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PREFAcIO A EDI<;;Ao BRASILEIRA 

Fico satisfeito que, gra~as a generosidade de minha tradutora 
e de meu editor, seja publicado no Brasil este livro que apresenta 
tanto um retorno reflexivo sobre 0 conhecimento acumulado e os 
fundamentos de minhas pesquisas anteriores - especialmente 
aquelas que leva ram a La distinction, La noblesse d'J!tate Les regles 
de I 'art' - e primeiro balan~o provis6rio dos trabalhos que venho 
fazendo, ha alguns anos, sobre a genese do Estado e sobre a 
economia dos bens simb6licos. Como nao tem 0 "lastro" do 
material empirico a partir do qual e atraves do qual elas se 
desenvolveram, essas analises podem parecer mais "universais", 
menos presas a um contexto hist6rico e, assim, mais faceis de 
assimilar por leitores inseridos num contexto social dis tin to. Mas 
eu nao gostaria, por isso, de ser lido como um "te6rico" puro: os 
conceitos que proponho n,\o sao 0 produto de uma partenogenese 
te6rica e foram todos construfdos, com freqiiencia, ao pre~o de um 
grande esfor~o, para resolver problemas inseparavelmente empfri
cos e te6ricos. 0 melhor exemplo e, sem duvida, a no~ao de 

As regras da arte. $3.0 Paulo, Companhia das Letras, 1996. 
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espa~o social que, acredito, permite resolver 0 problema da exis
tencia ou nao existencia de classes sociais, mantendo 0 essencial 
daquilo que querem expressar aqueles que "creem" na existencia 
das classes sociais, isto e, na existencia de diferen~as, e mesmo de 
oposi~oes, que de fato existem, sem cair nos erroS denunciados, 
com fundamento Cainda que impelidos par mas razoes politicas), 
por aqueles que contestam a existencia das classes como grupos 
reais. Poderia dizer 0 mesmo da no~ao de capital simb6lico que, 
enquanto principio objetivo da violencia simb6lica, perm.ite, me 
parece, resolver problemas aparentemente insoluveis colocados 
pelas antinomias da domina~ao simb6lica, como domina~ao ao 
mesmo tempo sofrida sob pressao e aceita atraves do reconheci
mento ou da obediencia. Problemas que, acredito, bloqueiam toda 
reflexao sobre a domina~ao masculina e tambem, em uma outra 
esfera, sobre a rela~ao do cidadao com 0 Estado. 

Se posso fazer urn voto, e 0 de que meus leitores, especial
mente os mais jovens, que comepm a se envolver em pesquisas, 
nao leiam este livro como urn simples instrumento de reflexao, urn 
simples suparte da especula~ao te6rica e da discussao abstrata, 
mas como uma especie de manual de ginastica intelectual, urn guia 
pratico que e preciso aplicar a uma pratica, isto e, a uma pesquisa 
prazenteira, liberta de proibi~oes e de divisoes e desejosa de trazer 
a todos esta compreensao rigorosa do mundo que, estou conven
cido, e urn dos instrumentos de libera~ao mais poderosos com que 
contamos. 
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Pierre BOllrdiell 
Paris, outubro de 1995 

PREFACIO 

A situa~ao na qual me encontrei, ao ten tar demonstrar 
perante plateias estrangeiras a validade universal de modelos 
construidos a partir do caso especifico da Franp, talvez tenha sido 
o que me possibilitou, nessas conferencias, abardar 0 que acredito 
ser 0 essencial do meu trabalho, indo ao que e elementar e 
fundamental nele e que, sem duvida, par falha minha, frequente
mente escapa a leitores e comentaristas, mesmo os mais bem 
intencionados. 

Em primeiro lugar, uma filosofia da ciencia que se poderia 
chamar de relacional, ja que atribui primazia as rela~oes; ainda 
que, a crer em autores tao diversos como Cassirer ou Bachelard, 
ela seja parte de toda a ciencia moderna, tal filosofia s6 raramente 
e posta em prMica nas ciencias sociais, sem duvida, porque se opoe 
diretamente as rotinas do pensamento corrente (ou senso comum 
esclarecido) no mundo social, vinculada que esta a "realidades" 
substanciais, individuos, grupos etc. mais do que as relaroes 
objetivas que nao podemos mostrar ou tocar e que precisamos 
conquistar, construir e validar por meio do trabalho cientifico. 
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Tambem uma filosofia da a~ao, chamada 'is vezes de dispo
sicional, que atualiza as potencialidades inscritas nos corpos dos 
agentes e na estrutura das situa~oes nas quais eles atuam ou, mais 
precisamente, em sua rela~ao. Essa filosofia, condensada em um 
pequeno numero de conceitos fundamentais - habitlls, campo, 
capital - e que tem como ponto central a rela~ao, de mao dupla, 
entre as estruturas objetivas (dos campos socia is) e as estruturas 
incorporadas (do habitus), opoe-se radicalmente aos pressupostos 
antropologicos inscritos na linguagem, na qual comumente se fiam 
os agentes sociais, particularmente os intelectuais, para dar conta 
da pratica (especialmente quando, em nome de um racionalismo 
estreito, consideram irracional qualquer a~ao ou representa~ao que 
nao seja engendrada pelas razoes explicitamente dadas de um 
individuo autonomo, plenamente consciente de suas motiva~oes). 
Opoe-se tambem as teses mais extremas de certo estruturalismo, 
na sua recusa enl reduzir as agentes, que consiclera enlinentenlente 
ativos e atuantes (sem transforma-los em sufeitos), a simples 
epifenomenos da estrutura (0 que parece torna-la igualmente 
deficiente aos olhos dos que sustentam uma ou outra dessas 
posi~oes). Essa filosofia da a~ao se afirma, desde logo, por romper 
com algumas no~oes patenteadas que foram introduzidas no 
discurso acadenlico sen1 111aiores cuidados (';sujeito", "nlotivac;ao", 
"ator", "pape!" etc.) e com uma serie de oposi~oes socialmente 
muito fortes, individuo/sociedade, individuaVcoletivo, conscien
te/inconsciente, interessadol desinteressado, objetivol subjetivo 
etc., que parecem constitutivas de qualquer espirito normalmente 
constituido. 

Estou consciente da pequena possibilidade que tenho de 
chegar a transmitir realmente, apenas pela virtude do discurso, os 
principios dessa filosofia e as disposi~oes praticas, 0 "oficio", no 
qual eles se encarnam. Pier ainda, sei que, ao chama-los de 
filosofia, por concessao a lingua gem comum, corro 0 risco de 
ve-los transformados em proposi~oes teoricas, suscetiveis de dis
cussoes teoricas, que podem levar a criar novos obstaculos a 
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transmissao dos modos controlados e constantes de agir e de 
pensar que constituem um metodo. Mas quero crer que poderei, 
ao menos, contribuir para dissipar os mal-entendidos mais tenazes 
a respeito de meu trabalho, especialmente aqueles que, as vezes 
deliberadamente, mantem-se atraves da repeti~ao incansavel das 
mesmas obje~oes sem objeto, das mesmas redu~oes, voluntarias ou 
involuntarias, ao absurdo I: penso, per exemplo, nas acusa~oes de 
"holismo" ou "utilitarismo" e em varias outras defini~oes definitivas 
engendradas pelo pensamento classificatorio de lectores ou pela 
impaciencia redutera de aspirantes a auctores. 

Parece-me que a resistencia que tantos intelectuais opoem a 
analise sociologica, sempre suspeita de reducionismo grosseiro, e 
particularmente odiosa quando e aplicada diretamente a seu pro
prio universo, esta enraizada em uma especie de pundonor (espi
ritualista) deslocado, que os impede de aceitar a representa~ao 
realista da a~ao humana, condi~ao primeira de um conhecimento 
cientifico do mundo social, ou, mais precisamente, em uma ideia 
inteiramente inadequada de sua dignidade de "sujeitos", que faz 
com que eles vejam na analise cientifica das praticas um atentado 
contra sua "liberdade" au seu "des interesse" . 

E verdade que a analise socio16gica nao faz qualquer con
cessao ao narcisismo e que opera uma ruptura radical com a 
imagem profundamente complacente da existencia humana defen
dida per aqueles que, a qualquer pre~o, desejam pensar -se como 
"os mais insubstitulveis dos seres". Mas nao e menos verdade que 
ela e um dos instrumentos mais poderosos de conhecimento de si, 
como ser social, isto e, como ser singular. Se ela poe em questao 
dS liberdades ilus6rias que se dao aqueles que veem nessa forma 
de conhecimento de si uma "descida aos infernos" e que perio
dicamente aclamam 0 ultimo grito da moda como "sociologia da 

1. A referenda a essas crfticas, pcb necessidade de recordaf as mesmos principios em 
ocasi6es diferentcs e diante de publicos diferentes, e uma das C:1usas das repeti~6esque 
serao encontradas oeste livre e que preferi manter em razao da clareZ:1. 
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liberdade" - defendida com esse nome por um autor ha bem uns 
trinta anos -, ela oferece alguns dos meios mais eficazes de acesso 
a liberdade que 0 conhecimento dos determinismos sociais permite 
conquistar contra os determinismos. 
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ESPA\=O SOCIAL E ESPA\=O SIMBOUCO 

Se eu fosse japones, acho que nao gostaria da maior parte 
das coisas que os nao japoneses escrevem sobre 0 Japao1 Na 
epoca em que comecei a me interessar pela sociedade francesa, ha 
mais de vinte anos, reconheci a irrita<;:ao que sentia pelos trabalhos 
americanos de etnologia da Fran<;:a na critica que dois soci6logos 
japoneses, Hiroshi Minami e Tetsuro Watsuji, tinham feito ao 
conhecido livro de Ruth Benedict, 0 crisantemo e a espada. Assim, 
nao vou falar sobre a "sensibilidade japonesa", nem sobre 0 

"misterio" ou sobre 0 "milagre" japones. Vou falar de um pais que 
conhe<;:o bem, nao porque nasci la nem porque falo sua lingua, 
mas porque pesquisei muito sobre ele: a Fran<;:a. Isso quer dizer 
que ficarei fechado na particulariclade de uma sociedade singular 
e nao direi nada sobre 0 Japao? Nao creio. Ao contrario, acho que, 
ao apresentar 0 modele de espa<;:o social e de espa<;o simb6lico 
que construi a proposito do caso particular da Fran<;:a, falarei 
sempre do Japao (como, falando alhures, falarei dos Estados 

1. Conferencia proferida na Universidade de Todai em outubro de 1989. 
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Unidos ou da Alemanha). E, para que 0 discurso que lhes diz 
respeito - e que pode parecer carregado de alusoes pessoais, 
quando falo do homo academiclls - seja inteiramente inteligivel, 
gostaria de encoraja-Ios e ajuda-Ios a ultrapassar a leitura particu
larista que, alem de constituir urn otimo sistema de defesa contra 
a analise, e 0 equivalente exato, da perspectiva da recep~ao, da 
curiosidade pelos particularismos exoticos que inspiraram tantos 
trabalhos sobre 0 Japao. 

Meu trabalho, especialmente La distinction, esta particular
mente exposto a tal leitura. 0 modele teorico nao se apresenta ai 
acompanhado de todos os signos nos quais comumente reconhe
Cen1QS a "grande teoria", a comec;ar pela ausencia de qualquer 
referencia a uma realidade empirica qualquer. As no~oes de espa~o 
social, de espa~o simbolico ou de cIasse social nao sao, nunca, 
examinadas em si mesmas e por si mesmas; sao utilizadas e postas 
it prova em lima pesquisa inseparavelmente teorica e empirica que, 
a proposito de urn objeto bern situado no espa~o e no tempo, a 
sociedade francesa nos anos 70, mobiliza uma pluralidade de 
metodos quantitativos e qualitativos, estatisticos e etnograficos, 
111acrossociol6gicos e 111icrossocio16gicos (tantas oposic;6es despro
vidas de sentido) de observa~ao e de avalia~ao; 0 resultado dessa 
pesquisa nao e apresentado na linguagem a qual fomos acostuma
dos por uma serie de sociologos, especialmente os american os, e 
que deve sua aparencia de universalidade apenas it indetermina~ao 
de um lexico impreciso e que mal se distingue do uso com urn: you 
dar so um exemplo - a no~ao de profiS\·i]o. Uma montagem 
discursiva que permite justapor a tabela estatistica, a fotografia, 0 

resumo de uma entrevista, a reprodu~ao do documento e a 
linguagem abstrata da analise faz com que coexistam 0 mais 
abstrato e 0 mais concreto, uma fotografia do presidente da 
republica da epoca jogando tenis, ou a entrevista de uma padeira, 
com a analise mais formal do poder gerador e unificador do 
habitus . 
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De fato, todo 0 meu empreendimento cientifico se inspira na 
convic~ao de que nao podemos capturar a logica mais profunda 
do mundo social a nao ser submergindo na particularidade de uma 
realidade empirica, historicamente situada e datada, para construi
la, porem, como "caso particular do possivel", conforme a expres
sao de Gaston Bachelard, isto e, como uma figura em um universe 
de configura~oes. possiveis. Concretamente, isso quer dizer que 
uma analise do espa~o social como a que proponho, a partir do 
caso da Fran~a dos anos 70, e a da historia comparada, que se 
interessa pelo presente, ou a da antropologia comparativa, que se 
interessa por uma determinada regEio cultural, e cujo objetivo e 
apanhar 0 invariante, a estrutura, na variante observada. 

Estou convencido de que, ainda que tenha toda a aparencia 
de etnocentrismo, a proposta de aplicar a urn outro mundo social 
um modele construido de acordo com essa logica e, sem duvida, 
mais respeitosa em rela~ao as realidades historicas (e das pessoas) 
e, sobretudo, cientificamente mais fecunda do que 0 interesse que 
tern 0 curiosa pelos exotismos, pelas particularidades aparentes, j;i 
que ele atribui priori dade as diferen~as pitorescas (penso, por 
exemplo, no que se diz e se escreve, no caso do Japao, sobre a 
"cultura do prazer"). 0 pesquisador, ao mesmo tempo mais modes
to e mais ambicioso do que 0 curiosa pelos exotismos, objetiva 
apreender estruturas e mecanismos que, ainda que por razoes 
diferentes, escapam tanto ao olhar nativo quanta ao elhar estran
geiro, tais como os principios de constru~ao do espa~o social ou 
os mecanismos de reprodu~ao desse espa~o e que ele acha que 
pode representar em um modelo que tern a pretensao de validade 
uniuersai. Ele pode, assim, indicar as diferen~as reais que separam 
tanto as estruturas quanto as disposi~oes (os habitus) e cujo 
principio e preciso procurar, nao na singularidade das naturezas -
ou das "almas" -, mas nas particularidades de hist6rias coietiuas 
diferentes. 

15 

il' 



Oreal e relacional 

E nessa dire~ao que apresento 0 modelo que construi em La 
distinction, tratando, primeiro, de prevenir contra uma leitura 
"substancialista" de analises que se querem estruturais, ou melhor, 
relacionais (refiro-me aqui, sem poder evoca-Ia no detalhe, a 
oposi~ao feita por Ernst Cassirer entre "conceitos substanciais" e 
"conceitos funcionais ou relacionais"). Para me fazer entender, direi 
que a leitura "substancialista" e ingenuamente realista considera 
cada pratica (por exemplo, a pratica do golfe) ou consumo (por 
exemplo, a cozinha chinesa) em si mesmas e por si mesmas, 
independentemente do universo das praticas intercambiaveis e 
concebe a correspondencia entre as posi~bes sociais (ou as classes 
vistas como conjuntos substanciais) e os gostos ou as praticas como 
uma rela~ao mecanica e direta: nessa logica, poderiamos ver uma 
refuta~ao do modelo proposto no fato de que - para usar um 
exemplo um pouco banal- os intelectuais japoneses ou america
nos dizem adorar a cozinha francesa, ao passo que os intelectuais 
franceses adoram freqi.ientar os restaurantes chineses ou japoneses, 
ou ainda que as butiques chiques de Toquio ou da Quinta Avenida 
freqi.ientemente tem nomes franceses, ao passo que as butiques 
chiques do faubourg Saint-Honore tem nomes em ingles, como 
hair dresser. Outro exemplo, que acho ainda mais surpreendente: 
todos sabem que, no caso do Japao, sao as mulheres menos 
instruidas das comunidades rurais as que tem 0 indice mais alto de 
participa~ao nas pesquisas de opiniao, ao passo que, na Fran~a, 
como mostrei em uma analise sobre a falta de res posta nas 
pesquisas de opindo, 0 indice de falta de respostas - e de 
indiferen~a a politica - e particularmente alto entre as mulheres 
com menor instru~ao e econ6mica e socialmente mais pobres. 
Temos aqui uma falsa diferen~a que esconde uma diferen~a 

verdadeira: 0 "apolitismo", vinculado a ausencia dos instrumentos 
de produ~ao da opiniao politica, ali se expressa em um simples 
absenteismo e la se traduz em uma especie de participa~ao 
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apolitica. E preciso perguntar-se quais sao as contli~bes hist6ricas 
(seria preciso invocar aqui toda a historia politica japonesa) que 
fazem com que, no Japao, sejam os partidos mais conservadores 
aqueles que podem, a partir de formas muito especificas de 
clientelismo, tirar vantagens da disposi~ao a delega~ao incondicio
nal, que e favorecida pela convic~ao de nao se possuir a compe
tencia estatutdria e tecnica indispensavel a participa~ao. 

o modo de pensar substancialista, que e 0 do senso comum 
- e do racismo - e que leva a tratar as atividades ou preferencias 
proprias a certos individuos ou a certos grupos de uma certa 
sociedade, em um determinado momento, como propriedades 
substanciais, inscritas de uma vez por todas em uma especie de 
essencia biologica ou - 0 que nao e melhor - cultural, leva aos 
mesmos enos de compara~ao - nao mais entre sociedades dife
rentes, mas entre periodos sucessivos da mesma sociedade. Alguns 
verao, assim, uma refuta~ao do modelo proposto - cujo diagrama 
mostra a correspondencia entre 0 espa~o das classes construidas e 
o espa~o das praticas e propbe delas uma imagem figurada e 
sinoptica

2
- no fato de que, por exemplo, 0 tenis ou 0 golfe ja nao 

sao, atualmente, tao exclusivamente associados as posi~bes domi
nantes como eram antigamente. Obje~ao quase tao seria como a 
que consistiria em me contrapor ao fato de que os esportes nobres, 
como a equita~ao e a esgrima (ou, no Japao, as artes marciais), ja 
nao sao 0 apanagio dos nobres como foram de inicio ... Uma pratica 
inicialmente nobre pode ser abandonada pelos nobres - e isso 
ocone com freqi.iencia - tao logo seja adotada por uma fra~ao 
crescente da burguesia e da pequena-burguesia, e logo das classes 
populares (isso ocorreu na Fran~a com 0 boxe, muito praticado 
pelos aristocratas franceses no final do seculo XIX); inversamente, 
uma pratica inicialmente popular pode ser retomada em algum 
momenta pelos nobres. Em resumo, e preciso cuidar-se para nao 
transformar em propriedades necessarias e intrinsecas de um grupo 

2. Cf. La distinction. Paris, Minuit, 1979, pp. 140~141. 
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qualquer (a nobreza, os samurais ou os operarios e funciomirios) 
as propriedades que lhes cabem em um momento dado, a partir 
de sua posis:ao em um espas:o social determinado e em uma dada 
situas:ao de oferta de bens e praticas possiveis. Trata-se, portanto, 
em cada momento de cada sociedade, de um conjunto de posis:6es 
sociais, vinculado por uma relas:ao de homologia a um conjunto 
de atividades (a pritica do golfe ou do piano) ou de bens (uma 
segunda casa ou 0 quadro de um mestre), eles proprios relacional
mente definidos. 

Essa f6rmula, que pode parecer abstrata e obscura, enuncia 
a primeira condi~ao de uma leitura adequada da analise da rela~ao 
entre as posir;oes sociais (conceito relacionaD, as disposir;oes (ou os 
habitus') e as tomadas de posir;ao, as "escolhas" que os agentes 
sociais fazem nos dominios mais diferentes da pratica, na cozinha 
ou no esporte, na musica ou na polltica etc. Ela lembra que a 
compara~ao s6 e possivel entre sistemas e que a pesquisa de 
equivalentes diretos entre tra~os isolados, sejam eles diferentes a 
primeira vista, mas "funcional" ou tecnicamente equivalentes 
(como 0 Pernod e 0 shochu ou 0 saque) ou nominalmente 
identicos (a pratica do golfe na Fran,a e no Japao, por exemplo), 
arrisca-se a uma identifica,ao indevida de propriedades estrutural
mente diferentes ou a distin,ao equivocada de propriedades estru
turalmente identicas. 0 pr6prio titulo do trabalho assinala que 0 

que comumente chamamos de distin,ao, uma certa qualidade, 
mais freqiientemente considerada como inata (fala-se de "distin,ao 
natural"), de porte e de maneiras, e de fato diferen!A separa,ao, 
tra,o distintivo, resumindo, propriedade relacional que 56 existe 
em reia,ao a outras propriedades. 

Essa ideia de diferen,a, de separa,ao, esta no fundamento 
da pr6pria no,ao de esparto, conjunto de posi,6es distintas e 
coexistentes, exteriores umas as outras, definidas umas em reia,ao 
as outras por sua exterioridade "",Iua e por reia,6es de proximi
dade, de vizinhan,a ou de distanciamento e, tambem, por rela,6es 
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de orden1, eOlll0 aCima, abaixo e entre; por exenlplo, varias 
caracteristicas dos membros da pequena-burguesia podem ser 
deduzidas do fato de que eles ocupam uma posi,ao intermediaria 
entre duas posi,6es extremas, sem serem objetivamente identifica
veis e subjetivamente identificados com uma ou com outra. 

o espa~o social e construido de tal modo que os agentes ou 
os gru pos sao ai distribuidos em fun,ao de sua posi,ao nas 
distribui,6es estatisticas de acordo com os dois principio.l· de 
diferenciar;ao que, em sociedades mais desenvolvidas, como os 
Estados Unidos, 0 Japao ou a Franc;a, sao, sem duvida, os mais 
eficientes - 0 capital economico e 0 capital cultural. Segue-se que 
os agentes tenl tanto ll1ais en1 COll1unl quanta ll1ais proxinlos 
estejam nessas duas dimens6es, e tanto menos quanto mais distan
tes estejam nelas. As distancias espaciais no papel equivalem a 
distancias sociais. Mais precisanlente, como expressa 0 diagranla 
de La distinction, no qual tentei representar 0 espa,o social, os 
agentes sao distribuidos, na primeira dimensao, de acordo com 0 

volume global de capital (desses dois tipos diferentes) que pos
suam e, na segunda dimensao, de acordo com a estrutura de seu 
capital, isto e, de acordo com 0 peso relativo dos diferentes tipos 
de capital, economico e cultural, no volume global de seu capital. 

Assinl, na prinleira dinlensao, sen) duvida a ll1ais inlportante, 
os detentores de um grande volume de capital global, como 
empresarios, membros de profissoes liberais e professores univer
sitarios, op6em-se globalmente aqueles menos providos de capital 
economico e de capital cultural, como os operarios nao-qualifica, 
dos; mas, de outra perspectiva, isto e, da perspectiva do peso 
relativo do capital economico e do capital cultural no seu patrimo
nio, os professores (relativamente mais ricos em capital cultural do 
que em capital economico) opoem-se de maneira nitida aos 
empresarios (relativamente mais ricos em capital economico do 
que em capital cultural), isso sem dClvida ocorre no Japao como na 
Franc;a - 0 que seria preciso verificar. 
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entre a orientar;ao provave! para a direira ou para a esquerda, 
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Essa segunda oposic;ao e, como a primeira, 0 fundamento de 
diferenc;as nas disposic;6es e, assim, nas tomadas de posic;ao: e 0 

caso da oposic;ao entre os intelectuais e os empresarios ou, em um 
nivel inferior da hierarquia social, entre os professores primarios e 
os pequenos comerciantes, 0 que, na Franc;a e no Japao do 
p6s-guerra traduz-se, em poHtica, em uma oposic;ao entre a esquer
da e a direita (como sugerimos no diagrama, a probabilidade de 
tender para a direita ou para a esquerda, em politica, depende 
tanto da posic;ao na dimensao horizontal quanta da posic;ao na 
dimensao vertical, isto e, tanto do peso relativo do capital cultural 
e do capital econ6mico no volume de capital possuido quanto de 
seu volume), 

De maneira mais geral, 0 espac;o de posic;6es SOCIalS se 
retraduz em um espac;o de tomadas de posic;ao pela intermediac;ao 
do espac;o de disposic;6es (ou do habitw); ou' em outros termos, 
ao sistema de separac;6es diferenciais, que definem as diferentes 
posic;oes nos dois sistemas principais do espac;o social, correspon
de um sistema de separac;6es diferenciais nas propriedades dos 
agentes (ou de classes construidas como agentes), isto e, em suas 
praticas enos bens que possuem. A cada classe de posic;6es 
corresponde uma classe de habitus (ou de gastos) produzidos 
pelos condicionamentos sociais associados a condic;ao correspon
dente e, pela intermediac;ao desses habitus e de suas capacidades 
geradoras, um conjunto sistematico de bens e de propriedades, 
vinculadas entre si por uma afinidade de estilo. 

Vma das func;6es da noc;ao de habitus e a de dar conta da 
unidade de estilo que vincula as praticas e os bens de um agente 
singular ou de uma classe de agentes (como Balzac ou Flaubert 
sugerem atraves de descric;6es do cenario - a pensao Vauquer em. 
o pai Goriot ou os comes e bebes consumidos pelos diferentes 
protagonistas de Edllcariio sentimental -, que sao uma maneira 
de evocar os personagens que 0 habitam). 0 habitus e esse 
principio gerador e unificador que retraduz as caracteristicas intrin-
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secas e relacionais de uma posi~ao em um estilo de vida univoco, 
isto e, em um conjunto univoco de escolhas de pessoas, de bens , 
de praticas. 

Assim como as posi~oes das quais sao 0 produto, os habitus 
sao diferenciados; mas sao tambem diferenciadores. Distintos, 
distinguidos, eles sao tambem operadores de distin~oes: poem em 
pratica principios de diferencia~ao diferentes ou utilizam diferen
ciadamente os principios de diferencia~ao comuns. 

Os habitus sao principios geradores de praticas distintas e 
distintivas - 0 que 0 operario come, e sobretudo sua maneira de 
comer, 0 esporte que pratica e sua maneira de pratica-lo, suas 
opinioes politicas e sua maneira de expressa-las diferem sistemati
camente do consumo ou das atividades correspondentes do em
pres,hio industrial; mas sao tambem esquemas classificat6rios, 
pincipios de classifica~ao, principios de visao e de divisao e gostos 
diferentes. Eles estabelecem as diferen\,as entre 0 que e bom e 
mau, entre 0 bem e 0 mal, entre 0 que e distinto e 0 que e vulgar 
etc., I11aS elas nao sao as 111esmas. Assin1, por exen1plo, 0 I11eS1l10 

comportamento ou 0 mesmo bem pode parecer distinto para um, 
pretensioso au ostentat6rio para outro e vulgar para un1 terceiro. 

Mas 0 essencial e que, ao serem percebidas por meio dessas 
categorias sociais de percep~ao, desses principios de visao e de 
divisao, as diferen~as nas praticas, nos bens possuidos, nas opinioes 
expressas tornam-se diferen\,as simb6licas e constituem uma ver
dadeira linguagem. As diferen\,as associadas a posi~oes diferentes, 
isto e, os bens, as prMicas e sobretudo as maneiras, funcionam, 
em cada sociedade, como as diferen\,as constitutivas de sistemas 
simb6licos, como 0 conjunto de fonemas de uma lingua ou 0 

conjunto de tra~os distintivos e separa~oes diferenciais constituti
vas de um sistema mitico, isto e, como signos distintivos. 

Abro aqui um parentese para dissipar um mal-entendido, 
freqiiente e funesto, a prop6sito do titulo, La distinction, que levou 
a crer que todo 0 conteudo do livro se reduzia a dizer que 0 motor 
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de todas as condutas humanas seria a busca da distin~ao. 0 que 
nao faz· sentido e, alem disso, nao seria nenhuma novidade se 
pensarmos, por exemplo, em Veblen e em seu "consumo conspi
cuo" (conspicuous consumption). De fato, a ideia central e que 
existir em um espa~o, ser um ponto, um individuo em um espa\,o, 
e diferir, ser diferente; ou, de acordo com a f6rmula de Benveniste 
ao falar da lingua gem, "ser distintivo, ser significativo, e a mesma 
coisa". Significativo opondo-se a insignificante, nos varios sentidos. 
Mais precisamente - Benveniste anda depressa demais ... -, uma 
diferen~a, uma propriedade distintiva, cor da pele branca ou negra, 
magreza ou gordura, Volvo ou 2CV, vinho tinto ou champanhe, 
Pernod ou uisque, golfe ou futebol, piano ou acordeao, bridge ou 
bocha (procedo por oposi~oes porque e assim que se faz, na 
maioria das vezes - mas as coisas sao mais complicadas), s6 se 
torna uma diferen~a visivel, perceptivel, nao indiferente, social
mente pe,-(inente, se ela e percebida por alguem capaz de estabe
lecer a diferenr;a - ja que, por estar inscrito no espa~o em questao, 
esse alguem nao e indiferente e e dotado de categorias de 
percep\,ao, de esquemas classificat6rios, de um gosto, que lhe 
permite estabelecer diferenps, discernir, distinguir - entre uma 
reprodu\,ao e um quadro ou entre Van Gogh e Gauguin. A 
diferen\,a s6 se torna signo e signo de distin\,ao (ou de vulgaridade) 
se the aplicamos um principio de visao e de divisao que, sendo 0 

produto da incorpora\,ao da estrutura de diferen\,as objetivas (por 
exemplo, a estrutura da distribui\,ao, no espa\,o social, do piano ou 
do acordeao, ou dos que tocam um ou outro), esta presente em 
todos os agentes, proprietarios de pianos ou tocadores de acor
deao, e estrutura suas percep~oes como proprietarios ou tocadores 
de piano e de acordeao (seria necessario precisar essa analise da 
16gica - a da violencia simb6lica - que estabelece que as artes. 
de viver dominadas sejam quase sempre percebidas, mesmo por 
seus praticantes, do ponto de vista destruidor e redutor da estetica 
dominante). 
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A 16gica das cia.,:,es 

Construir 0 espa\,o social, essa realidade invisivel, que nao 
podemos mostrar nem tocar e que organiza as praticas e as 
representa\,oes dos agentes, e ao mesmo tempo possibilitar a 
constru\,ao de cla.,·ses teorica., tao homogeneas quanto possivel da 
perspectiva dos dois principais determinantes das praticas e de 
todas as propriedades que dai decorrem. 0 principio de classifica
\,ao assim posto em pratica e verdadeiramente explicativo: nao se 
contenta em descrever 0 conjunto das realidades classificadas e 
sim, como as boas taxionomias das ciencias naturais, vincula-se a 
propriedades determinantes que, por oposi\,ao as diferen\,as apa
rentes das nris classifica\,oes, permitem predizer as outras proprie
dades e distinguem e agrupam os agentes que mais se pare\,am 
entre si e que sejam tao diferentes quanto possivel dos integrantes 
de outras classes, vizinhas ou distantes. 

Mas a pr6pria validade da classifica~ao arrisca a indu~ao a 
ver classes te6ricas, agrupamentos ficticios que s6 existem no 
papel, por uma decisao intelectual do pesquisador, como classes 
reais, grupos reais, constituidos como tais na realidade. Perigo 
ainda maior ja que a pesquisa faz, de fato, com que pare~a que as 
divisoes desenhadas em La distinction correspondam a diferen~as 
reais nos dominios as nlais diferentes, ista e, as mais inesperados, 
da pratica. Para utilizar 0 exemplo de uma propriedade bizarra, a 
distribui\,ao de proprietarios de caes e de gatos se organiza de 
acordo com 0 modelo, 0 amar pelos primeiros sendo mais prova
vel entre os comerciantes (a direita, no diagrama), ao passo que a 
afei~ao pelos segundos e encontrada com mais freqiiencia entre os 
intelectuais (a esquerda, no diagrama). 

o modelo define, assim, distancias que predizem encon
tros, afinidades, simpatias e ate desejos: concretamente, isso 
significa que as pessoas situadas no alto do espa~o tem pouca 
probabilidade de se casar com as pessoas situadas embaixo; em 
primeiro lugar, porque ha pouca probabilidade de que elas se 
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eneontrem fisicamente (a nao ser no que ehamamos de lugares de 
"nla Failla") ista e, ao pre<;o de uma transgressao das fronteiras 

soeiais que duplicam as distancias espaciais) e, tambem, porque, 
se elas se encontrarenl de passagenl, por acaso, incielentalnlente, 
elas "nao se entenderao") naG cOlnpreencierao de fato unlas as 

outras e nao agradarao umas as outras. A proximidade no espa~o 
social, ao contrario, predispoe it aproxima~ao: as pessoas inseritas 
em um setor restrito do espa,o serao ao mesmo tempo mais 
pr6ximas (por suas propriedades e suas disposi,oes, sem gostos) e 
mais inclinadas a se aproximar; e tambem mais faceis de abordar, 
de mobilizar. I,'so nao significa que elas constituam 1tllla classe, no 
sentido de Marx, isto e, U117 grllpo mohilizacio por ohjetivos comuns 
e parlicularmente contra Ullla outra classe. 

As classes te6rieas que construi, mais do que qualquer outro 
reeorte te6rico, mais, por exemplo, do que os recortes conforme 
sexo, etnia etc.) estao predispostas a se tornarenl classes no sentido 
marxista do termo. Se sou um !ider politico e proponho constituir 
unl grande partido agrupanclo ao 111eSnlQ tempo enlpresarios e 
operarios, tenho pouca possibilidade de sucesso, ja que eles estao 
muito distantes no espa~o social; em uma certa conjuntura, em 
unla crise nacional, COl11 base no nacionalisnlo ou no chauvinismo, 
eles poderao aprOXinl<lr-Se, 111as esse agrupanlento per111aneCera 

muito superficial e bastante provis6rio. 0 que nao quer dizer 
que a prOXi111idade no espac;o social, ao contra rio, engendre 

automaticamente a unidade: ela define uma poteneialidade objeti
va de unidade ou, para falar como Leibniz, uma "pretensao de 
existir" COll10 grupo, uma classe provavel. A teoria 11larxista C0111ete 

um erro semelhante ao que Kant denunciava no argumento onto-
16gico ou ao que 0 pr6prio Marx reprovava em Hegel: ela da um 
"salto nlortal" cia existencia 11~1 teoria a existencia na pratica ou) nas 

palavras de Marx, "clas coisas cia 16gica a 16gica das coisas". 

Paradoxalmente, Marx, que mais do que qualquer outro 
te6rico procluziu 0 e/eit() de temia, efeito propriamente politico que 
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consiste em fazer ver (theorein) uma "realidade" que nao existe 
inteiramente, ja que nao e conhecida e reconhecida, deixou de 
inscrever esse efeito em sua teoria... Nao se passa da classe-no-pa
pel a classe "real" a nao ser por urn trabalho politico de mobiliza
c;ao: a classe "real", se e que ela algun1a vez existiu "realmente", e 
apenas a classe realizada, isto e, mobilizada, resultado da luta de 
classificm;:6es como luta propriamente simb6lica (e politica) para 
impor uma visao do mundo social ou, melhor, uma maneira de 
construi-la, na percep~ao e na realidade, e de construir as classes 
segundo as quais ele pode ser recortado. 

A existencia de classes, na teo ria e sobretudo na realidade, 
cada urn sabe disso por experiencia, e urn alvo de lutas. E e ai que 
reside 0 principal obstaculo a urn conhecimento cientifico do 
mundo social e it solu~ao (porque hd uma solur;ao ... ) do problema 
das classes sociais. Negar a existencia de classes, como a tradi~ao 
conservadora se encarni~ou em fazer, em nome de argumentos que 
nao sao todos nem sempre absurdos (qualquer pesquisa de boa-fe 
os encontra em seu caminho), e, em ultima analise, negar a 
existencia de diferen~as e de principios de diferencia~ao. E 0 que 
fazem, paradoxalmente, ja que mantem 0 termo classe, aqueles 
que acham que atualmente as sociedades americana, japonesa ou 
francesa sao uma enorme "classe media" (vi em uma pesquisa de 
opiniao que 80% dos japoneses dizem pertencer as "classes me
dias"). Posi~ao evidentemente insustentavel. Todo meu trabalho 
mostra que, em um pais do qual tambem se dizia que se tornava 
homogeneo, que se democratizava etc., a diferen~a esta em toda a 
parte. Nos Estados Unidos, hoje, nao ha dia em que nao apare~a 
uma nova pesquisa mostrando a diversidade onde queriamos ver 
a homogeneidade, confiito onde queriamos ver consenso, repro
du~ao e conserva~ao onde queriamos ver mobilidade. Assim, a 
diferenr;a (0 que expresso ao falar do espa,;;o social) existe, e 
persiste. E necessario, portanto, aceitar ou afirmar a existencia de 
classes? Nao. As classes sociais nao existem (ainda que 0 trabalho 
politico orientado pela teoria de Marx possa ter contribuido, em 
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alguns casos, para tarna-Ias existentes, ao ll1enos atraves das 
instancias de mobiliza~ao e dos representantes). 0 que existe e urn 
espa~o social, urn espa~o de diferen~as, no qual as classes existem 
de algum modo em estado virtual, pontilhadas, nao como urn 
dado, mas como algo que se trata de Jazer. 

Dito isso, se 0 mundo social, com suas divis5es, e alga que 
os agentes sociais tern a fazer, a construir, individual e sobretudo 
coletivamente, na coopera~ao e no conflito, resta que essas cons
tru~5es nao se dao no vazio social, como parecem acreditar alguns 
etnometod610gos: a posi~ao ocupada no espa~o social, isto e, na 
estrutura de distribui~ao de diferentes tipos de capital, que tambem 
sao armas, comanda as representa~5es desse espa~o e as tomadas 
de posi~ao nas lutas para conserva-lo ou transforma-lo. 

Para resumir essa rela~ao complexa entre as estruturas obje
tivas e as constru~5es subjetivas, situada alem das alternativas 
comuns do objetivismo e do subjetivismo, do estruturalismo e do 
construtivismo e ate do materialismo e do idealismo, costumo citar, 
deformando-a ligeiramente, uma f6rmula celebre de Pascal: "0 
mundo me con tern e me engole como um ponto, mas eu 0 
contenho." 0 espa~o social me engloba como um ponto. Mas esse 
ponto e urn ponto de vista, principio de uma visao assumida a partir 
de um ponto situado no espa~o social, de uma perspectiva definida 
em sua forma e em seu conteudo pela posi~ao objetiva a partir da 
qual e assumida. 0 espa~o social e a realidade primeira e ultima ja 
que comanda ate as representa~5es que os agentes sociais podem 
ter dele. 

Cheguei ao fim dessa especie de introdu~ao a leitura de La 
distinction, na qual me empenhei em enunciar os principios de 
uma leitura relacional, estrutural, adequada a mostrar a dimensao 
do modelo que proponho. Leitura relacional, mas tambem gerado
ra. Com isso, quero dizer que espero que meus leitores se esforcem 
para fazer funcionar 0 modelo nesse outro "caso particular do 
possive!" que e a sociedade japonesa, que se esforcem para 
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construir 0 espa~o social e 0 espa~o simb6lico japones, para 
definir os principios fundamentais de diferencia~ao (acredito 
que sao os mesmos, mas e preciso verificar se, por exemplo, e1es 
nao tem pesos relativos diferentes - 0 que nao acredito, dada 
a importancia excepcional tradicionalmente atribuida a educa
~ao) e, sobretudo, os principios de distin~ao, os signos distinti
vos especificos no esporte, na culinaria, nas bebidas etc., os 
tra~os pertinentes que tornam as diferen~as significativas nos 
diferentes subespa~os simb6licos. A meu ver, essa e a condi~ao 
da comparaj;iio do essencial, que evoquei no inicio e, tambem, 
do conhecimento universal das invariantes e das variaveis que a 
sociologia pode e deve produzir. 

Quanto a mim, esfor~ar-me-ei por dizer amanha quais sao os 
mecanismos que, na Fran~a, assim como no Japao e em todos os 
paises desenvolvidos, asseguram a reprodu~ao do espa~o social e 
do espa~o simb6lico, sem ignorar as contradi~6es e os conflitos 
que podem estar na base das transforma~6es desses dois espa~os 
e de suas rela~6es. 

APENDICE 
A VARIANTE "SOVIETICA" E 0 CAPITAL POLiTIC03 

Sei que alguns de voces fizeram uma leitura cuidadosa de 
Die Feinen Unterscbiede (La distinction). Gostaria de reler esse 
livro com voces, tentando responder a questao que nao terao 
deixado de colocar: 0 modelo ai proposto e valido para alem do 
caso especifico da Fran~a' Pode ser aplicado tambem ao caso da 
RDA, e em que condi~6es' 

3. Conferencia proferida em Berlim Oriental em 25 de outubro de 1989. 
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Se queremos demonstrar que se trata de um mode1o univer
sal, que permite dar conta de varia~6es hist6ricas, alcan~ado a 
partir de certas transforma~6es de variaveis que e preciso levar em 
considera~ao universalmente (ou, pelo menos, no conjunto das 
sociedades diferenciadas), para explicar a diferencia~ao constituti
va do espa~o social, e preciso, em primeiro lugar, romper com a 
propensao ao pensamento substancialista e ingenuamente realista 
que, ao inves de preocupar-se com rela~6es, preocupa-se com 
realidades fenomenicas nas quais elas se manifestam - e que 
impede assim de reconhecer a mesma oposi~ao entre dominantes 
e dominados quando, em paises diferentes, ou, no mesmo pais, em 
momentos diferentes, ela se inscreve em praticas fenomenicamente 
diferentes: por exemplo, a pratica do tenis que, ate uma epoca 
recente (e ainda a epoca na qual foi feita a pesquisa que serviu de 
base para La distinction), estava reservada (pelo menos na Fran~a) 
aos ocupantes das posip5es mais altas no espa~o social, tornou-se 
bem mais comum, ainda que as diferen~as sejam mantidas, mas no 
nivel dos lugares, dos momentos e das formas da pratica. Poderia
mos multiplicar exemplos semelhantes, tirados de todos os univer
sos da pratica e do consumo. 

Portanto, e preciso construir 0 espa~o social como estrutura 
de posi~6es diferenciadas, definidas, em cada caso, pelo lugar que 
ocupam na distribui~ao de um tipo especifico de capital. (Nessa 
16gica, as classes sociais sao apenas classes 16gicas , deternlinacias, 
em teoria e, se se pode dizer assim, no papel, pela delimita~ao de 
um conjunto - relativamente - homogeneo de agentes que 
ocupam posi~ao identica no espa~o social; elas nao podem se 
tornar classes mobilizadas e atuantes, no sentido da tradi~ao 

marxista, a nao ser por meio de um trabalho propriamente politico 
de conslru~ao, de fabrica~ao - no sentido que E.P. Thompson fala 
em The making of the Englisb working class - cujo exito pode ser 
favorecido, mas nao determinado, pela pertinencia it mesma classe 
s6cio-16gica.) 
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Para construir 0 espa~o social no caso da Franp, era preciso, 
e bastava, levar em conta OS diferentes tipos de capital cuja 
distribui~ao determina a estrutura do espa~o social. Dado que 0 

capital economico e 0 capital cultural tem, nesse caso, um peso 
importante, 0 espa~o social organiza-se de acordo com tres dimen
soes fundamentais: na primeira dimensao, os agentes se distribuem 
de acordo com 0 volume global do capital possuido, ai incluidos 
todos as tipos; na segunda, de acordo com a estrutura desse 
capital, isto e, de acordo com 0 peso relativo do capital economico 
e do capital cultural no conjunto de seu patrimonio; na terceira, de 
acordo com a evolu~ao, no tempo, do volume e da estrutura de 
seu capital. Dada a correspondencia que se estabelece entre 0 

espa~o de posi~oes ocupadas no espa~o social e 0 espa~o de 
disposi~oes (ou de habit",,) de seus ocupantes e tambem, por 
intermedia~ao dessas ultimas, 0 espa,o de tomadas de posi~ao, 0 

modelo funciona como principio de classifica,ao adequado: as 
classes que pogemos produzir recortando as regioes do espa~o 
social agrupanl agentes lao honl0geneos quanta possivel, nao 
apenas do ponto de vista de suas condi,oes de existencia, mas 
tambem do ponto de vista de suas praricas culturais, de consumo, 
de suas opinioes politicas etc. 

Para responder it questao colocada no infcio e verificar que 
o modelo se aplica bem ao caso da RDA, e preciso, portanto, 
examinar quais sao os principios de diferencia~ao caracteristicos 
dessa sociedade (0 que implica em admitir que, contrariamente ao 
lllito cia "sociedade sem classes", ista e, sem diferen~as, tais 
principios existem - como alias 0 comprovam, de maneira evi
dente, os movimentos de contesta~ao atualmente existentes no 
pais); ou, de modo mais simples, se, no caso da RDA, encontramos 
todos os principios de diferencia~ao (e apenas Esses) encontrados 
no caso frances, e dotados do mesmo peso relativo. Vemos, desde 
logo, que uma das grandes diferen~as entre os dois espa~os e entre 
os principios de diferencia,ao que os definem esta no fato de que 
o capital economico - a propriedade privada dos meios de 
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produ,ao - se encontra oficialmente (e, em grande parte, real
mente) fora do jogo (ainda que uma forma de acesso as vanta gens 
oferecidas alhures pelo capital economico possa ser assegurada 
por outras vias). 0 peso relativo do capital cultural (que podemos 
supor ser altamente valorizado tanto na tradi~ao alema quanto na 
francesa ou na japonesa), portanto, aumenta. 

Ainda que uma ideologia oficial de tipo meritocratico possa 
tentar fazer com que acreditemos nisso, e 6bvio que todas as 
diferen~as de oportunidades de apropria,ao de bens e de servi,os 
escassos nao podem ser racionalmente relacionadas a diferen~as 
no capital cultural e no capital escolar que se possui. Assim, e 
preciso levantar a hip6tese de que existe um outro principio de 
diferencia~ao, um outro tipo de capital, cuja distribui~ao desigual 
esta na base das diferen~as constatadas, particularmente no consu
mo enos estilos de vida. Estou pensando aqui no que poderiamos 
chamar de capital politico, que assegura a seus detentores uma 
forma de apropria,ao privada de bens e de servi,os publicos 
(residencias, vefculos, hospitais, escolas etc.). Observa-se essa 
patrimonializa,ao de recursos coletivos quando, como e 0 caso nos 

. paises escandinavos, uma "elite" social-democrata esta no poder ha 
varias gera~oes: vemos entao que 0 capital social de tipo politico 
que se adquire nos aparelhos dos sindicatos e dos partidos trans
mite-se atraves de redes de rela,oes familiares que levam a 
constitui,ao de verdadeiras dinastias politicas. Os regimes que 
devemos chamar de sovieticos (antes que de comunistas) levaram 
ao extrema a tendencia a apropria,ao privada de bens e de servi,os 
pliblicos (que tambem se manifesta, ainda que de maneira menos 
intensa, no socialismo frances). 

Enquanto as outras formas de acumula,ao sao mais ou 
menos completamente controladas, 0 capital politico torna-se 0 

principio de diferencia~ao principal e os membros da Nomenkla
tura politica nao tem outros adversarios na luta pelo principio de 
domina,ao dominante que acontece no campo do poder a nao ser 
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os detentores de capital escolar (tudo leva a supor que as mudan
~as recentemente ocorridas na Russia e em outros lugares tem por 
base as rivalidades entre OS detentores de capital polltico, da 
primeira e sobretudo da segunda gera~ao, e os detentores de 
capital escolar, tecnocratas e sobretudo pesquisadores ou intelec
tuais, em parte membros da Nomenklatura polltica). 

A introdu~ao de um indice de capital polltico espedfico de 
tipo sovietico (que seria preciso elaborar cuidadosamente, levando 
em conta nao apenas a posi~ao dos agentes na hierarquia dos 
aparelhos pollticos, principalmente no partido comunista, mas 
tambem a antiguidade de cada agente e sua linhagem nas dinastias 
pollticas), sem duvida, permitiria construir uma representa~ao do 
espa~o social capaz de dar conta da distribui~ao dos poderes, dos 
privilegios e tambem dos estilos de vida. Mesmo ai, para dar conta 
da particularidade do caso alemao, especialmente da tonalidade 
meio cinzenta e uniforme das formas de sociabilidade publica, 
seria preciso levar em conta, mais do que a tradi~ao puritana, 0 

fato de que as categorias sociais que podiam oferecer modelos 
culturais foram dizimadas pela emigra~ao e tambem, e sobretudo, 
pelo controle polltico e moral que, a partir das pretensoes iguali
tarias do regime, e exercido sobre as manifesta~oes exteriores da 
diferen~a. 

A titulo de verifica~ao, poderlamos perguntar em que medida 
o modelo do espa~o social assim obtido seria capaz de dar conta, 
ainda que de maneira grosseira, dos conflitos que hoje ocorrem na 
RDA. Nao ha duvida de que, como ja sugeri, os detentores do 
capital escolar sao, e certo, os mais inclinados 11 impaciencia e 11 
revolta contra os privilegios dos detentores do capital polltico e, 
tambem, os mais capazes de utilizar contra a Nomenklatura as 
profissoes de fe igualitarias ou meritocraticas que sao 0 fundamen
to da legitimidade reivindicada por ela. Mas podemos nos pergun
tar se aqueles que, entre os intelectuais, sonham opor um "socia
lismo verdadeiro" a caricatura produzida e imposta pelos homens 
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do aparelho (especialmente aqueles que, nao estando fora do 
aparelho, estao prontos a dar tudo a um aparelho que Ihes deu 
tudo), serao capazes de estabelecer uma alian~a verdadeira, e 
sobretudo duradoura, com os dominados, em particular com os 
trabalhadores manuais, tao sensiveis ao "efeito de demonstra~ao" 
exercido pelo capitalismo comum, 0 da geladeira, da maquina de 
lavar e da Volkswagen, ou ate com os empregados subalternos das 
burocracias do Estado que nao podem encontrar no reconforto 
banal, cheio de lacunas gritantes, de um Estado de bem-estar social 
de terceira categoria, razoes suficientes para recusar as satisfa~oes 
imediatas, prenhes de riscos 6bvios (especialmente 0 do desem
prego), que Ihes propoe uma economia liberal temperada pela 
a~ao do Estado e dos movimentos sociais. 
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2 
o NOVO CAPITAL 

Hoje, gostaria de lembrar os mecanismos extremamente ' ! 
complexos pelos quais a institui~ao escolar contribui (insisto nessa 
palavra) para reproduzir a distribui~ao do capital cultural e, assim, 
a estrutura do espa~o social l As duas dimensoes fundamentais 
desse espa~o, as quais lembrei ontem, correspondem dois conjun-
tos de mecanismos de reprodu~ao diferentes - cuja combina~ao 
define 0 modo de 1-eprodu,;ao -, que fazem com que 0 capital 
puxe 0 capital e com que a estrutura social tenda a perpetuar-se 
(nao sem sofrer deforma~oes mais ou menos importantes). A 
reprodu~ao da estrutura de distribui~ao do capital cultural se di na 
rela~ao entre as estrategias das familias e a 16gica especifica da 
institui~ao escolar. 

As familias sao corpos (co1porate bodies) animados por uma 
especie de conatus, no sentido de Spinoza, isto e, uma tendencia 
a perpetuar seu ser social, com todos seus poderes e privilegios, 

1. Conferenci::t proferida na Universidade de Todai em outubro de 1989. 
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que e a base das estrategias de reprodu(;iio, estrategias de fecundi
dade, estrategias matrimoniais, estrategias de heran~a, estrategias 
economicas e, por fim, estrategias educativas. Elas investem tanto 
mais na educa~ao escolar (no tempo de transmissao, no apoio de 
qualquer tipo e, em certos casos, com dinheiro, como ocorre hoje 
no Japao com as institui~oes de for~ados, que sao as classes 
preparat6rias de concursos, juku e yobi-ko) quanta mais importan
te for seu capital cultural e quanto maior for 0 peso relativo de seu 
capital cultural em rela~ao a seu capital economico e, tambem, 
quanta menos eficazes forem as outras estrategias de reprodu~ao 
(particularmente, as estrategias de heran~a que visam it transmissao 
direta do capital economico) ou relativamente menos rentaveis 
(como e hoje 0 caso do Japao desde a Segunda Guerra e, em grau 

menor, 0 da Fran<;a). 

Esse modelo, que pode parecer muito abstrato, permite 
compreender 0 interesse crescente que as familias, sobretudo as 
familias privilegiadas e, entre elas, as familias de intelectuais, de 
professores ou de membros das profissoes liberais, dedicam it 
educa<;ao em todos os paises avan<;ados, e no Japao mais do que 
em qualquer lugar; ele permite compreender tambem que as 
mais altas institui<;oes escolares, aquelas que levam as mais altas 
posi<;oes sociais, sejam cada vez mais monopolizadas por crian<;as 
de categorias sociais privilegiadas, tanto no Japao quanto nos 
Estados Unidos ou na Fran<;a. De maneira mais geral, permite 
compreender nao apenas como as sociedades avan<;adas se perpe
tuam, mas tambem como elas mudam sob 0 efeito de contradi<;oes 
especificas do modo de reprodu<;ao escolar. 

A escoia, demonio de Maxwell? 

Para termos uma visao global do funcionamento dos meca
nismos de reprodu<;ao escolar, podemos, em um primeiro momen
to, evocar a imagem utilizada pelo fisico Maxwell para explicar 
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como a eficiicia da segunda lei da termodinamica poderia ser 
anulada: Maxwell imagina um demonio que faz a triagem das 
particulas em movimento, mais ou menos quentes, isto e, mais ou 
menos rapidas, que chegam ate ele, enviando as mais rapidas para 
um recipiente cuja temperatura se eleva e as mais lentas para outro, 
cuja temperatura baixa. Assim fazendo, ele mantem a diferen~a, a 
ordem que, de outro modo, tenderia a desaparecer. 0 sistema 
escolar age como 0 dem6nio de Maxwell: 11 custa do gasto de 
energia necessaria para realizar a opera~ao de triagem, ele mantem 
a ordem preexistente, isto e, a separa~ao entre os alunos dotados 
de quantidades desiguais de capital cultural. Mais precisamente, 
atraves de uma serie de opera~oes de sele<;ao, ele separa os 
detentores de capital cultural herdado daqueles que nao 0 pos
suem. Sendo as diferen<;as de aptidao inseparaveis das diferen<;as 
sociais conforme 0 capital herdado, ele tende a manter as diferen
<;as sociais preexistentes. 

Mas, por outro lado, ele produz dois efeitos dos quais nao 
poderemos dar conta a nao ser abandonando a (perigosa) lingua
gem mecanica. Instaurando uma ruptura entre os alunos das 
grandes escolas e os alunos das faculdades, a institui<;ao escolar 
institui !ronteiras sociaL, analogas aquelas que separavam a grande 
nobreza da pequena nobreza, e esta dos simples plebeus. Essa 
separa<;ao e marcada, primeiro, pelas pr6prias condi<;oes de vida, 
pela oposi<;ao entre a vida reclusa do internato e a vida livre do 
estudante, depois, pelo conteudo e, sobretudo, pela organiza<;ao 
do trabalho de prepara<;ao para os concursos: de um lado, um 
enquadramento mais estrito, atraves de fomus de aprendizado 
mais escolares e, sobretudo, uma atmosfera de urgencia e de 
competi~ao que imp6e a docilidade e tem uma evidente analogia 
com 0 mundo dos neg6cios; de outro, a "vida estudantil" que, 
pr6xima a tradi~ao da vida boemia, implica em muito menos 
disciplina e regulamenta~ao, mesmo no tempo consagrado ao 
trabalho; ela e marcada, por ultimo, no e pelo concurso e pela 
ruptura ritual, verdadeira fronteira magica, que ele institui ao 
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separar 0 ultimo diplomado do primeiro reprovado por uma 
diferen~a de natureza, marcada pelo direito de usar urn nome, urn 
tftulo. Essa ruptura e uma verdadeira opera~ao magica, cujo 
paradigma e a separa~ao entre 0 sagrado e 0 profano, tal como 
analisada por Durkheim. 

A c1assifica~ao escolar e sempre, mas particularmente nesse 
caso, urn ate de orde1Ulfiio, no duplo sentido da palavra. Ela institui 
uma diferen~a social de estatuto, uma relar;iio de ordem diftnitiva: 
os eleitos sao marcados, por toda a vida, por sua pertinencia (antigo 
aluno de ... ); e1es sao membros de uma ordem, no sentido medieval 
do termo, e de uma ordem nobiliarquica, conjunto nitidamente 
delimitado (pertence-se ou nao a ela) de pessoas separadas dos 
comuns mortais por uma diferen~a de essencia e, assim, legitimados 
para dominar. E nisso que a separa~ao operada pe1a escola e 
tambem uma ordena~ao nosentido de consagrar;iio, de entroniza
<;ao en} uma categoria sagrada, en1 un1a nobreza. 

A familiaridade nos impede de ver tudo 0 que se esconde em 
atos na aparencia puramente tecnicos utilizados pela institui~ao 

escolar. Assim, a analise weberiana do diploma con10 Bildllngspa
tent e do exame como processo de sele~ao racional, sem ser falsa, e 
muito parcial: de fato, ela deixa escapar 0 aspecto magico das 
opera~6es escolares que tambem preenchem fun~6es de racionali
zar;iio, mas nao no sentido de Max Weber... Os exames ou os 
concursos fllstificam em raziio de divis6es que nao necessariamente 
tern a racionalidade por principio, e os titulos que sancionam seus 
resultados apresentam como garantia de competencia tecnica certi
jicados de competencia social, nisso muito pr6ximos dos titulos de 
nobreza. Em todas as sociedades avan"adas, na Fran"a, nos Estados 
Unidos ou no japao, 0 sucesso social depende profundamente, 
daqui em diante, de um ate de nominar;iio inicial (a imposi"ao de 
urn nome, comumente do de uma institui~ao educacional, Universi
dade de Todai ou de Harvard, Escola Politecnica) que consagra, 
atraves da escola, uma diferen~a social preexistente. 
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A entrega de diplomas, freqiientemente feita em cerimonias 
solenes, e comparave1 a sagra~ao do cavaleiro. A fun~ao tecnica 
evidente, bem evidente, de forma~ao e transmissao de uma com
petencia tecnica e de sele~ao dos tecnicamente mais competentes, 
mascara uma fun~ao social, a saber, a consagra~ao dos detentores 
estatutarios de competencia social, do direito de dirigir, os nisei 
(segunda gera~ao), como se diz aqui. Assim, no japao, como na 
Fran~a, temos uma nobreza escolar hereditaria de dirigentes de 
industria, de grandes medicos, de altos funcionarios, e ate de 
dirigentes politicos, e essa nobreza de escola comporta uma parte 
importante de herdeiros da antiga nobreza de sangue que recon
verteram seus titulos nobiliarquicos em titulos escolares. 

Assim, a institui~ao escolar, que em outros tempos acredita
mos que poderia introduzir uma forma de meritocracia ao privile
giar aptid6es individuais por oposi~ao aos privilegios hereditarios, 
tende a instaurar, atraves da rela~ao encoberta entre a aptidao 
escolar e a heran~a cultural, uma verdadeira nobreza de Btado, 
cuja autoridade e legitimidade sao garantidas pelo titulo escolar. 
Basta um retorno a historia para perceber que 0 reino dessa 
nobreza especifica, que come~ou vinculada ao Estado, e 0 resulta
do de urn longo processo: a nobreza de Estado, na Fran~a e sem 
duvida tambem no japao, e urn corpo que se criou ao criar 0 
Estado, que teve de criar 0 Estado para criar-se como detentora do 
monopolio legitimo sobre 0 poder do Estado. A nobreza de Estado 
e herdeira do que na Fran~a se chama a nobreza togada - distinta 
da nobreza de espada - a qual se uniu, cada vez com mais 
freqiiencia, atraves de casamentos, a medida que avan~amos no 
tempo, devendo assim seu status ao capital cultural, principalmen
te de tipo juridico. 

Nao posso relembrar aqui 0 conjunto da analise historica que 
esbocei no ultimo capitulo de La noble.,:,e d'Etat, apoiando-me nos 
trabalhos, raramente utilizados, dos historiadores da educa~ao, dos 
historiadores do Estado e dos historiadores das ideias. Ela poderia 

39 



I 
~ 

servir de base para uma compara~ao met6dica com 0 processo, a 
meu ver bastante semelhante, apesar das diferen~as aparentes, que 
conduziu 0 corpo dos samurais, do qual uma fra~ao ja se tinha 
transformado em burocracia letrada no decorrer do seculo XVII, a 
promover, na segunda metade do seculo XIX, urn Estado moderno, 
fundado em urn corpo de burocratas que associava uma origem 
nobre a uma forte cultura escolar e que pretendia afirmar sua 
independencia no e pelo culto do Estado nacional diretamente 
enraizado no aristocratismo e em urn forte sentimento de supe
rioridade em rela~ao aos industriais e aos comerciantes, sem falar 

dos politicos. 

Assim, para voltar ao caso da Fran~a, ve-se que a inven~ao 
do Estado e, particularmente, das ideias de "publico", de "bem 
comum" e de "servi~o publico", que sao 0 seu centro, e inseparavel 
da inven~ao de institui\,oes que fundam 0 poder da nobreza de 
Estado e sua reprodu~ao: como, por exemplo, as fases de desen
volvimento da institui~ao escolar e, especialmente, a apari~ao, no 
seculo XVIII, de institui~oes de urn tipo novo, os colegios, que 
juntando certas fra~oes da aristocracia e da burguesia togada em 
internatos, anunciavam 0 sistema atual das grandes escolas, e 
coincidem com as fases de desenvolvimento da burocracia do 
Estado (e secundariamente, pelo menos no seculo XVI, da Igreja). 
A autonomiza~ao do campo burocratico e a multiplica~ao de 
posi~oes independentes dos poderes temporais e espirituais esta
belecidos e acompanhada pelo desenvolvimento de uma burguesia 
e de uma nobreza togada cujos interesses, particularmente no caso 
da reprodu~ao, esmo intimamente Iigados a escola; seja na sua arte 
de viver, na qual as praticas culturais tern grande importancia, seja 
em seu sistema de valores, esta especie de Bildungsburge>1um, 
como dizem os alemaes, que se define, por um lado, por oposi\,ao 
ao c1ero e, por outro, a nobreza de espada, cuja ideologia heredi
taria ela critica, em nome do merito e do que mais tarde chamare
mos de competencia. Por ultimo, e no ambito dos togados que se 
inventa coletivamente - ainda que a hist6ria das ideias destaque 
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nomes pr6prios - a ideologia moderna do servi\,o publico, do 
bern conmm e da coisa publica, isto e, 0 que temos chamado de 
"humanismo c1vico dos funcionarios" que, especialmente atraves 
dos advogados girondinos, inspirara a revolu\,ao francesa. 

Assirn, para se impor nas lutas que a opoem a outras fra~oes 
dominantes, nobres de espada e tambem burgueses da industria e 
dos neg6cios, a nova c1asse, cujo poder e autoridade repousam 
sobre 0 novo capital, 0 capital cultural, deve al\,ar seus interesses 
particulares a urn grau de universaliza\,ao superior, e inventar uma 
versao que podemos chamar de "progressista" (em contraste com 
as variantes aristocraticas que os funcionarios alemaes e os funcio
narios japoneses inventaram urn pouco mais tarde) da ideologia do 
servi\,o publico e da meritocracia: reivindicando 0 poder em nome 
do universal, nobres e burgueses togados fizeram com que a 
objetiva\'ao avan~asse e, atraves dela, a eficiencia hist6rica do 
universal e eles s6 podem servir-se do Estado que pretendem 
servir, servindo, ainda que modestamente, aos valores universais 
com os quais se identificam. 

Arte au comercio? 

Poderia parar por aqui, mas quero voltar brevemente a 
imagem do dem6nio de Maxwell que utilizei no inicio da palestra, 
mas que, como todas as metaforas emprestadas da fisica e, parti
cularmente, da termodinamica, e prenhe de uma filosofia da a\,ao 
falsa e de uma visao conservadora do mundo social (conforme 
testemunha 0 uso consciente ou inconsciente que fazem todos 
aqueles que, como Heidegger, por exemplo, denunciam 0 "nivela
mento" e a anula~ao progress iva das diferen~as "autenticas" na 
banalidade achatada e insipida dos valores "medios"). De fato, os 
agentes sociais, alunos que escolhem uma escola ou uma discipli
na, familias que escolhem uma institui~ao para seus filhos etc., nao 
sao particulas submetidas a for~as mecanicas, agindo sob a pressao 
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de causa!,; nem tampouco sujeitos conscientes e conhecedores, 
obedecendo a raz6es e agindo com pleno conhecimento de causa, 
conforme acreclitam os defensores da Rational Action Tbeory 
(poderia mostrar, se tivesse tempo, que essas filosofias, em aparen
cia totalmente opostas, de fato se confundem ja que, se 0 conhe
cimento da ordem das coisas e das causas e perfeito e se a escolha 
e inteiramente l6gica, nao se ve no que seja diferente da submissao 
pura e simples as for\;as do mundo e, como consequencia, qual a 
margem de escolha que resta). 

Os "sujeitos" sao, de fato, agentes que atuam e que sabem, 
dotados de urn senso prdtico (titulo que dei ao livro no qual 
desenvolvo essa analise), de urn sistema adquirido de preferencias, 
de principios de visao e de divisao (0 que comumente chamamos 
de gosto), de estruturas cognitivas duradouras (que sao essencial
mente produto da incorpora\;ao de estruturas objetivas) e de 
esquemas de a\;ao que orientam a percep\;ao da situa\;ao e a 
res posta adequada. 0 habitu.s e essa especie de senso pratico do 
que se deve fazer em dada situa\;ao - 0 que chamamos, no 
esporte, 0 senso do jogo, arte de antecipar 0 futuro do jogo 
inscrito, em esbo\;o, no estado atual do jogo. Para dar urn exemplo 
no ambito da educa\;ao, 0 senso do jogo torna-se cada vez mais 
necessario a medida que, como e 0 caso na Fran\;a e tambem no 
]apao, as escolas se diversificam e se misturam (como escolher 
entre urn estabelecimento de renome em declinio e uma escola 
inferior em ascensao?). Os movimentos da bolsa de valores escolar 
sao dificeis de antecipar e aqueles que podem se beneficiar, atraves 
da familia, dos pais, irmaos ou irmas etc., ou de suas rela\;oes, de 
uma informa\;ao sobre os circuitos de forma\;ao e seu rendimento 
diferenciado, atual e virtual, podem alocar melhor seus investimen
tos escolares e obter 0 melhor lucro de seu capital cultural. Essa e 
uma das medias;oes atraves das quais 0 sucesso escolar - e social 
- se vincula a origenl social. 
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Dito de outra maneira, as "paruculas" que avan\;am em 
dire\;ao ao "demonio" trazem nelas mesmas, isto e, em seu habitm, 
a lei de sua dires;ao e de seu movimento, 0 principio da "vocas;ao" 
que as orienta em dires;ao a tal instituis;ao ou a qual disciplina. Fiz 
uma longa analise a respeito de como, no capital dos adolescentes 
(ou de Suas familias), 0 peso relativo do capital economico e do 
capital cultural (0 que chamo de estrutura do capital) e retraduzido 
em urn sistema de referencias que os leva a privilegiar seja a arte 
em detrimento do dinheiro, as coisas da cultura em detrimento das 
questoes de poder etc., seja 0 inverso; como essa estrutura de 
capital, por meio do sistema de preferencias que ela produz, 
encoraja-os a se orientar, em suas escolhas escolares e sociais, em 
dire\;ao a um ou outro p610 do campo do poder, 0 p610 intelectual 
ou 0 p610 dos neg6cios, e a ado tar as praticas e as opinioes 
correspondentes (compreende-se assim 0 que s6 parece dado 
porque estamos habituados a isso, isto e, que os alunos da escola 
normal, futuros professores ou intelectuais, digam-se de esquerda, 
leianl revistas inte1ectuais, vao muito ao teatro e ao cinema, pouco 
praticam 0 esporte etc., ao passo que os alunos da HEC (Hautes 
Etudes Commerciales) digam-se de direita, dediquem-se intensa
mente aos esportes etc.). 

Do mesmo modo, no lugar do demonio, ha, entre outras 
coisas, milhares de professores que aplicam aos estudantes catego
rias de percep\;ao e de avalias;ao estruturadas de acordo com os 
mesmos principios (nao posso desenvolver aqui a analise que fiz 
das categorias de entendimento dos professores, e dos pares de 
adjetivos, tais como brilhante/serio, que os mestres utilizam, para 
julgar a produ~ao de seus estudantes e todos os seus modos de ser 
e de fazer). Dito de outra forma, a a\;ao do sistema escolar e 
resultante de a\;oes mais ou menos grosseiramente orquestradas de 
milhares de pequenos demonios de Maxwell que, por suas esco
lhas ordenadas de acordo com a ordem objetiva (as estruturas 
estruturantes sao, como tenho lembrado, estruturas estruturadas), 
tendem a reproduzir essa ordem sem saber, ou querer. 
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Mas a metafora do dem6nio e perigosa tambem porque 
favorece 0 fantasma da conspira~ao, que cornu mente ronda 0 

pensamento critico, a ideia de que uma vontade malevola seria 
responsivel pOT tudo 0 que ocorre de melhor e, sobretudo, de pior, 
no mundo social. Se 0 que vamos descrever como urn mecanismo, 
por imposi~ao da comunica~ao, e vivido, as vezes, como uma 
especie de miiquina infernal (falamos muito do "inferno do 
sucesso"), como uma engrenagem tragica, exterior e superior aos 
agentes, e porque cada urn dos agentes, para existir, e de certa 
forma constrangido a participar de um jogo que the imp6e esfor~os 
e sacriffcios imensos. 

Acho mesmo que a ordem social que garante 0 modo de 

rep!Ouu<;ao na sua rei<;ao escohr raz com que, mesmo aqueles que 
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Japao, como na Franp, os pais extenuados, os jovens fatigados, 
os empregadores desiludidos com 0 produto de urn ensino que 
acham mal adaptado, sao as vitimas impotentes de um mecanis
mo que nao e mais do que 0 efeito acumulado de suas estrate
gias engendradas e produzidas pela 16gica da competi~ao de 
todos contra todos. 

Para liquidar tambem com a representa~ao mutilada e carica
tural que alguns analistas mal-inspirados ou mal-intencionados apre
sentaram de meus trabalhos, seria preciso ter tempo para demonstrar 
aqui como a 16gica do modo de reprodu~ao na sua fei~ao escolar -
especialmente sua caracterfstica estatistica - e as contradi(;i5es que 

o caracterizam, podem estar, ao mesmo tempo, e sem contradi(:iio, 

na base da reprodu~ao das estruturas das sociedades avan~adas e de 
uma serie de mudan~as que as afetam. Essas contradi<;Oes (que 
analisei especialn"lente no capitulo "C\assifica<;ao, desdassiflCac;ao, 
reclassiflca<;ao" de La distinction'), sem duvida, constituem 0 prind-

,jnvisivel de certos conflitos politicos caracteristicos do periodo 
o movirnento de maio de 1968 que, as mesmas causas 

efeitos, sacucliu quase simultaneamente, sem 
cliretas, a universidade francesa e a 

!a!>albo, ao qual dei 0 nome, um 
analisei detidamen

escolar cia qual 0 

~,excessiva de 



Acredito que e nas transforma~6es do campo escolar e, 
sobretudo, das rela~6es entre 0 campo escolar e 0 campo econo
mico, na transforma~ao da correspondencia entre os titulos esco
lares e os cargos, que se encontraria 0 verdadeiro fundamento dos 
novos movimentos sociais que surgiram na Fran~a, no prolonga
mento de 1968, e mais recentemente, como 0 novo fenomeno das 
"coordena~6es" e que, a crer nos autores que leio, come~a tambem 
a se manifestar na Alemanha e no ]apao, especialmente entre os 
trabalhadores jovens, menos devotados do que seus antepassados 
a etica tradicional do trabalho. Do mesmo modo, as mudan~as 
politicas observadas na Uniao Sovietica, e ensaiadas na China, nao 
deixam de estar vinculadas ao crescimento consideravel da fra~ao 
da popula~ao desses paises que passou pelo ensino superior e as 
contradi~6es subsequentes, come~ando pelo centro mesmo do 
campo do poder. 

Mas seria preciso examinar tambem a rela~ao entre a nova 
delinqliencia escolar, mais desenvolvida no ]apao do que na 
Franp, a 16gica da competi~ao obrigat6ria que domina a institui
~ao escolar, especialmente 0 efeito de destino que 0 sistema escolar 
exerce sobre os adolescentes: e frequentemente com uma grande 
brutalidade psicol6gica que a institui~ao escolar imp6e seus julga
mentos totais e seus vereditos sem apela~ao, que dassificam todos 
os alunos em uma hierarquia unica de formas de excelencia -
dominadas atualmente por uma disciplina, a matematica. Os ex
duidos sao condenados em nome de um criterio coletivamente 
reconhecido e aprovado, portanto, psicologicamente indiscutivel e 
indiscutido, 0 da inteligencia: assim, para restaurar uma identidade 
amea~ada, eles com freqiiencia nao tem outro recurso a nao ser as 
rupturas brutais com a ordem escolar e a ordem social (na Fran~a, 
tem sido observado que e na revolta contra a escola que se define 
e se consolida uma serie de bandos de delinqiientes) ou, como 
tambem ocorre, a crise psiquica, isto e, a doenp mental ou 0 

suicidio. 
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Por fim, seria preciso analisar todas as disfun~6es tecnicas 
que, do pr6prio ponto de vista do sistema, isto e, do ponto de vista 
do estrito rendimento tecnico (na institui~ao escolar e alem dela), 
resultam do primado atribuido as estrategias de reprodur.;ao social: 
cito como exemplo apenas 0 estatuto inferior que e objetivamente 
atribuido pelas fanll1ias ao ensino tecnico e 0 privilegio que elas 
atribuem ao ensino geral. E provavel que, tanto no ]apao como na 
Fran~a, os grandes dirigentes, eles mesmos originarios das grandes 
universidades publicas no ]apao, ou das grandes escolas na Fran~a, 
defensores da revaloriza~ao de um ensino tecnico reduzido ao 
estado de refugo ou de lixeira (e, especialmente no ]apao, vitima 
da concorrencia do ensino empresarial), considerariam uma catis
trofe a relega~ao de seus filhos ao ensino tecnico. A mesma 
contradi~ao aparece na ambivalencia desses dirigentes em rela~ao 
a um sistema de ensino ao qual eles devem, se nao sua posi~ao, 
pelo menos a autoridade e a legitimidade com que a ocupam: 
como se quisessem ter os beneficios tecnicos da a~ao escolar sem 
assunlir seus custos sociais - tais como as exigencias e garantias 
associadas 11 posse de titulos que podem ser chamados universais, 
por oposi~ao aos titulos "internos" oferecidos pelas en,presas -
eles privilegiam 0 ensino privado e ap6iam ou inspiram todas as 
iniciativas politicas que visam reduzir a autonomia da institui~ao 
escolar e a liberdade do corpo docente: eles demonstram a maior 
ambiguidade no debate sobre a especializa~ao do ensino, como se 
quisessem ter a vantagem de todas as escolhas, os limites e as 
garantias associados a um ensino altamente especializado e a 
abertura e a disponibilidade favorecidas por um ensino de cultura 
geral, adequado a desenvolver as capacidades de adapta~ao con
venientes aos funcionarios n16veis e "flexiveis" ~ OU, ainda, a segu
ran~a e a certeza, objetivo dos "jovens senhores" egressos da ENA 
(Ecole Nationale d'Administration) ou de Todai, administradores 
equilibrados de situa~6es de equilibrio, e a audacia dos "jovens 
lobos" egressos das fileiras, supostamente mais bem adaptados aos 
tempos de crise. 
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Mas, se e pern1iticio ao soci61ogo, ao menos un1a vez, fazer 
previsoes, e sem duvida na re1a\:ao cada veZ mais tensa entre a 
grande e a pequena nobreza de Estado que reside 0 principio dos 
grandes conflitos do futuro: de fato, tudo leva a crer que, opondo
se aos velhos egressos das grandes escolas na Fran\:a e das grandes 
universidades publicas no Japao, que tendem cada vez mais a 
monopolizar duradouramente todas as grandes posi,oes de poder, 
nos bancos, na industria, na politica, os detentores de titulos de 
segunda ordem, pequenos samurais da cultura, serao sem duvida 
levados a invocar, em suas lutas pela amplia,ao do grupo no poder, 
novas justificativas universalistas, como fizeram, na Fran\:a do 
seculo XVI e ate 0 inicio da revolu\:ao francesa, os pequenos 
nob res provinciais ou, no seculo XIX, os pequenos samurais 
excluidos que lideraram, em nome "da liberdade e dos direitos 

civis", a revolta contra a reforma Meiji. 

APENDICE 
ESPA<;;;O SOCIAL E CAMPO DO PODER" 

Por que me parece necessario e legitimo introduzir no lexico 
da sociologia as no\:oes de espa\:o social e de campo de poder? Em 
primeiro lugar, para romper com a tendencia de pensar 0 mundo 
social de maneira substancialista. A no\:ao de espafo contem, em 
si, 0 principio de uma apreensao relacional do mundo social: ela 
afirma, de fato, que toda a "realidade" que designa reside na 
exterioridade nl1/.tu£l dos elementos que a compoem. Os seres 
aparentes, diretamente visiveis, quer se trate de individuos quer de 
grupos, existem e subsistem na e pela diferenfa, isto e, enquanto 
ocupam posit;6es relativas em um espa\:o de rela\:oes que, ainda 

4. Conferencia proferida na Universidade de Wisconsin a I\Iadison, Estados Unidos, em 

abril de 1989. 
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que invisivel e sempre dificil de expressar empiricamente, e a 
realidade mais real (ens realissimum, como dizia a escohistica) e 0 

principio real dos comportamentos dos individuos e dos grupos. 

o objetivo principal da ciencia social nao e 0 de construir 
classes. 0 problema da classifica\:ao, que toda a ciencia enfrenta, 
s6 se coloca de modo tao dramatico para as ciencias do mundo 
social porque se trata de um problema polltico que, na pratica, 
surge na 16gica da luta politica todas as vezes que se quer construir 
grupos reais, por meio da mobiliza,ao, cujo paradigma e a ambi\:ao 
marxista de construir 0 proletariado como for\:a hist6rica ("Prole
tarios de todos os paises, uni-vo.I"). Marx, sabio e homem de a\:ao, 
propos solu\:oes te6ricas falsas - como a existencia real das 
classes - para um problema pratico verdadeiro: a necessidade, em 
toda a\:ao politica, de reivindicar a capacidade, real ou suposta, em 
todo caso crivel, de exprimir os interesses de um grupo; de 
manifestar ~ e essa e uma das fun\:oes principais das manifesta
\:oes - a existencia desse grupo e a for\:a real ou virtual que ele 
pode dar aqueles que 0 expressam, e assim 0 constituem como 
grupo. Assim, falar de espa\:o social e resolver, ao faze-Io desapa
recer, 0 problema da existencia e da nao-existencia das classes que, 
desde sua origem, divide os soci610gos: podemos negar a existen
cia das classes sem negar 0 essencial do que os defensores da 
no\:ao acreditam afirmar atraves dela, isto e, a diferenciafiio social, 
que pode gerar antagonismos individuais e, as vezes, enfrentamen
tos coletivos entre os agentes situ ados em posi\:oes diferentes no 
espa\:o socia!. 

A ciencia social nao deve construir classes, mas sim espa\:os 
sociais no interior dos quais as classes possam ser recortadas - mas 
que existem apenas no pape!. Ela deve, em cada caso, constmir e 
descobrir (para alem da oposi\:ao entre 0 construcionismo e 0 
realismo) 0 principio de diferencia\:ao que permite reengendrar 
teoricamente 0 espa\:o social empiricamente observado. Nada pernu
te supor que esse principio de diferencia~o seja 0 mesmo em todas 
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as epocas e em todos os lugares, na China Ming e na China 
contemporilnea, ou na Aletnanha, na Russia e na Argelia contempo
raneas. Mas, com exce~ao das sociedades menos cliferenciadas (que 
ainda assim apresentam cliferen~as, mais clificeis de medir, de acordo 
com 0 capital simb6lico), todas as sociedades se apresentam como 
espa~os sociais, isto e, estruturas de diferen~s que nao podemos 
compreender verdadeiramente a nao ser construindo 0 principio 
gerador que funda essas diferen~as na objetividade. Principio que e 
o da estrutura da distribui~ao das formas· de poder ou dos tipos de 
capital eficientes no universo social considerado - e que variam, 
portanto, de acordo com os lugares e os momentos. 

Essa estrutura nao e inlUtavel e a topologia que descreve um 
estado de posi~6es socia is permite fundar uma analise dinam.ica da 
conserva~ao e da transfortna~ao da estrutura da distribui~ao das 
propriedades ativas e, assim, do espa~o social. E isso que acredito 
expressar quando descrevo 0 espa~o social global como um 
campo, isto e, ao mesmo tempo, como um campo de for~as, cuja 
necessidade se imp6e aos agentes que nele se encontram envolvi
dos, e como um campo de lutas, no interior do qual os agentes se 
enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua posi~ao 
na estrutura do campo de for~as, contribuindo assim para a 
conserva~ao ou a transforma~ao de sua estrutura. 

Algo como uma classe ou, de modo mais geral, um grupo 
mobilizado para e peia defesa de seus interesses, nao pode existir 
senao ao pre~o e ao termo de um trabalho coletivo de constru~ao 
inseparavelmente te6rico e pratico; mas nem todos os agrupamen
tos sociais sao igualmente provaveis e esse artefato social que e 
sempre um grupo social tem tanto mais oportunidades de existir e 
subsistir de maneira d,uravel quanto mais os agentes que se 
agrupam para constitui-lo ja estejam mais pr6ximos no espa~o 
social (0 que vale tambem para uma unidade fundada sobre uma 
reia~ao afetiva, amorosa ou amistosa, seja ela ou nao socialmente 
sancionada). Dito de outro modo, 0 trabalho simb6lico de consti-
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t1tir;ito ou de consagra~o necessano para criar um grupo unido 
(imposi~ao de nomes, de sigias, de signos de adesao, manifesta~6es 
publicas etc.) tem tanto mais oportunidades de ser bem-sucedido 
quanto n1ais os agentes sociais sobre os quais ele se exerce 
estejam inclinados - por sua proximidade no espa~o das rela
~6es sociais e tambem gra~as as disposi~6es e interesses associados 
a essas posi~6es - a se reconhecerem mutuamente ease 
reconhecerem em um mesmo projeto (politico ou outro). 

Mas aceitar a ideia de um espa~o social unificado nao e 
estabelecer uma peti~ao de principio; nao seria preciso nos inter
rogarmos sobre as condi~6es sociais de possibilidade e os limites 
de tal espa~o? De fato, a genese do Estado e inseparavel de um 
processo de unifica~ao dos diferentes campos sociais, economico, 
cultural (ou escolar), politico etc., que acompanha a constitui~ao 
progressiva do monop6lio estatal da violencia fisica e simb6lica 
legitima. Dado que concentra um conjunto de recursos materiais e 
sin1b6licos, 0 Estado tem a capacidade de regular 0 funcionamento 
dos diferentes campos, seja por meio de interven~6es financeiras 
(como, no campo economico, os auxllios pdblicos a investimentos 
ou, no campo cultural, os apoios a tal ou qual forma de ensino), 
seja atraves de interven~6es juridicas (como as diversas regulamen
ta~6es do funcionamento de organiza~6es ou do comportamento 
dos agentes individuais). 

Quanto a no~ao de campo de poder, precisei cria-la para dar 
conta de efeitos estruturais que nao podiam ser compreendidos de 
outro modo: especialmente certas propriedades das praticas e das 
representa~6es de escritores ou de artistas que apenas a referencia 
ao campo literario ou art.istico nao permitia explicar inteiramente, 
como, por exemplo, a dupla ambivalencia em rela~ao ao "povo" e 
ao "burgues", encontrada entre escritores ou artistas que ocupam 
posi~6es diferentes nesses campos e que s6 sao inteligiveis se 
levarmos em conta a posi~ao dominada que os campos de produ
~ao cultural ocupam no espa~o mais amplo. 
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o campo do poder (que nao deve ser confundido com 0 

campo politico) nao e urn campo como os outros: ele e 0 espa<;o 
de rela<;6es de for<;a entre OS diferentes tipos de capital ou, mais 
precisamente, entre os agentes suficientemente providos de urn 
dos diferentes tipos de capital para poderem dominar 0 campo 
correspondente e cujas lutas se intensificam sempre que 0 valor 
relativo dos diferentes tipos de capital e posto em questao (por 
exemplo, a "taxa de cambio" entre 0 capital cultural e 0 capital 
econ6mico); isto e, especialmente quando os equilibrios estabele
cidos no interior do campo, entre instancias especificamente encar
regadas da reprodu<;ao do campo do poder (no caso frances, 0 

campo das grandes escolas), sao amea<;ados. 

Urn dos alvos das lutas que op6em 0 conjunto dos agentes 
ou das institui<;6es que tern em comum 0 fato de possuirem uma 
quantidade de capital especifico (econ6mico ou cultural, especial
mente), suficiente para ocupar posi<;6es dominantes no interior de 
seus campos respectivos, e a conserva<;ao ou a transforma<;ao da 
"taxa de cambio" entre os diferentes tipos de capital e, do mesmo 
modo, 0 poder sobre as instancias burocriiticas que podem altera-la 
por meio de medidas administrativas - por exemplo, as que 
podem afetar a escassez de titulos escolares que dao acesso a 
posi<;6es dominantes e, assim, 0 valor relativo desses titulos e das 
posi<;6es correspondentes. As for<;as envolvidas nessas lutas e a 
orienta<;ao, conservadora ou subversiva, que lhes e dada, depen
dem da "taxa de cambio" entre os tipos de capital, isto e, daquilo 
mesmo que essas lutas visam conservar ou transform.ar. 

A domina<;ao nao e 0 efeito direto e simples da a<;ao exercida 
por urn conjunto de agentes ("a c1asse dominante") investidos de 
poderes de coer<;ao, mas 0 efeito indireto de urn conjunto comple
xo de a<;6es que se engendram na rede cruzada de limita<;6es que 
cada urn dos dominantes, dominado assim pela estrutura do campo 
atraves do qual se exerce a domina<;ao, sofre de parte de todos os 

outros. 
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3 
POR UMA CIENCLA DAS OBRAS 

Os campos de produ<;ao cultural prop6em, aos que neles 
estao envolvidos, urn e.lpafo de possiveis que tende a orientar sua 
busca definindo 0 universe de problemas, de referencias, de 
marcas intelectuais (frequentemente constituidas pelos nomes de 
personagens-guia), de conceitos em "ismo", em resumo, todo um 
sistema de coordenadas que e preciso ter em mente - 0 que nao 
quer dizer na consciencia - para entrar no jogol E isso que 
estabelece a diferenp, por exemplo, entre os profissionais e os 
amadores ou, na linguagem pict6rica, os "primitiv~s" (como Le 

DOllanierRousseau). Esse espa<;o de possiveis e 0 que faz com que 
os produtores de uma epoca sejam ao mesmo tempo situados, 
datados, e relativamente autonomos em rela<;ao as determina<;6es 
diretas do ambiente economico e social: assim, por exemplo, para 
compreender as escolhas feitas pelos diretores de teatro contem
poraneos, nao podemos nos contentar em relaciona-las as condi-

1. Conferencia proferida nos Christian Gauss Seminars in Cn'ticism, Universidade de 
Princeton, 1986. 

53 



~oes economicas, ao estado das subven~oes ou dos ganhos, ou ate 
ao sucesso de publico; e preciso referir-se a toda a hist6ria da 
dire~ao teatral, desde 1880, no decorrer da qual se constituiu a 
problematica especifica, como um universo de pontos em discus
sao e um conjunto de elementos constitutivos do espetaculo sobre 
os quais um diretor teatral digno desse nome deve assumir uma 
posi~ao. 

Esse espa~o de possiveis, que transcende os agentes singu
lares, funciona como uma especie de sistema comum de coorde
nadas que faz com que, mesmo que nao se refiram uns aos outros, 
os criadores contemporaneos estejam objetivamente situados uns 
em re!a~ao aos outros. 

A reflexao sobre a Iiteratura nao escapa a essa 16gica e 
gostaria de tentar esmiu~ar 0 que me parece ser 0 espa~o dos 
modos possiveis de analisar as obras culturais, buscando a cada 
exemplo explicitar seus pressupostos te6ricos. Para levar as ultimas 
conseqiiencias 0 metodo que estabelece a existencia de uma 
rela~ao inteligivel entre as tomadas de posi~ao (as escolhas dentre 
os possiveis) e as posi~oes no campo social, deveria apresentar os 
elementos sociol6gicos necessarios em cada caso para a com
preensao de como os diferentes especialistas estao distribuidos 
entre as diferentes abordagens; porque, dentre os diferentes meto
dos possiveis, e!es se apropriam de uns e nao de outros. Mas nao 
you faze-Io, ainda que isso nao seja 0 mais dificil (esbocei, por 
exemplo, essas rela~oes na analise do debate Barthes-Picard, em 
Homo academiclls). 

A obra como texto 

Uma primeira e bem conhecida divisao e a que opoe as 
explicafoes externas e as interpretafoes internas (no sentido de 
Saussure, quando fala de "lingiiistica interna") ou formais. A leitura 
interna, em sua forma mais comum, e feita por lectores, quero 
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dizer, professores de Iiteratura, de todos os paises. l}/a medida em 
que e apoiada por toda a 16gica da institui~ao universitaria - a 
situa~ao e ainda mais clara em filosofia - ela nao tem necessidade 
de se constituir em corpo de doutrina e pode permanecer no 
estado de doxa. 0 NewCritic(~m, que teve 0 merito de dar-Ihe uma 
expressao explicita, apenas constituiu em teoria os pressupostos da 
leitura "pura", fundada sobre a absolutiza~ao do texto, de uma 
Iiteratura "pura". Os pressupostos, historicamente constituidos, 
inerentes a produ~ao "pura" - especialmente no caso da poesia 
- encontram assim uma expressao no pr6prio campo Iiterario, na 
Inglaterra, com 0 T.S. Eliot de The sacred wood e, na Fran~a, com 
a Nouvelle Revue Franfa(~e, especialmente em Paul Valery: as obras 
culturais sao concebidas como significa~oes atemporais e formas 
puras que pedem uma leitura puramente interna e a-hist6rica, que 
exclui qualquer referencia, tida como "redutora" e "grosseira", a 
determina~oes hist6ricas ou a fun~6es sociais. 

De fato, se quisermos transformar em teoria, a qualquer 
pre~o, essa tradi~ao formalista que despreza fundamentos, ja que 
esta enraizada na doxa institucional, parece-me que podemos 
olhar em duas dire~oes. Podemos invocar a teoria neo-kantiana das 
formas simb6licas ou, de maneira mais geral, todas as tradi~oes que 
pretendem descobrir estruturas antropol6gicas universais (como a 
mitologia comparada) ou recuperar as formas universais da razao 
poetica ou Iiteraria, as estruturas a-hist6ricas que estao na base da 
constru~ao poetica do mundo (por exemplo, a "essencia" do 
poetico, do simbolo, da metafora etc.). 

Segundo fundamento possive!, a teoria estruturalista e bem 
mais pujante, intelectual e socialmente. Socialmente, ela assumiu 0 

controle da doxa internalista e conferiu uma aura de cientificidade 
a leitura interna como desmonte formal de textos atemporais. A 
hermeneutica estruturalista trata as obras culturais (lingua, mitos e, 
por extensao, obras de arte) como estruturas estruturadas sem 
sujeito estruturante que, como na lingua saussuriana, sao realiza-
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~oes historicas particulares e, portanto, devem ser decifradas como 
tais, mas sem qualquer referencia as condi~oes econ6micas ou 
sociais de produ~ao da obra ou dos produtores da obra (como 0 

sistema escolar). 

o merito de Michel Foucault e 0 de ter feito 0 que me parece 
ser a unica formula~ao rigorosa (juntamente com os formalistas 
russos) do projeto estruturalista em termos de analise de obras 
culturais. 0 estruturalismo simbolico, tal como expresso por ele, 
retem 0 que e, sem duvida, essencial em Saussure, isto e, 0 

primado das rela~oes: "A lingua, diz Saussure, em uma linguagem 
proxima do Cassirer de Sltbstanzbegrif! und Funktionsbegriff, e 
forma e nao substancia." Consciente de que nenhuma obra existe 
por si mesma, isto e, fora das rela~oes de interdependencia que a 
vinculam a outras obras, Michel Foucault propoe chamar de 
"campo de possibilidades estrategicas" 0 "sistema regrado de 
diferen~as e de dispersoes" no interior do qual cada obra singular 
se define.' Mas, proximo dos semiologos e dos usos que eles 
puderam fazer, com Trier, por exemplo, de uma no~ao como a de 
"campo semantico", ele recusa buscar fora da ordem do discurso 
o principio de elucida~ao de cada urn dos discursos que ai se 
encontram inseridos: "Se a analise dos fisiocratas faz parte dos 
mesmos discursos que ados utilitaristas, nao e porque eles viveram 
na mesma epoca, nao e porque eles se enfrentaram no interior de 
uma mesma sociedade, nao e porque seus interesses se confun
diam em uma mesma economia, e porque as duas op~oes provi
nham de uma mesma e unica distribui~ao de pontos de escolha, 
de urn unico e mesmo campo estrategico. ,,3 

2. Refire-me aqui :l urn texto que e, sem duvida, a expressao mais clara dos pressupostos 
te6ricos desse momento na obra de Foucault: "Reponse au cerc1e d'epistemo!ogie", 
Cahiers pour l'analyse 9 (vemo de 1968), pp. 9-40, especialmente p. 40. CTradu¢o 
brasileira: "Resposta ao drculo epistemoI6gico", in: M. Foucault et al. Estrnturalismo e 
teoria da linguagem. Petr6polis, Vozes, 1971.) 

3. Ibidem, p. 29. 
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Portanto, 0 que os produtores culturais tern em comum e urn 
sistenla de referencias COllluns, nlarcas comuns, em resumo, alga 
como 0 que chamei ainda ha pouco de espa~o de possiveis. Mas 
Foucault, ai fiel a tradi~ao saussuriana e a ruptura completa que ela 
opera entre a lingiHstica interna e a lingiiistica externa, afirma a 
autonomia absoluta desse "campo de possibilidades estrategicas", 
que ele chama de episteme e, muito logicamente, recusa como 
"ilusao doxol6gica" a pretensao de encontrar no que chama de "0 

campo da polemica" e nas "divergencias de interessesou de hdbitos 
mentaL, entre os individuos" (nao posso deixar de me sentir 
visado ... ) 0 principio explicativo do que se passa no "campo das 
possibilidades estrategicas". Dito de outro modo, Michel Foucault 
transfere para 0 ceu das ideias, por assim dizer, as oposi~oes e os 
antagonismos que se enraizam nas rela~oes entre os produtores e 
os que se utilizam das obras analisadas. 

Nao se trata de negar, evidentemente, a determina~ao espe
cifica exercida pelo espa~o dos possiveis, ja que uma das fun~oes 
da no~ao de campo relativamente aut6nomo, dotado de uma 
historia propria, e dar conta disso; entretanto, nao e possivel tratar 
a ordem cultural, a episteme, como urn sistema totalmente aut6no
mo: quanta mais nao seja, porque assim ficamos impedidos de dar 
conta das mudan~as que ocorrem nesse universe separado, a 
menos que the atribuamos uma propensao imanente a se transfor
mar, como em Hegel, por uma forma misteriosa de Selbstbewe
gltng. (Foucault, como tantos outros, sucumbe a essa forma de 
essencialismo ou, se quisermos, de fetichismo manifesto em tantos 
outros dominios, particularmente no caso da matematica: aqui e 
preciso seguir Wittgenstein, que lembra que as verdades materna, 
ticas nao sao essencias eternas saidas prontas do cerebro humano, 
mas produtos hist6ricos de urn certo tipo de trabalho hist6rico, 
feito de acordo com as regras e as regularidades especificas desse 
mundo social particular que e 0 campo cientifico.) 
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A mesma critica vale contra os formalistas russos: como 
Foucault, que utilizou a mesma fonte, eles apenas consideram 0 
sistema de obras, a rede de rela~oes entre os textos, a intertextua
lidade; e, como ele, sao obrigados a encontrar no pr6prio sistema 
dos textos 0 principio de sua dinamica. Tynianov, por exemplo, 
afirma explicitamente que tudo 0 que e Iiterario so pode ser 
determinado pelas condi~6es anteriores do sistema Iiterario (Fou
cault diz 0 mesmo em rela~ao as ciencias). Eles fazem do processo 
de "automatiza~ao" ou de "desautomatiza~ao" uma especie de lei 
natural, analoga a urn efeito de desgaste mecanico, de mudan~a 
poetica. 

A redur;ao ao contexto 

Voltarei a esse ponto. Passo agora a analise extema que, 
pensando a rela~ao entre 0 mundo social e as obras culturais na 
logica do reflexo, vincula diretamente as obras as caracterfsticas 
sociais dos autores (a sua origem social) ou dos grupos que eram 
seus destinatarios reais ou supostos, e cujas expectativas eles 
supostamente atendem. Como se ve no exemplo que considero 0 
mais favoravel, isto e, a analise que Sartre consagrou a Flaubert, 0 
metodo biografico se esgota em buscar nas caracteristicas da 
existencia singular do autor os principios explicativos que s6 
podem se revelar se levarmos em conta, enquanto tal, 0 microcos
mo Iiterario no qual ele esta inserido. 

A analise estatfstica, que procura estabelecer as caracteristi
cas estatfsticas da popula~ao dos escritores em diferentes momen
tos, ou das diferentes categorias de escritores (escolas, generos 
etc.) em urn momenta dado, nao e muito melhar: de fato, ela 
freqlientemente aplica, a popula~oes pre-construidas, principios 
de c1assifica~ao tambem pre-construfdos. Para assegurar urn mfni
mo de rigor, seria preciso primeiro estudar, como fez Francis 
Haskell com a pintura, a hist6ria do processo de constitui~ao de 
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listas de autores sobre os quais 0 estatfstico trabalha, isto e, a 
processo de canonizar;ao e de hierarquiza~ao que leva a delimitar 
o que e, em urn dado momenta, a popula~ao de escritores 
consagrados. Por outro Iado, seria preciso estudar a genese dos 
sistemas de c1assifica~ao, nomes de epocas, de "gera~oes", de 
escolas, de "movimentos", de generos etc., que utilizamos na 
avalia~ao estatfstica e que sao, na propria realidade, instrumentos 
e alvos de lutas. Sem proceder a tal genealogia critica, estamos 
expostos a enfatizar na pesquisa 0 que e problematico na realida
de: par exemplo, os limites da popula~ao de escritores, isto e, 
aqueles que sao reconhecidos pelos mais reconhecidos dos escri
tores como tendo 0 direito de se dizerem escritores (0 mesmo vale 
se quisermos fazer urn estudo dos historiadores ou dos soci610gos). 
AMm disso, se nao procedermos a uma analise das divisoes reais 
do campo, arriscamos, par efeito dos reagrupamentos que a 16gica 
da amilise estatfstica impoe, destruir as coesoes reais e, assim, as 
rela~oes estatfsticas realmente fundadas que apenas uma analise 
estatfstica armada de urn conhecimento da estrutura especifica do 
campo poderia apreender. Isso sem falar dos efeitos que pode ter 
um uso imprudente da amostragem aleatoria (que valor teria uma 
amostra de escritares dos anos 50 da qual Sartre estivesse ausente?). 

Mas os estudos mais tfpicos do modo de analise externa sao 
as pesquisas de inspira~ao marxista que, em autores tao diferentes 
como Lukacs, Goldmann, Borkenau (tratando da genese do pen
samento mecanicista), Antal (tratando da pintura florentina) ou 
Adorno (tratando de Heidegger), tentam relacionar as obras a visao 
de mundo ou aos interesses sociais de uma c1asse social. Nesse 
caso, pressupoe-se que compreender a obra e compreender a visao 
de mundo do grupo social que estaria sendo expressa atraves do 
artista, agindo como uma especie de medium. Seria preciso exami
nar as pressupostos, extremamente ingenuos, dessas imputa~oes 
de paternidade espiritual que acabam por supor que um grupo 
pode agir diretamente como causa determinante ou causa final 
(fun~ao) sabre a produ~ao da obra. Mas, mais profundamente, 
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supondo que possamos chegar a determinar as fun~oes sociais da 
obra, iSlo e, os grupos e os "interesses" a que ela "serve" ou que 
ela exprime, teriamos avan~ado, por pouco que fosse, na com
preensao da estrutura da obra? Dizer que a religiao e 0 "opio do 
povo" nao ens ina grande coisa sobre a estrutura da mensagem 
religiosa: e, posso dize-Io ja, antecipando a logica de minha 
exposi~ao, e a estrutura da mensagem que e condi~ao de realiza
t;ao da funt;ao, se hi funt;ao. 

Foi contra essa especie de curto-circuito redutor que desen
volvi a teoria do campo. De fato, a atent;ao exclusiva as. fun~oes 
levava a ignorar a questao da logica interna dos objetos cuiturais, 
sua estrutura como lingllagens; mas, mais profundamente, levava 
a esquecer os grupos que produzem esses objetos (padres, juristas, 
intelectuais, escritores, poetas, artistas, nlatematicos etc.) atraves 
dos quais eles tambem preenchem fun~oes. E aqui que Max Weber, 
com sua teoria dos agentes religiosos, e de grande ajuda. Mas se, 
de fato, ele tem 0 merito de reintroduzir os especialistas, seus 
interesses especificos, isto e, as fun~oes que sua atividade e seus 
produtos, doutrinas religiosas, corpus juridicos etc., preenchem 
para eles, ele nao percebeu que os universos dos clerigos sao 
microcosmos sociais, campos que tern suas proprias estruturas e 
suas proprias leis. 

o microcosmo literdrio 

E preciso, de fato, aplicar 0 modo de pensar relacional ao 
espa~o social dos produtores: 0 microcosmo social, no qual se 
produzem obras cuiturais, campo literario, campo artistico, campo 
cientifico etc., e urn espas:o de rela~oes objetivas entre posi~oes -
a do artista consagrado e a do artista maldito, por exemplo - e 
nao podemos compreender 0 que ocorre a nao ser que situemos 
cada agente ou cada instituis:ao em suas relas:6es objetivas com 
todos os outros. E no horizonte particular dessas rela~6es de for~a 
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especificas, e de lutas que tern por objetivo conserva-las ou 
transforma-las, que se engendram as estrategias dos produtores, a 
forma de arte que defendem, as alian~as que estabelecem, as 
escolas que fundam, e isso por meio dos interesses especificos que 
sao ai determinados. 

As determina~6es externas invocadas pelos marxistas - por 
exemplo, 0 efeito das crises economicas, das transforma<;6es 
tecnicas ou das revolut;oes politicas - s6 podem exercer-se pela 
intermedia<;ao das transforma<;6es da estrutura do campo resultan
tes delas. 0 campo exerce um efeito de refra(;ao (como urn 
prisma): portanto, apenas conhecendo as leis especificas de seu 
funcionamento (seu "coeficiente de refra~ao", isto e, seu grau de 
alltonomia) e que se pode compreender as mudan~as nas rela~6es 
entre escritores, entre defensores dos diferentes generos (poesia, 
romance e teatro, por exemplo) ou entre diferentes concep~6es 
artisticas (a arte pela arte e a arte social, por exemplo), que 
aparecem, por exemplo, por ocasiao de uma mudan~a de regime 
politico ou de uma crise economica. 

Posir;6es e tomadas de posi(;ao 

Mas, alguem pode perguntar, 0 que aconteceu com as obras 
em tudo isso? Sera que nao perdemos pelo caminho a contribui~ao 
mais sutil feita pelos defensores da leitura interna? A logica de 
funcionamento dos campos faz com que os diferentes possiveis, 
constitutivos do espa~o dos possiveis em um momenta dado do 
tempo, possam aparecer aos agentes e aos analistas como incom
pativeis de um ponto de vista logico, quando 0 sao apenas de urn 
ponto de vista sociologico: e especialmente 0 caso dos diferentes 
metodos de analise das obras que examinei. A logica da luta, e da 
divisao em campos antagonicos, que divergem a respeito de 
possiveis objetivamente oferecidos - ate que, no limite, cada urn 
nao ve ou nao quer ver mais do que uma pequena fra~ao deles -
pode fazer com que pare~am inconciliiiveis op~6es que, em certos 

61 



casos, nada separa logicamente. Dado que cada campo se coloca 
ao se opor, ele nao pode perceber os limites que imp6e a si mesmo 
no pr6prio ato de constituir-se. 1sso se ve bern no exemplo de 
Foucault que, para construir 0 que chamo de espa~o de possiveis, 
cre-se obrigado a excluir 0 espa~o social (0 microcosmo artistico, 
literario ou cientifico) do qual esse espa~o e a expressao. Frequen
temente, como aqui, 0 unico obst;kulo a supera~ao e a sintese sao 
os antagonismos sociais que sustentam as oposi~6es te6ricas e os 
interesses vinculados a esses antagonisnl0S. 

Podemos, assim, conservar tudo 0 que foi adquirido e todas 
as exigencias das abordagens internalistas e externalistas, formalis
tas e sociologizantes, pondo em rela~ao 0 espa~o das obras (isto 
e, das formas, dos estilos etc.), concebido como um campo de 
tomadas de posi~ao que s6 podem ser compreendidas relacional
nlente, a nlaneira de unl sistenla de fonenlas, isto e, conlO unl 
sistema de separa~6es diferenciais, e 0 espa~o das escolas ou dos 
autores, concebido como sistema de posi~6es diferenciais no 
campo da produ~ao. Para compreender melhor, simplificando 
muito e correndo 0 risco de chocar, podemos dizer que os autores, 
as escolas, as revistas etc. existem nas e pelas diferen"as que as 
separam. E lembrar, mais uma vez, a f6rmula de Benveniste: "Ser 
distinto, ser significativo, e a mesma coisa." 

Ficam assim, de saida, resolvidos varios problemas funda
mentais e em primeiro lugar 0 problema da mudan"a. Por exem
plo, 0 motor do processo de "banaliza"ao" e de "desbanaliza"ao", 
que os formalistas russos descrevem, nao esta inscrito nas proprias 
obras, mas na oposi"ao, constitutiva de todos os campos de 
produ"ao cultural e que assume sua forma paradigmatica no 
campo religioso, entre a ortodoxia e a heresia: e significativo que 
Weber, falando de religiao, fale tambem, a prop6sito das fun,,6es 
respectivas do sacerdocio e dos profetas, de "banaliza"ao" ou de 
"rotiniza"ao" e de "desbanaliza"ao" ou de "desrotiniza"ao". 0 
processo que propicia as obras e 0 produto da luta entre os agentes 
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que, em fun"ao de sua posi~ao no campo, vinculada a seu capital 
especifico, tem interesse na conserva~ao, isto e, na rotina e na 
rotiniza~ao, ou na subversao, que frequentemente toma a forma de 
uma volta as origens, a pureza das Fontes e a critica heretica. 

E certo que a orienta~ao da mudan~a depende do estado do 
sistema de possibilidades (por exemplo, estilisticas) que sao of ere
cidas pela historia e que determinam 0 que e possivel e impossivel 
de fazer ou de pensar em urn dado momenta do tempo, em urn 
campo determinado; mas nao e menos certo que ela depende 
tambem dos interesses (frequentemente "desinteressados", no sen
tido econornico do termo) que orientam os agentes - em fun~ao 
de sua posi~ao no polo dominante ou no polo dominado do 
campo - em dire~ao a possibilidades mais seguras, mais estabe
lecidas, ou em dire~ao aos possiveis Hlllis originais entre aqueles 
que ja estao socialmente constituidos, ou ate em dire~ao a possibi
lidades que seja preciso criar do nada. 

A analise de obras culturais tem por objeto a correspondiJn
cia entre d1/.as estntturas hom6/ogas, a estrutura das obras (isto e, 
dos generos, mas tambem das formas, dos estilos e dos temas etc.) 
e a estrutura do campo literario (ou artistico, cientifico, juridico 
etc.), campo de for"as que e inseparavelmente urn campo de lutas. 
o motor da mudan~a nas obras culturais, na lingua, na arte, na 
literatura, na ciencia etc., reside nas lutas cujo lugar sao os campos 
de produ<;ao correspondentes: essas lutas que visam a conservar 
ou a transformar a rela~ao de for~as instituida no campo de 
produ"ao tem, evidentemente, 0 efeito de conservar, ou de trans
for=r, a estrutura do campo das formas que sao instrumentos e 
alvos nessas lutas. 

As estrategias dos agentes e das institui,,6es que estao 
envolvidos nas lutas literarias, isto e, suas tomadas de posir;iio 
(especificas, isto e, estilisticas, por exemplo, ou nao-especificas, 
politicas, eticas etc.), dependem da posir;iio que eles ocupem na 
estrutura do campo, isto e, na distribui~ao do capital simbolico 
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especifico, institucionalizado ou nao (reconhecimento interno ou 
notoriedade externa), e que, atraves da media~ao das disposi~oes 
constitutivas de seus hahitus (relativamente autonomos em rela~ao 
a posi~ao), inclina-os seja a conservar seja a transformar a estrutura 
dessa distribui~ao, logo, a perpetuar as regras do jogo ou a 
subverte-las. Mas essas estrategias, atraves dos alvos da luta entre 
os dominantes e os pretendentes, as questoes a propos ito das quais 
eles se enfrentam, tambem dependem do estado da problematica 
legitima, isto e, do espa~o de possibilidades herdado de lutas 
anteriores, que tende a definir 0 espa~o de tomadas de posi~ao 
possiveis e a orientar assim a busca de solu~oes e, em consequen
cia, a evolu~ao da produ~ao. 

Vemos que a rela~ao que se estabelece entre as posi~oes e 
as tomadas de posi~ao nada tem de uma determina~ao mecanica: 
cada produtor, escritor, artista, sabio constroi seu proprio projeto 
criador em fun~ao de sua percep~ao das possibilidades disponi
veis, oferecidas pelas categorias de percep~ao e de aprecia~ao, 
inscritas em seu habitus por uma certa trajetoria e tambem em 
fun~ao da propensao a acolher ou recusar tal ou qual desses 
possiveis, que os interesses associados a sua posis:ao no jogo lhe 
inspiram. Para resumir em poucas frases uma teoria complexa, eu 
diria que cada autor, enquanto ocupa uma posi~ao em um espa~o, 
isto e, em um campo de for~as Grredutivel a um simples agregado 
de pontos materiais), que e tambem um campo de lutas visando 
conservar ou transformar 0 campo de forps, so existe e subsiste 
sob as limita~oes estruturadas do campo (por exemplo, as rela~oes 
objetivas que se estabelecem entre os generos); mas tambem que 
ele afirma a distancia diferencial constitutiva de sua posi~ao, seu 
ponto de vista, entendido como vista a partir de um ponto, 
assumindo uma das posis:oes esteticas possiveis, reais ou virtuais, 
no campo de possiveis (tomando, assim, posi~ao em relas:ao a 
outras posis:oes). Situado, ele nao pode deixar de situar-se, distin
guir-se, e isso, fora de qualquer busca pela distinr;iio: ao entrar no 
jogo, ele aceita tacitamente as limita~oes e as possibilidades ine-
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rentes ao jogo, que se apresentam a ele como a todos aqueles que 
tenham a percep~ao desse jogo, como "coisas a fazer", formas a 
criar, maneiras a inventar, em resumo, como possiveis dotados de 
uma maior ou menor "pretensao de existir". 

A tensao entre as posi~oes, constitutiva da estrutura do 
campo, e tambem 0 que determina sua mudans:a, atraves de lutas 
a proposito de alvos que sao eles proprios produzidos por essas 
lutas; mas, por maior que seja a autonomia do campo, 0 resultado 
dessas lutas nunca e completamente independente de fatores 
externos. Assim, as rela~oes de fors:a entre os "conservadores" e os 
"inovadores", os ortodoxos e os hereticos, os velhos e os "novos" 
(ou OS "modernos") dependem fortemente do estado das lutas 
externas e do refor~o que uns e outros possam encontrar fora -
por exemplo, para os hereticos, na emergencia de novas clientelas, 
cuja aparis:ao frequentemente esta ligada a mudans:as no sistema 
escolar. Assim, por exemplo, 0 sucesso da revolus:ao impressionista 
nao teria sido possivel, sem duvida, nao Fosse 0 surgimento de um 
publico de jovens artistas (os aprendizes) e de jovens escritores, 
determinado por uma "sobreprodu~ao" de diplomas, resultante de 
transformas:oes concomitantes do sistema escolar. 

o campo no final do s!kulo 

Ja que nao posso exemplificar concretamente esse programa 
de pesquisa por meio de uma descris:ao aprofundada de uma 
situas:ao determinada do campo literario, gostaria apenas, correndo 
o risco de parecer simplista ou dogmatico, de evocar alguns tras:os 
gerais do campo literario tal como ele se apresentava na Frans:a nos 
anos 1880, isto e, em um momenta no qual se estabelece a 
estrutura desse campo tal como a conhecemos hoje4 A oposi~ao 

4. Para uma analise mais detalhada, ver P. Bourdieu. Les regles de tart. Genese et strUcture 

du champ litt&aire. Paris, Seuil, 1992, pp. 165-200. 

65 



entre arte e dinheiro, que estrutura 0 campo do poder, reproduz-se 
no interior do campo litenl.rio, na forma da oposi\;ao entre arte 
"pura", simbolicamente dominante, mas economicamente domina
da - a poesia, encarna\;ao exemplar da arte "pura", vende pouco 
-, e arte comercial, sob suas duas formas, 0 teatro tradicional, que 
almeja grandes lueros e consagra\;ao burguesa (a Academia), e a 
arte industrial, 0 vaudeville, 0 romance popular (folhetim), 0 

jornalismo, 0 caban§. 

Temos assim uma estrutura cruzada, homologa a estrutura do 
campo do poder, que opoe, como sabemos, os intelectuais, ricos 
em capital cultural e (relativamente) pobres em capital economico, 
e os capitaes da industria e do comercio, ricos em capital econo
mico e (relativamente) pobres em capital cultural. De um lado, 
maxima independencia em rela\;ao as demandas do mercado e 
exalta\;ao dos valores desinteressados; de outro, dependencia 
direta, recompensada pelo sucesso imediato, em rela\;ao a deman
da burguesa, no caso do teatro, e pequeno-burguesa, isto e, 
popular, no caso do vaudeville ou do romance-folhetim. Temos, 
desde ja, todas as caracteristicas reconhecidas da oposi\:ao entre 
dois subcampos, 0 subcampo da produ\;ao restrita, que e 0 

mercado de si mesmo, e 0 subcampo da grande produ\:ao. 

Essa oposi\:ao principal e recortada por uma oposi\:ao secun
daria, ortogonal a precedente, conforme a qualidade das obras e a 
composi\:ao social dos publicos correspondentes. No polo mais 
autonomo, isto e, do lado dos produtores para produtores, essa 
oposi\:ao se estabelece entre a vanguarda consagrada (por exem
plo, nos anos 1880, os parnasianos e, em grau menor, os simbolis
tas) e a vanguarda nascente (os jovens) ou a vanguarda envelheci
da, mas nao consagrada; no polo mais heteronomo, a oposi\:ao e 
menos nitida e principalmente estabelecida de acordo com a 
qualidade social dos publicos - opondo, por exemplo, 0 teatro 
tradicional e 0 vaudeville a todas as formas de arte industrial. 
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1 + 

'C + 

Diagr:uoa do campo artfstico 0) situ ado no p6lo dorninado do campo do poder (2), este 
situado no p6lo dominante do espa~o social (1). 
+ - p6lo positivo, posi¢o dominaote. 
- - p610 negativo, posi~ao dominada. 

Como vemos, quase em 1880, a oposi\;ao principal sobre
poe-se parcialmente a oposi\:ao entre os generos, isto e, entre a 
poesia e 0 teatro - 0 romance, bastante disperso, ocupava uma 
posi\;ao intermediaria. 0 teatro, globalmente situado no subcampo 
da grande produ\:ao (basta lembrar os fracassos teatrais de todas 
as propostas da arte pela arte), divide-se com a apari\;ao desses 
persona gens novos que sao os diretores, especialmente Antoine e 
Lugne-Poe, que, ate por sua oposi~ao, fazem surgir todo 0 espa~o 

dos possiveis que deverao ser inc!uidos em qualquer historia 
subseqiiente do subcampo do teatro. 

Temos, assim, um espa~o em duas dimensoes e duas formas 
de luta e de historia: de um lado, as lutas entre os artistas engajados 
nos dois subcampos, 0 "pur~" e 0 comercial, sobre a propria 
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defini~ao do que seja um escritor e sobre 0 estatuto da arte e do 
artista (essas lutas entre 0 escritor ou 0 artista "puro", sem outros 
"clientes" que nao seus competidores, dos quais ele espera 0 

reconhecinlento, e 0 escritor ou artista "burgues" enl busca de 
notoriedade mundana e de sucesso comercial, sao uma das formas 
principais da luta pela imposi~ao do principio de domina~ao 
dominante que, no interior do campo do poder, opoe as intelec
tuais e os "burgueses", expressas pelos intelectuais "burgueses"). 
De outro lado, no polo mais autonomo, isto e, no interior do 
subcampo de produ~ao restrita, as lutas entre a vanguarda consa
grada e a nova vanguarda. 

Os historiadores da literatura ou da arte, retomando por sua 
conta, sem saber, a visao dos produtores para produtores, que 
reivindicam (com sucesso) 0 monopolio do nome de artista ou de 
escritor, nao sabem e nao percebem que 0 subcampo de produ~ao 
restrita, e toda a representa~ao do campo e de sua historia, e assim 
falseado. As mudan~as que continuamente ocorrem no interior do 
campo de produ~ao originam-se da propria estrutura do campo, 
isto e, das oposi~6es sincronicas entre posi~6es antagonicas no 
campo global, cujo principio e 0 grau de consagra~ao no interior 
(reconhecimento) ou no exterior (notoriedade) do campo e, tratan
do-se da posi~ao no subcampo de produ~ao restrita, da posi~ao na 
estrutura de distribui~ao do capital especifico de reconhecimento 
(esta posi~ao, fortemente correlacionada com a idade, a oposi~ao 
entre dominante e domina do, entre ortodoxo e heretico, tende a 
tomar a forma de uma revolu~ao permanente dos jovens contra os 
velhos e do novo contra 0 antigo). 

o sentido da hist6ria 

Originando-se da propria estrutura do campo, as mudan~as 
que ocorrem no campo de produ~ao restrita sao amplamente 
independentes de mudan~as externas crono!ogicamente contem
poraneas (por exemplo, os efeitos de um acontecimento politico 
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como as greves de Anzin ou, em outro universo, a peste negra do 
verao de 1348 em Floren~a e em Siena) que podem parecer 
determimi-las - mesmo se sua consagra~ao posterior pode dever 
alguma coisa a esse encontro de series causais relativamente 
independentes. E a luta entre os detentores e os pretendentes, 
entre os detentores do titulo (de escritor, de filosofo, de sabio etc.) 
e seus desafiantes, como se diz no boxe, que faz a historia do 
campo: 0 envelhecimento dos autores, das escolas e das obras I' 
resultado da luta entre aqueles que marcaram epoca (criando uma 
nova posi~ao no campo) e que lutam para persistir (tornar-se 
"cl;issicos") e aqueles que, por seu turno, so podem marcar epoca 
enviando para 0 passaclo aqueles que tem interesse em eternizar 
o estado presente e em parar a historia. 

Nas lutas que, no interior de cada genero, a op6em a 
vanguarda consagrada, a nova vanguarda e levada a colocar enl 
questao os proprios fundamentos do genero, alegando um retorno 
as fontes, a pureza das origens; enl consequencia, a hist6ria da 
poesia, do romance e do teatro tende a apresentar-se como um 
processo de purifica~ao atraves do qual cada um desses generos, 
por 111eio de unl incessante retorno crftico sabre si, sabre seus 
princfpios, seus pressupostos, reduz-se, cada vez mais, inteiranlen
te a sua quintessencia mais depurada. Assim, a serie de revolu~6es 
poeticas contra a poesia estabelecida, que marcou a historia da 
poesia francesa desde 0 romantismo, tende a excluir da poesia 
tudo 0 que define 0 "poetico": as formas mais marcadas, 0 

alexandrino, 0 soneto, 0 proprio poema, em resumo, tudo 0 que 
um poeta chamou de "ronronar" poetico, aiI'm das figuras de 
retorica, da compara,ao, da metafora, dos sentimentos convencio
nais, do lirismo, da efusao, da psicologia. Do mesmo modo, a 
historia do romance frances depois de Balzac tende a excluir 0 

"romanesco": Fiaubert, com 0 sonho de um "livro sobre nada", os 
Goncourt, com a ambi~ao de um "romance sem peripecias, sem 
enredo e sem baixo entretenimento", contribuiram bastante para 0 

programa enunciado pelos proprios Goncourt, de "matar 0 roma-
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nesco". Programa continuado, de Joyce a Claude Simon, passando 
por Faulkner, com a invens:ao de urn romance do qual a narrativa 
literaria desapareceu e que denuncia a si mesmo como fics:ao. Por 
ultimo, tambem a historia da dires:ao teatral tende sempre a excluir, 
primeiro, 0 "teatral" e acaba em uma representas:ao, deliberada
mente ilusionista, da ilusao c6mica. 

ParadoxaImente, nesses campos que sao palco de uma 
revolur;iio permanente, os produtores de vanguarda sao determi
nados pelo passado ate nas inovas:oes destinadas a supera-Io, 
inscritas, como em uma matriz original, no espas:o dos possiveis 
imanentes ao proprio campo. 0 que se produz no campo e cada 
vez mais dependente da historia especifica do campo, e cada vez 
mais diffcil de deduzir ou preyer a partir do conhecimento do 
estado do mundo social (situas:ao economica, polftica etc.) no 
momenta considerado. A autonomia relativa do campo sempre se 
realiza melhor nas obras que devem suas propriedades formais e 
seu valor apenas it estrutura, ou seja, it historia do campo, desqua
lificando as interpretas:oes que, por urn "curto-circuito", julgam-se 
no direito de passar diretamente do que se passa no mundo ao que 
se passa no campo. 

Assim como ja nao ha lugar, no polo da produs:ao, para os 
primitivos, a nao ser como artistas-objetos, tambem ja nao ha lugar 
para uma receps:ao ingenua, de primeiro grau: a obra produzida de 
acordo com a logica de urn campo fortemente aut6nomo pede uma 
perceps:ao di[erenciada, distinta, atenta as distcmcia., em relas:ao a 
outras obras, contemporaneas ou passadas. Segue-se, paradoxal
mente, que 0 consumo apropriado dessa arte, produto de uma 
ruptura permanente com a historia, com a tradis:ao, tende a tornar -se 

cada vez mais inteiramente historico: 0 deleite tem como condis:ao 
a consciencia e 0 conhecimento do espas:o de possiveis dos quais a 
obra e produto, da "contribui~ao", como se diz, que ela representa, 
e que so pode ser percebida pela compara~ao historica. 
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Resolve-se assim 0 problema epistemologico colocado para 
a ciencia pela existencia de artes "puras" (e de teorias "formalistas" 
que explicitam seus principios): e na historia que reside 0 principio 
da liberdade em relas:ao it historia, e a historia social do processo 
de autonomiza~ao (do qual apresentei urn esbos:o) pode dar conta 
da liberdade em relas:ao ao "contexto social" que a postulas:ao da 
sua relas:ao direta com as condi~oes sociais do momenta anula, no 
pr6prio movimento para explica-la. 0 desafio proposto a sociolo
gia pelas esteticas formalistas, que so prestam aten~ao it forma, 
tanto na produs:ao como na receps:ao, e superado: a recusa que a 
ambi~ao formalista opoe a qualquer tipo de historiciza~ao apoia-se 
na ignorancia de suas proprias condi~oes sociais de possibilidade 
ou, mais precisamente, no esquecimento do processo historico no 
decorrer do qual foram instituidas as condis:oes sociais de liberdade 
em rela~ao a determina~oes externas, isto e, 0 campo de produs:ao 
relativamente aut6nomo e a estetica pura que ele torna possive!. 0 
fundamento da independencia em relas:ao as condis:oes historicas, 
afirmado nas obras produzidas a partir de uma preocupa~ao com 
a pureza da forma, esta no processo historico que levou it emer
gencia de um universe capaz de assegurar aos que nele habitam 
uma tal independencia. 

Disposi(:oes e trajet6ria., 

Tendo assim evocado rapidamente a estrutura do campo, a 
logica de seu funcionamento e de suas transforma~oes (teria sido 
preciso evocar a re1a~ao com 0 publico, que tambem tem um papel 
determinante), resta descrever a rela~ao que se estabelece entre os 
agentes singulares, e, portanto, seus habitus, e as for~as do campo, 
rela~ao que se objetiva em uma trajetoria e em uma obra. Diferen
temente das biografias comuns, a trajet6ria descreve a serie de 
posis:oes sucessivamente ocupadas pelo mesmo escritor em esta
dos sucessivos do campo literario, tendo ficado claro que e apenas 
na estrutura de um campo, isto e, repetindo, relacionalmente, que 
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se define 0 sentido dessas posi~6es sucessivas, publica~ao em tal 
ou qual revista, ou por tal ou qual editor, participa~ao em tal ou 
qual grupo etc. 

E no interior de um estado determinado do campo, definido 
por um certo estado do espa~o de possiveis, em fun~ao da posi~ao 
mais ou menos singular que ele ocupa, e que ele avalia diferencia
damente conforme as disposi~6es que deve a sua origem social, 
que 0 escritor se orienta em dire~ao a tais ou quais possibilidades 
oferecidas, e isso, com frequencia, de maneira inconsciente: ja que 
nao posso entrar nos detalhes da analise da dialetica entre as 
posi~6es e disposi~6es nas quais essa constata~ao se apoia, direi 
apenas que se nota uma correspondencia extraordinaria entre a 
hierarquia de posi~6es (a dos generos e, no seu interior, a de 
maneiras) e a hierarquia das origens sociais, logo, de disposi~6es 
associadas. Assim, para dar apenas um exemplo, e notiivel que seja 
no interior do romance popular que, com maior frequencia do que 
qualquer outra categoria de romances, e deixado aos escritores 
saidos das classes dominadas e do sexo feminino, onde encontra
mos, entre os escritores relativamente favoritos, um tratamento 
mais distanciado e uma quase parodia - 0 exemplo por excelencia 
e Fantomas, celebrizado por Apollinaire. 

Mas, podemos perguntar, qual e a contribui~ao dessa manei
ra especifica de compreender a obra de arte' Vale a pena, para 
compreender a razao das obras, expormo-nos a quebrar seu 
encanto' E, alem do prazer, sempre um tanto lento, de saber do 
que se trata, 0 que ganhamos com essa analise historica do que 
quer ser vivido como uma experiencia absoluta, estranha as 
contingencias de uma genese historica' 

A visao resolutamente historicista, que leva a um conhecimen
to rigoroso das condi~6es historicas de logicas trans-historicas tais 
como as da arte ou da ciencia, tem, em primeiro lugar, 0 efeito de 
livrar 0 discurso critico da tenta~ao platonica do fetichismo das 
essencias - do literario, do poetico ou, em um outro dominio, do 
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matematico etc. As analises da essencia, as quais tantos "teoricos" se 
dedicaram, e, particularmente, no caso da "literaridade", os formalis
tas russos e Jakobson, familiarizado com a fenomenologia e a analise 
eidetica, ou tantos outros (do abade Bremond a Antonin Artaud ... ), 
tratando da "poesia pura" ou da "teatralidade", apenas retomam, sem 
saber, 0 produto historico de um lento e longo trabalho coletivo de 
abstra~ao da quintessencia que, em cada um dos generos, poesia, 
romance ou teatro, acompanhou a autonomiza~ao do campo de 
produ~ao: as revolu~6es que ocorrem no campo da produ~ao 
levaram a isolar, pouco a pouco, 0 principio especifico do efeito 
poetico, teatral ou romanesco, deixando subsistir apenas uma espe
cie de extrato altamente concentrado e sublimado (como em Ponge, 
por exemplo, no caso da poesia) das propriedades mais adequadas 
a produzir 0 efeito mais caracteristico do genero considerado - no 
caso da poesia, 0 efeito de desbanaliza~ao, 0 ostranenie dos forma
listas -, e isso sem recorrer a tecnicas reconhecidas e designadas 
como poeticas, teatrais ou romanescas. 

E preciso resignar-se a admitir que "a a~ao das obras sobre 
as obras", da qual falava Brunetiere, so se exerce por intermedio 
dos autores, cujas puls6es esteticas ou cientificas mais puras 
definem-se sob as limita~6es enos limites da posi~ao que ocupam 
na estrutura de um estado muito especifico de um microcosmo 
litera rio ou artistico, historicamente situado e datado. A historia so 
pode produzir a universalidade trans-historica instituindo universos 
sociais que, por efeito da alquimia social de suas leis especificas 
de funcionamento, tendem a extrair do enfrentamento frequente
mente impiedoso de pontos de vista particulares a essencia subli
mada do universal. Essa visao realista que torna a produ~ao do 
universal um empreendimento coletivo, submetido a certas regras, 
parece-me, afinal, mais tranquilizadora e, se posso dize-lo, mais 
humana, do que a cren~a nas virtu des miraculosas do genio criador 
e da paixao pura pela forma pura. 
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APENDICE 1 
A lLUSAo BIOGRAFICA 

A hist6ria de vida e uma dessas no~iies do senso comum que 
entraram de contrabando no universo do saber; primeiro, sem 
alarde, entre os etn61ogos, depois, oillis recentemente, e nao sem 
ruldo, entre os soci610gos. Falar de hist6ria de vida e pelo menos 
pressupor, e e muito, que a vida e uma hist6ria e que uma vida e 
inseparavelmente 0 conjunto de acontecimentos de uma existencia 
individual, concebida como uma hist6ria e a narrativa dessa hist6-
ria. E 0 que diz 0 senso comum, isto e, a lingua gem cotidiana, que 
descreve a vida como urn caminho, urn percurso, uma estrada, com 
suas encruzilhadas (Hercules entre 0 vlcio e a virtude), ou como 
unla canlinhada, ista e, urn trajeto, Ullla carrida, urn cursu .. ;;;, uma 
passagem, uma viagem, urn percurso orientado, um deslocamento 
linear, unidirecional (a "mobilidade"), que comportam urn com~o 
("urn inicio de vida"), etapas, e urn fim no sentido duplo, de termo 
e de objetivo ("ele fad. seu caminho", significa: ele tera sucesso, 
ele fad. uma bela carreira), um fim da hist6ria. E aceitar tacitamente 
a filosofia da hist6ria com 0 sentido de sucessao de eventos 
hist6ricos, implicita em uma filosofia da hist6ria com 0 sentido de 
narrativa hist6rica, em reSUlllO, Ullla teoria da narrativa, narrativa 
de historiador ou de romancista, dessa perspectiva indistingulveis, 
especialmente a biografia ou a autobiografia. 

Sem pretender ser exaustivo, pode-se tentar apontar alguns 
dos pressupostos dessa teoria. Em primeiro lugar, 0 fato de que a 
vida constitui urn todo, urn conjunto coerente e orientado, que 
pode e deve ser apreendido como expressao unitaria de uma 
"inten~ao" subjetiva e objetiva, de um projeto: a no~ao sartriana de 
"projeto original" apenas coloca explicitamente 0 que esta implicito 
nos "ja", "desde 0 inkio", "desde sua mais tenra ida de" etc., dos 
bi6grafos comuns, ou nos "sempre" ("sempre gostei de musica") 
das "hist6rias de vida". Essa vida organizada como uma hist6ria (no 
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sentido de narrativa), desenrola-se segundo uma ordem cronol6gi
ca que e tambem uma ordem 16gica, desde um come~o, uma 
origem, no duplo sentido de ponto de partida, de inkio, e tambem 
de principio, de razao de ser, de causa primeira, ate seu fim, que 
e tambem urn objetivo, uma realiza~ao (telos). A narrativa, seja 
biografica ou autobiografica, como a do entrevistado que "se 
entrega" a urn entrevistador, propiie eventos que, apesar de nao se 
desenrolarem todos, Sempre, na sua estrita Sucessao cronol6gica 
(quem quer que tenha recolhido hist6rias de vida sabe que os 
entrevistados constantemente perdem 0 fio da estrita sucessao 
cronoI6gica), tendem a, ou pretendem, organizar-se em seqiiencias 
ordenadas e de acordo com rela~iies inteliglveis. 0 sujeito e 0 
objeto da biografia (0 entrevistador e 0 entrevistado) tern de certo 
modo 0 mesmo interesse em aceitar 0 postulado do sentido da 
existencia contada (e, implicitamente, de qualquer existencia). 

Sem duvida, temos 0 direito de Sup~r que a narrativa 
autobiografica inspira-se sempre, ao menos em parte, na preocu
pa~ao de atribuir senti do, de encontrar a razao, de descobrir uma 
16gica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consis
ten cia e uma constancia, de estabelecer rela~iies inteliglveis, como 
a do efeito com a causa eficiente, entre estados sucessivos, consti
tuldos como eta pas de urn desenvolvimento necessario. (E prova
vel que esse ganho de coerencia e de necessidade esteja na base 
do interesse, variavel conforme a posi~ao e a trajetoria, que os 
entrevistados atribuem it entrevista biografica5 ) Essa incIina~ao a 
se tornar ideologo de sua propria vida, selecionando, em fun~ao 
de uma inten~ao global, certos acontecimentos significativos e 
estabelecendo entre eles conexiies que possam justificar sua exis
tencia e atribuir-lhes coerencia, como aquelas que implicam na 
sua institui~ao como causa ou, com mais frequencia, como fim, 
encontra a cumplicidade natural do biografo para quem tudo, a 

5. Cf. F. Muel-Dreyfus. Lemeuerdeducateur. Paris, Minuit, 1983. 
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come~ar por suas disposi~6es de profissional da interpreta~ao, leva 
a aceitar essa cria~ao artificial de senti do. 

E significativo que 0 abandono da estrutura do romance 
como narrativa linear tenha coincidido com 0 questionamento da 
visao da vida como existencia dotada de sentido, no duplo sentido 
de significa~ao e de dire~ao. Essa dupla ruptura, simbolizada pelo 
romance de Faulkner, 0 sam e a filrla, exprime-se em toda sua 
clareza na defini~ao da vida como anti-hist6ria, proposta por 
Shakespeare no final de Macbeth: "Uma historia contada por urn 
idiota, uma historia cheia de som e de fUria, mas vazia de sentido." 
Produzir uma historia de vida, tratar a vida como uma historia, isto 
e, como a narrativa coerente de uma sequencia significativa e 
coardenada de eventos, talvez seja ceder a uma ilusao retorica, a 
uma representa~ao comum da existencia que toda uma tradi~ao 
literaria nao deixou e nao deixa de refor~ar. Eis porque parece 
logico pedir auxilio aqueles que tiveram de romper com essa 
tradi~ao no proprio terreno de sua realiza~ao exemplar. Como 
sugere Alain Robbe-Grillet, "0 advento do romance moderno esti 
diretamente vinculado a esta descoberta: 0 real e descontlnuo, 
formado por elementos justapostos sem razao, cada urn e unico, e 
tanto mais diflceis de entender porque surgem sempre de modo 
imprevisto, fora de proposito, de modo aleatorio,,6 . 

A inven~ao de urn novo modo de expressao literaria tornou 
aparente, a contrario, 0 arbitrario da representa~ao tradicional do 
discurso romanesco como historia coerente e totalizante e da 
filosofia da existencia em que essa conven~ao retorica implica. 
Nada obriga a aceitar a filosofia da existencia que, para alguns de 
seus iniciadores, e indissociavel dessa revolu~ao retorica 7 De 
qualquer modo, nao podemos deixar de lado a questao dos 

6. A. Robbe-Griller. Le 111iroir qui revient. Paris, Minuit, 1984, p. 208. 

7. "Tude isso e 0 real, isto e, 0 fragmentado, 0 fugaz, 0 inutil, tao acidental e tao particular 
que qualquer evento ai aparece a cada instante como gratuito e qualquer existencia 
Como, aHnal de contas, desprovida da menor significa0io unificadora." (Idem, ibidem.) 
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mecanismos sociais que privilegiam ou autorizam a expenencia 
comum da vida como unidade e como totalidade. De fato, sem sair 
dos limites da sociologia, como responder a velha questao empi
rista a respeito da existencia de urn eu irredutlvel a rapsodia de 
sensa~6es singulares? Sem duvida, podemos encontrar no habitus 
o principio ativo, irredutlvel as percep~6es passivas, de unifica~ao 
das praticas e das representa~6es (isto e, 0 equivalente, historica
mente constitufdo, logo, historicamente situado, desse eu cuja 
existencia devemos postular, de acardo com Kant, para dar conta 
da slntese da diversidade senslvel intulda e da coerencia de 
representa~6es em uma consciencia). Mas essa identidade pritica 
so se entrega a intui~ao na inesgotivel e inapreenslvel serie de suas 
manifesta~6es sucessivas, de modo que a unica maneira de apreen
de-Ia como tal consiste em talvez tentar apanha-Ia na unidade de 
unla narrativa totalizante (COD1Q autorizan1 as varias maneiras, D1ais 
ou menos institucionalizadas, de "falar de si", da confidencia etc.). 

o mundo social, que tende a identificar a narmalidade com a 
identidade entendida como constiincia de si mesmo de um ser 
responsivel, isto e, previslvel ou, pelo menos, inteliglvel, como uma 
historia bem construlda. (par oposi~ao a historia contada por urn 
idiota), prop6e e disp6e todos os tipos de institui~6es de totaliza~ao 
e de unifica~ao do eu. A mais evidente e evidentemente 0 nome 
proprio que, como "designador rlgido", conforme a expressiio de 
Kripke, "designa 0 mesmo objeto em qualquer universo posslvel", ou 
seja, concretamente, em estados diferentes do mesmo campo social 
(constancia diacronica) ou em campos diferentes no mesmo momen
to (unidade sincronica, para alem da multiplicidade das posi~6es 
ocupadas)8 E Ziff, que descreve 0 nome proprio como "um ponto 
fixo em um mundo em movimento", tem razao de ver nos "ritos de 
batismo" 0 modo necessario de atribuir uma identidade9 Atraves 

8. Cf. S. Kripke. La logique des noms propres (l\/amtng and necessity). Paris, Minuit, 1982; 
e umbem P. Engel, /dentite et reference. Paris, Pens, 1985. 

9. Cf. P. Ziff. Semantic analysis. Ithaca, Cornell University Press, 1960, pp. 102-104. 
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desse modo singular de nominar;ao, que se constitui no nome 
pr6prio, institui-se uma identidade social constante e duradoura 
que garante a identidade do individuo biol6gico em todos os 
campos posslveis nos quais ele intervem como agente, isto e, em 
todas as suas hist6rias de vida possiveis. 0 nome pr6prio, "Marcel 
Dassault", junto com a individualidade biol6gica cuja forma social
mente instituida ele representa, e 0 que assegura a constancia 
atraves do tempo e a unidade atraves dos espa~os sociais de 
agentes diferentes que sao a manifesta<;ao dessa individualidade 
nos diferentes campos, 0 empresario, 0 dono da empresa jornalis
tica, 0 deputado, 0 produtor de filmes etc.; e nao e por acaso que 
a assinatura, signum authenticu.m, que autentica essa identidade, 
seja a condi<;ao juridica de transferencia de um a outro campo, isto 
e, de um a outro agente, das propriedades vinculadas ao mesmo 

individuo instituido. 

Como institui<;ao, 0 nome pr6prio e arrancado ao tempo, ao 
espa<;o e as varia<;oes de lugar e de momento: assim, para alem de 
todas as mudan<;as e flutua<,:oes biol6gicas e sociais, ele assegura 
aos individuos designados a constancia nominal, a identidade com 
o sentido de identidade a si mesmo, de constantia sibi, exigida pela 
ordem social. Compreende-se, entao, que, em inumeros universos 
sociais, OS deveres mais sagrados em rela<;ao a si mesmo tomem a 
forma de deveres em rela<;ao ao nome pr6prio (que e sempre 
tambem, por um lado, um nome coletivo, como nome de familia, 
especificado por um prenome). 0 nome pr6prio e 0 atestado 
visivel da identidade de seu portador atraves dos tempos e dos 
espa<;os sociais, 0 fundamento da unidade de suas manifes\<l<;oes 
sucessivas e da possibilidade, socialmente reconhecida, de totalizar 
essas manifesta<;oes em registros oficiais, curriculum vitae, CllrslL\ 

honomm, registro judiciario, necrol6gio ou biografia, que consti
tuem a vida como uma totalidade finita por meio do veredito dado 
sobre um balan<;o provis6rio ou definitivo. 
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"Designador rigido", 0 nome pr6prio e a forma por excelen
cia da imposi<;ao arbitraria feita pelos ritos institucionais: a nomi
na<;ao e a classifica<;ao introduzem divis6es nitidas, absolutas, 
indiferenciadas, nas particularidades circunstanciais enos aciden
tes individuais, no fluxo e na fluidez das realidades biol6gicas e 
sociais. Explica-se assim que 0 nome pr6prio nao possa descrever 
propriedades e que nao veicule nenhuma informa<;ao sobre 0 que 
nomeia: ja que 0 que ele designa e sempre uma raps6dia complexa 
e disparatada de propriedades biol6gicas e sociais em constante 
mudan<;a, todas as descri<;6es seriam vruidas apenas nos limites de 
um estado ou de um espa<;o. Dito de outro modo, ele nao pode 
atestar a identidade da per.:;onalidade, como individualidade social
mente constituida, a nao ser ao pre<;o de uma enorme abstra<;ao. 
E isso que e acentuado no uso pouco comum que Proust faz do 
nome pr6prio precedido do artigo definido ("0 Swann de Bucking
ham Palace", "a Albertine de entao", "a Albertine encapuzada dos 
dias de chuva"), rodeio complexo pelo qual se enuncia, ao mesmo 
tempo, a "subita revela<;ao de um sujeito fracionado, multiplo" e a 
permanencia alem da pluralidade dos mundos da identidade 
socialmente atribuida pelo nome pr6prio lO 

o nome pr6prio e, assim, 0 suporte (teriamos a tenta<;ao de 
dizer, a substancia) do que chamamos 0 estado civil, ou seja, do 
conjunto de propriedades (nacionalidade, sexo, idade etc.) vincu
ladas a uma pessoa e as quais a lei civil associa efeitos juridicos 
que instiNtem, sob a aparencia de constata-los, os atos do estado 
civil. Produto do rito de institui<,:ao inaugural que marca 0 acesso 
a existencia social, ele e 0 verdadeiro objeto de todos os ritos de 
institui<,:ao ou de nomina<,:ao sucessivos pelos quais se constr6i a 
identidade social: esses atos (frequentemente publicos e solenes) 
de atribuir;ao, operados sob 0 controle e com a garantia do Estado, 
sao tambem designa,oes rigidas, isto e, validas para todos os 
mundos possiveis, e sao uma perfeita descrir;ao oficial dessa 

10. E. Nicole, "Personna.ge et rhetorique du nom", Poetique46 (1981), pp. 200-216. 
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especie de essencia social, que transcende as flutua~6es hist6ricas, 
que a ordem social institui atraves do nome pr6prio; de fato, eles 
se ap6iam no postulado da constancia do pressuposto nominal de 
todos os atos de nomina~ao e, tambem, de maneira mais geral, de 
todos os atos jurfdicos que envolvem urn futuro a longo prazo, 
quer se trate de atestadas que garantam de modo irreversfvel uma 
capacidade (ou incapacidade), de contratos a longo prazo, quer se 
trate de contratos de credito ou de seguro, ou de san~6es penais 
- qualquer condena~ao pressupondo a afirma~ao de identidade 
atemporal daquele que cometeu 0 crime e daquele que sofreu 0 
castigo lJ 

Tudo leva a supor que a hist6ria de vida mais se aproxima 
do modelo oficial da apresenta~ao oficial de si - carteira de 
identidade, atestado de estado civil, cumculum vitae, biografia 
oficial - e da filosofia da identidade subjacente a ele quanta mais 
nos familiarizamos com os questionarios oficiais das pesquisas 
oficiais - cujo limite e 0 interrogat6rio policial ou judiciario - e 
nos afastamos, ao mesmo tempo, das trocas fntimas entre membros 
da familia e da l6gica da can!idencia, corrente nesses mercados 
protegidos onde se esta entre amigos. As leis que regem a produ
~ao de discursos na rela~ao entre urn hahitus e um mercado 
aplicam-se a esta forma particular de expressao que e 0 discurso 
sobre si; e a narrativa de vida vai variar, tanto em sua forma quanta 
em seu conteudo, conforme a qualidade social do mercado no qual 
sera apresentada - a pr6pria situa~ao de pesquisa contribuindo, 
inevitavelmente, para determinar a forma e 0 conteudo do discurso 
recolhido. Mas 0 objeto pr6prio desses discursos, isto e, a apresen
ta~ao p,iblica, logo, a oficializa~ao, de uma representa~ao privada 

11. A dimensio especificamente bio16gica da individualidade - apreendida pelo estado 
civil sob a forma de ind{ciose da fotografia de identidade - esta submetida a varia<;oes 
conforme 0 tempo e 0 lugar, isto e, os espac;os socials que se constituem em base multo 
menos segura do que a pum defini<;ao nominal. (A respeito das variac;6es da bexis 
corporal conforme os esp:u;os sociais, ver S. lvlaresca, "La representation de b 
paysannerie. Remarques ethnognphiques sur le travail de representation des dirigeants 
agrico!es", Actes de La Recherche en Sciences Sociales 38, maio de 1981, pp. 3~18.) 
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, 
de sua pr6pria vida, implica urn acrescimo de limita~6es e de 
censuras especfficas (cujo limite e representado pelas san~6es 
jurfdicas contra as falsifica~6es de identidade ou 0 uso ilegal de 
comendas). E tudo leva a supor que as leis da biografia oficial 
tenderao a se impor bem alem das situa~6es oficiais, atraves dos 
pressupostos inconscientes da entrevista (como a preocupa~ao 
com a cronologia e com tudo que seja inerente a representa~ao da 
vida como hist6ria), e tambem atraves da situa~ao da entrevista 
que, conforme a distancia objetiva entre entrevistador e entrevista
do, e conforme a capacidade do primeiro em "manipular" essa 
rela~ao, pode variar desde a forma suave de interrogat6rio oficial 
que, sem que 0 soci610go perceba, e freqiientemente a pesquisa 
sociol6gica, ate a confidencia e, por ultimo, atraves da repre
senta~ao mais ou menos consciente que 0 entrevistado se faz da 
situa~ao da entrevista, em fun~ao de sua experiencia direta ou 
mediada de situa~6es equivalentes (entrevista com um escritor 
famoso, com um poiftico, situa~ao de exame etc.), e que orientara 
todo seu esfor~o de apresenta~ao de si, ou melhor, de produ~ao 
de si. 

A analise Cfftica dos processos sociais mal-analisados e 
mal-compreendidos que estao em jogo, sem que 0 pesquisador 0 
saiba, na constru~ao dessa especie de artefato irrepreensfvel que e 
a "hist6ria de vida", nao e a sua finalidade. Ela leva a constru~ao 
da no~ao de trajet6ria como uma serie de pasir;6es sucessivamente 
ocupadas por urn mesmo agente (ou um mesmo grupo) , em um 
espa~o ele pr6prio em devir e submetido a transforma~6es inces
santes. Tentar compreender uma vida como uma serie unica e, por 
si s6, suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outra liga~ao 
que a vincula~ao a um "sujeito" cuja unica constancia e a do nome 
pr6prio, e quase tao absurdo quanta tentar explicar urn trajeto no 
metro sem levar em conta a estrutura da rede, isto e, a matriz das 
rela~oes objetivas entre as diversas esta~6es. Os acontecimentos 
biograficos definem-se antes como alacar;6es e como deslacamen
tas no espa~o social, isto e, mais precisamente, nos diferentes 
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estados sucessivos da estrutura da distribui\,ao dos diferentes tipos 
de capital que estao em jogo no campo considerado. E evidente 
que 0 sentido dos movimentos que levam de uma posi\,ao a outra 
(de urn editor a outro, de uma revista a outra, de urn bispo a outro 
etc.) define-se na rela~ao objetiva entre 0 sentido dessas posi~oes 
no momento considerado, no interior de urn espa~o orientado. Isto 
e, nao podemos compreender uma trajet6ria (ou seja, 0 envelheci
menta social que, ainda que inevitavelmente 0 acompanhe, e 
independente do envelhecimento bioI6gico), a menos que tenha
mos previamente construfdo OS estados sucessivos do campo no 
qual ela se desenrolou; logo, 0 conjunto de rela~oes objetivas que 
vincularam 0 agente considerado - pelo menos em certo numero 
de estados pertinentes do campo - ao conjunto dos outros 
agentes envolvidos no mesmo campo e que se defrontaram no 
mesmo espa~o de possfveis. Essa constru\,ao previa e tambem 
condi\,ao de qualquer avalia\,ao rigorosa do que poderfamos cha
mar de sllperficie social, como descri\,ao rigorosa da persona/idade 
designada pelo nome pr6prio, isto e, 0 conjunto de posi\,oes 
simultaneamente ocupadas, em urn momento dado do tempo, por 
uma individualidade biol6gica socialmente institufda, que age 
como suporte de urn conjunto de atributos e de atribui~oes que 
permitem sua interven\,ao como agente eficiente nos diferentes 
campos12 

12. A distino;ao entre 0 individuo concreto e 0 indivfduo construfdo, 0 agente eficiente, 
duplica-se na distint;aO entre 0 agente, eficiente em urn campo, e a persona/idade, como 
individualidade biol6gica socialmente instituida pela nominac;:3o e portadora de pro
priedades e poderes que the asseguram (em certos casos) uma superficie social, isto e, 
a capacidade de exiStir como agente em diferentes campos. 
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APENDICE 2 
A DUPLA RUPTlJRA13 

"No dominic do conhecimento, como nos outros, ha compe
ti~ao entre grupos ou coletividades em torno do que Heidegger 
chamou de 'a interpreta\,ao publica da realidade'. De maneira mais 
ou menO$ consciente, 0$ grupos em conflito querem ver triunfar 
sua interpreta\,ao do que as coisas foram, sao e serao" Retomarei 
de born grado essa proposi\,ao, feita por Robert Merton pela 
primeira vez em The sociology of science.'4 Eu mesmo tenho 
freqiientemente lembrado que, se existe uma verdade, e que a 
verdade e urn lugar de lutas. Essa afirmativa e particularmente 
valida para os universos sociais relativamente autonomos que 
chamo de campos, nos quais profissionais da produ\,ao simb6lica 
enfrentam-se em lutas que tern como alvo a imposi\,ao de prind
pios legitimos de visao e de divisao do mundo natural e do mundo 
social. Segue-se que uma das tarefas principais de uma ciencia da 
ciencia consiste em determinar 0 que 0 campo cientifico tern em 
comum com OS outros campos, 0 campo religioso, 0 campo 
filos6fico, 0 campo artistico etc., e no que ele difere destes. 

Urn dos principais meritos de Robert Merton foi 0 de ter dito 
que 0 mundo da ciencia deve ser analisado sociologicamente, por 
inteiro, sem exce\,ao nem concessao; vale dizer que os promotores 
do pretenso "programa forte" (strong program) em sociologia da 
ciencia s6 fazem, como dizemos em frances, arrombar portas 
abertas, ao afirmarem com muito barulho que "todo conhecimento 

13. Este texto foi publicado em ingles com 0 titulo "Animaclversiones in Mertonem", in:]. 
Clark, C. e S. ModgH (eds.) Robert K. Merton: Consensus and controversy. Londres e 
Nova York, Falmer Press, 1990, pp.297-301. 

14. "In the cognitive domain as in others, there is competition among groups or collectivities 
to capture what Heidegger called the 'public interpretation of reality'. Wid1 varying 
degrees of intent, groups in conflict wanE to make their interpretation the prevailing 
one of how things were and are and will be" (R.K. Merton. The sociology of science. 
Chicago, Chicago University Press, 1973, pp. 110-110. 
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deve ser tratado como material de pesquisa" (all knowledge should 
be treated thm and tbm as material for investigation)." Merton nao 
dizia, desde 1945, que a revolu~ao copernicana consiste na hip6-
tese de que nao apenas 0 erro, a ilusao OU a cren<;:a sem funda
mento, mas a pr6pria descoberta da verdade sao condicionados 
pela sociedade e pela hist6ria?16 Mas tambem, diferentemente de 
seus criticos "radicais", ele estabeleceu que a ciencia deve ser 
interrogada, por um lado, em sua rela~ao com 0 cosmos social ao 
qual esta presa, e, por Qutro, COlll 0 universe cientffico, nlundo 
dotado de regras pr6prias de funcionamento, que e preciso descre
ver e analisar. Sobre esse ponto, os defensores do "programa forte" 
de fato efetuam uma regressao: de acordo com uma 16gica que se 
observa enl todas as ciencias de obras culturais, isto e, enl nlateria 
de hist6ria do direito, da arte, da literatura ou da filosofia, e!es s6 
saem da leitura interna, que todos esses universos do saber 
pretendem impor, para cair na leitura externa mais brutalmente 
redutora, fazendo abstra~ao da 16gica especifica do mundo da 
produ~ao e dos produtores profissionais, artistas, escritores, fil6so
fos ou sabios. 

Mas, se Merton leva em conta a existencia do microcosmo 
cientifico, continua a Ihe aplicar categorias de analise impostas por 
esse mesmo mundo, apresentando como descri~ao de suas leis 
positivas de funcionamento um registro das regras normativas que 
sao ai oficialmente adotadas. Assim, e s6 aparentemente que ele 
sai da leitura "interna" que, na hist6ria da arte ou da filosofia, como 
na hist6ria da ciencia, vai junto com uma visao hagiogriifica dos 
que fazem arte, ciencia ou filosofia. Mais precisamente, e!e deixa 
de colocar em questao, por um !ado, a rela~ao entre os valores 
ideais que a "comunidade cientifica" (outra mitologia nativa) reco
nhece - objetividade, originaJidade e utilidade- e as nonnas que 

15. DaVid Bloor. Knowledge and socia! image?Y. Londres, Routledge c Kegan Paul, 1976, 
p. 1. 

16. RK. 1'ferton. "Sociology of knowledge", in: Gurvitch e Moore (eds.) Twentieth century 
SOCiety. NovaYork, Philosopbical Library, pp. 366-405. 
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ela professa - universalismo, comunismo intelectual, desinteresse 
e ceticismo - e, por outro, a estrutura social do universo cientifico, 
os mecanismos que tendem a assegurar "controle" e comunica~ao, 
avalia<;:ao e retribui<;:ao, recrutamento e ensino. 

Mas e nessa re!a<;:ao que reside 0 principio de especificidade 
do campo cientifico, a dupla verdade que 0 caracteriza como tal e 
que escapa tanto 11 visao idealizada e ingenuamente irenica de tipo 
mertoniano como 11 visao redutora e ingenuamente cinica dos que 
ap6iam 0 "programa forte". Estamos aqui diante de um caso entre 
outros da alternativa obrigat6ria que se observa nos dominios mais 
diferentes de analise do mundo social (e que volta com for~a 
atualmente entre os pr6prios historiadores, sob a forma da velha 
alternativa entre a "hist6ria das ideias" e a "hist6ria social"). 

A ingenuidade de primeiro grau, que consiste em aceitar a 
representa~ao ideal ou idealizada que os poderes simb6licos 
(Estado, Direito, Arte, Ciencia etc.) apresentam de si mesmos, de 
certa maneira, pede uma ingenuidade de segundo grau, ados 
"meio habilidosos", como diria Pascal, que nao querem ser indui
dos nela. 0 prazer de se sentir malvado, desmistificado e desmis
tificador, de fazer 0 pape! de desencantador desencantado, esta na 
base de muitos erros cientificos: quanta mais nao seja, porque leva 
a esquecer que a ilusao denunciada faz parte da realidade e deve 
estar inscrita no modelo que da conta dela e que, em um primeiro 
momento, s6 pode ser construido contra ela. 

Se, obedecendo ao principio de refl€xividade que eles pr6-
prios invocam17, os defensores do "programa forte" soubessem 
voltar 0 olbar da sociologia da ciencia sobre sua pr6pria pratica, 
reconheceriam de imediato, nas rupturas falsamente revoluciona
rias que produzem, as formas mais comuns das estrategias de 
subversao por meio das quais os novatos visam afirmar-se contra 
seus predecessores e que, por seu poder de sedu~ao sobre os que 

17. D. Bloor, op. cit., p. 8. 
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gostam de novidades, constituem urn born modo de obter a baixo 
custo uma acumula~ao inicial de capital simb6lico. 0 tom grandio
so e arrogante de proclama~oes autovalorizantes, que lembram 
mais 0 manifesto literario ou 0 programa politico do que 0 projeto 
cientifico, e tfpico das estrategias pelas quais, em alguns campos, 
os pretendentes mais ambiciosos - ou pretensiosos - afirmam 
urn desejo de ruptura que, ao tentar lan~ar 0 descredito sobre 
autoridades estabelecidas, visa obler uma transferencia de seu 
capital simb6lico em beneficio dos profetas do recome~o radical. 

o ultra-radicalismo de uma denuncia sacrilega sobre 0 cara
ter sagrado da ciencia, que tende a lan~ar suspeita sobre todas as 
tentativas de fundar, ainda que sociologicamente, a validade uni
versal da razao cientffica, leva naturalmente a uma especie de 
niilismo subjetivista: assim e que 0 principio de radicaliza~ao que 
inspira Steve Woolgar e Enmo Latour leva-os a for~ar ate 0 limite 
ou reduzir ao absurdo analises que, como aquelas que propus ha 
mais de dez anos, esfor~am-se por escapar it alternativa entre 0 

relativismo e 0 absolutismo18 Lembrar a dimensao social das 
estrategias cientfficas nao e reduzir as demonstra~oes cientfficas a 
simples exibicionismos ret6ricos; invocar 0 papel do capital simb6-
lico como arma e alvo de lutas cientfficas nao e transformar a busca 
do ganho simb6lico na finalidade ou na razao de ser unicas das 
condutas cientfficas; expor a l6gica agonfstica de funcionamento 
do campo cientffico nao e ignorar que a concorrencia nao exclui a 
complementaridade ou a coopera~ao e que, sob certas condi~oes, 
da concorrencia e da competi~ao e que podem surgir os "contro
les" e os "interesses de conhecimento" que a visao ingenua registra 
sem se perguntar pelas condi~oes sociais de Sua genese. 

18. S. Woolgar e B. Latour. Laboratory life, the social construction of scientific facts. Beverly 
Hills, Sage, 1977; B. Latour. Science in action. Harvard, Harvard University Press, 1987; 
P. Bourdieu. 'The specificity of the scientific field and the social conditions of the 
progress of reason,

j

, Social Science Information XVI (6 de dezembro de 1975), pp. 19-47. 
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A analise cientffica do funcionamento do campo cientffico s6 
e tao diffcil de elaborar, e tao facil de caricaturar pela redu~ao a 
urn ou outro dos termos de oposi~oes que ela deve superar 
Cirenismo e cinismo, absolutismo e relativismo, internalismo e 
reducionismo etc.), porque supoe uma dupla ruptura com as 
representa~oes sociais que, definitivamente, sao quase igualmente 
desejadas e, portanto, socialmente recompensadas: ruptura com a 
representa~ao ideal que os intelectuais tern e of ere cern de si 
mesmos; ruptura com a representa~ao ingenuamente critica que, 
reduzindo a moral profissional a uma "ideologia profissional" por 
meio de uma facil inversao da visao encantada, esquece que a 
libido sciendi e uma libido scientifica. '9 Essa libido e produzida 
pelo campo cientffico e regulada pelas leis imanentes que regem 
seu funcionamento e que nada tern a ver com as normas ideais 
colocadas pelos intelectuais e registradas pela sociologia hagiogra
fica, sem reduzir-se, entretanto, as leis que regem as praticas em 
outros campos (0 campo politico ou 0 campo economico, por 
exemplo). 

A ideia de que a atividade cientffica e uma atividade social e 
a constru~ao cientffica e tambem uma constru~ao social da realida-

19. A visao "ideal" e a visao "radical" fonnam uma dupla episcemol6gica cujos termos se 
op6ern na realidade da existencia social sob a forma cia divisao social entre uma visao 
otimista e uma visiio pessimista Csimbolizada pelo nome de La Rochefoucauld). Segue-se 
que os defensores cia primeira tendem, frequentemente, ate sem se darem conta, a 
reduzir a visao cientillca a visao "radical" como 0 alemao, soci6logo da Hteratura, Peter 
Burger, que escreve a prop6sito do campo litecirio: "Bourdieu (..) analisa as a~6es des 
sujeitos no que chama de campo cultural, levando em conta, exc1usivamente, as 
oportunidades de conquistar poder e prestigio, e considera os objetos apenas como 
meios estrategicos que as produtores utilizam na luta pelo poder.M (P. Burger, "On the 
literary history", Poetics, agosto de 1985, pp. 199-207). Segue-se que a "radicaJiza¢io" 
a maneira de Woolgar e Latour, mascarando sob a aparencia de uma supera¢.io radical 
uma regressao a uma das posipSes do sensa comum com as quais a cit!=ncia deve romper, 
fomece munio;ao as estrategias de amalgama e de contaminao;ao (d., por exemplo, F.A. 
Isambert, "Un programme fort en sOcio!ogie de la science", Revue Fran{;aisedeSociologie 
XXVI, julho-setembro de 1985, p. 485-508); estrategia tanto mais ficil de adotar, e difkil 
de contraditar, ja que, nesse terreno, como em tantos outros, os comentaristas ou 
copistas bem-intencionados reduzem a analise fundada na dupla ruptura a visao 
redutora contra a qual, entre outras, ela se defme. 
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de, alem de nilo ser uma descoberta assombrosa, s6 faz sentido 
quando especificada. De fato, e preciso lembrar que 0 campo 
cientlfico e tanto um universe social como os outros, onde se trata, 
como alhures, de poder, de capital, de rela~6es de for~a, de lutas 
para conservar ou transformar essas rela~6es de forp, de estrate
gias de manuten~ao ou de subversao, de interesses etc., quanta e 
um mundo aparte, dotado de suas leis pr6prias de funcionamento, 
que fazem com que nao seja nenhum dos tra~os designados pelos 
conceitos utilizados para descreve-Io 0 que the da uma forma 
especifica, irredutfvel a qualquer outra. 

A atividade cientffica engendra-se na rela~ao entre as dis po
si~6es reguladas de um habitl~' cientffico que e, em parte, produto 
da incorpora~ao da necessidade imanente do campo cientffico e 
das limita~6es estruturais exercidas por esse cdmpo em um mo
mento dado do tempo. E dizer que as limita~6es epistemol6gicas, 
postuladas ex post pelos tratados de metodologia, exercem-se 
atraves de limita~6es sociais. A libido sciendi, como qualquer 
paixao, pode fundamentar todo tipo de a~6es contrarias as normas 
ideais postuladas por Merton, quer se trate das lutas mais impiedo
sas pela apropria~ilo de descobertas (tao cuidadosamente analisa
das pelo pr6prio Merton)", ou de estrategias de plagio, mais ou 
menos dissimuladas, de blefe, de imposi~ao simb6lica, das quais 

20. "I had elected tcfocus on a recurrent phenomenon in science over the centuries, though 
one which had been ignored for systematic study: priority-conflicts among scientists, 
including the greatest among chern, who wanted to reap the glory of having been first 
to make a particular scientific discovery or scholarly distribution. This was paradoxically 
coupled with strong denials, by themselves and by diSCiples, of their ever having had 
such an 'unworthy and puerile' motive for doing science." (RK. Merton, artigo citado, 
p. 21). C"Elegi como tema um fenomeno recorrente n:t ciencb :ttraves dos secuJos, .linda 
que ignorado como objeco de estuclo sistematico: os conflicos de priori dade entre os 
ciencistas, incluindo os mais importantes deles, que desejam obter a gloria de terem 
sido os primeiros a fazer uma descoberta cientifica espedfica ou uma contribllis,:ao 
academica. 0 que era, paradox..1.1mente, associado a fortes negativas, delcs e de seus 
disclpulos, de terem tido urn tal moth·o, 'pueril e sem valor', ao fazer ciencia."') Esse 
resumo do famoso altigo sobre as descobertas multiplas Ccf. R.K. 1Jerton. The sociology 
of science, op. cit., pp. 371-382) contem todo 0 paradoxo do campo cientifico que 
procluz, ao mesmo tempo, :t Juta de interesses e a nonna que impoe a negar;;ao do 
interesse. 
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encontramos adiante alguns exemplos; mas pode tambem funda
mentar todas as virtudes cientificas ja que, de acordo com 0 modelo 
maquiavelico, as leis positivas da Cidade sabia sao tais que os 
cidadaos da ciencia tem interesse na virtude. 

Quando, em um campo cientifico que atingiu alto grau de 
autonomia, as leis de forma~ao dos pl'ec;os (materiais e simb6licos) 
atribufdos as atividades e obras cientfficas podem impor na pratica 
- afora qualquer injun~ao normativa e, com mais freqiiencia, 
atraves das disposi~6es de habitus progressivamente ajustados a 
suas necessidades - as normas cognitivas as quais os pesquisado
res devem, de bom ou de mau grado, curvar-se no estabelecimento 
da validade de seus enunciados, as pulsoes da libido dominandi 
cientffica nao podem encontrar satisfa~ao a nao ser sob a condi~ao 
de curvar-se a censura especifica do campo. Este the exige que 
utilize as vias da [aZaO cientffica e do di<11ogo argun1entativo, tais 
como definidos por ele em 11m dado momento do tempo, isto e, 
sublimado em uma libido sciendi que s6 pode triunfar sobre seus 
adversarios nas regras da arte, opondo a um teorema, um teorema, 
a uma demonstra~ao, uma refuta~ao, a um fato cientifico, outro 
fato cientifico. Tal e 0 principio da alquimia, que transforma 0 

apetite de reconhecimento em um "interesse de conhecimento". 
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4 
EsriRITOS DE ESTADO 

GENESE E ES1RUfURA DO CMIPO BL""ROCRATICO 

Tentar pensar 0 Estado e expor-se a assumir um pensamento 
de Estado, a aplicar ao Estado categorias de pensamento produzi
das e garantidas pelo Estado e, portanto, a nao compreender a 
verdade mais fundamental do Estado.' Essa afirma~ao, que pode 
parecer tanto abstrata quanta peremptoria, impor-se-ii mais natu
ralmente se, ao fim da demonstra~ao, concordarmos em vol tar a 
esse ponto de partida, so que municiados com 0 conhecimento de 
um dos poderes principais do Estado, 0 de produzir e impor 
(especialmente por meio da escola) as categorias de pensamento 
que utilizamos espontaneamente a todas as coisas do mundo, e ao 
proprio Estado. 

Mas, para apresentar uma primeira tradu~ao, mais intuitiva, 
dessa analise e mostrar 0 perigo que sempre corremos de ser 
pensados por um Estado que acreditamos pensar, gostaria de citar 

1. Este texto e a tr::mscri¢io de ulna conferencia proferida em Amscerda, em junho de 
1991. 
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uma passagem de Maztres anciens, de Thomas Bernhard: "A escola 
e a escola do Estado, na qual transformamos jovens em criaturas 
do Estado, isto e, nada mais do que cumplices do Estado. Quando 
entro na escola, entro no Estado, e como 0 Estado destr6i os seres, 
entro na institui\:,ao de destrui\:,ao dos seres. [..] 0 Estado me fez 
entrar nele obrigatoriamente, como fez com todos os outros, e me 
tornou d6cil em rela\:,ao a ele, Estado, e fez de mim urn homem 
estatizado, urn homem regulamentado e registrado e vestido e 
diplomado e pervertido e deprimido, como todos' os outros. 
Quando vemos homens, s6 vemos homens estatizados, servidores 
do Estado, que, durante toda sua vida, servem ao Estado e, assim, 
toda sua vida servem a contra-natureza.,,2 

A ret6rica muito particular de Thomas Bernhard, do excesso, 
da hiperbole, no anatema, convem bern a minha inten\:,ao de 
aplicar uma especie de dlivida hiperb6lica ao Estado e ao pensa
mento de Estado. Quando se trata do Estado, nunca duvidamos 
demais. Mas 0 exagero literario sempre arrisca anular-se ao tornar
se irreal por seu pr6prio excesso. Entretanto, e preciso levar a serio 
o que diz Thomas Bernhard: para termos alguma probabilidade de 
pensar urn Estado que se pensa mesmo atraves daqueles que se 
esfor\:,am para pensa-lo (como Hegel ou Durkheim, por exemplo), 
e preciso tratar de colocar em questao todos os pressupos"tos e 
todas as pre-constru\:,oes inscritas na realidade que se trata de 
analisar e no pr6prio pensamento dos analistas. 

E preciso abrir aqui urn parentese para tentar esclarecer urn 
ponto metodol6gico essenciaL 0 trabalho, dificil e talvez intermina
vel, necessario para romper com as pre-no\:,oes e os pressupostos, 
isto e, com todas as teses jamais colocadas como tais, ja que estao 
inscritas nas evidencias da experiencia comum, com todo 0 substrato 
de impensavel subentendido no pensamento mais vigilante, e fre
qiientemente mal-compreendido, e nao apenas por aqueles choca-

2. T. Bernhard. Maftres anciens (Alte Meister KomOdie). Paris, Gallimard, 1988, p. 34. 
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dos em seu conservadorismo por esse trabalho. De fato, tendemos 
a reduzir a um tratamento politico, inspirado por preconceitos ou 
pulsoes politicas (disposi\:,oes anarquistas, no caso especifico do 
Estado, furores iconoclastas de be6cio relativista, no caso da arte, 
inclina\:,oes antidemocraticas, no caso da opiniao e da politica), 0 que 
e e quer ser urn tratamento epL,temoI6gico. E muito provavel que, 
como Didier Eribon mostrou bern no caso de Michel Foucault, esse 
radicalismo epistemico se enraize em pulsoes e disposi~oes subver
sivas, que sublima e transcende. Seja como for, 0 certo e que, na 
medida em que leva a colocar em duvida nao apenas 0 "conformis
mo moral" como 0 "conformismo l6gico", isto e, as estruturas 
fundamentais do pensi\mento, ele ataca tanto aqueles que, nao 
encontrando nada de novo a dizer ao mundo tal qual e, veem nele 
uma especie de tomada de posi\:,ao decidida e socialmente irrespon
savel, quanta aqueles que 0 reduzem ao radicalismo politico, como 
concebido por eles, isto e, a uma denuncia que, em mais de urn caso, 
e urn modo particularmente perverso de se colocar ao abrigo de todo 
tratamento epistemol6gito verdadeiro (poderia multiplicar ao infini
to esses exemplos e mostrar como a critica "radical" das categorias 
do INSEE (Institut National de la Statistique ed des Etudes Economi
ques), feitas em nome da teoria marxista de classes, permitiu a 
economia de uma critica epistemol6gica dessas categorias e do ato 
de categoriza\:,ao ou de classifica\:,ao, ou ainda, como a denuncia da 
cumplicidade do "fil6sofo de Estado" com a ordem burocratica ou 
com a "burguesia" mostrou claramente os efeitos de todas as 
distor~oes epistemicas inscritas no "ponto de vista escolastico")' As 
verdadeiras revolu\:,oes simb6licas sao, sem duvida, aquelas que, 
mais do que 0 conformismo moral, of end em 0 conformismo l6gico, 
desencadeando a repressao impiedosa que suscita tal atentado 
contra a integridade mental. 

Para mostrar a que ponto e necessaria e dificil a ru ptura com 
o pensamento de Estado, presente no mais intimo de nosso 
pensamento, seria preciso analisar a batalha recentemente travada 
na Fran\:,a, em plena guerra do Golfo, a prop6sito deste objeto a 
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primeira vista insignificante que e a ortografia: a grafia certa, 
designada e garantida como normal pelo direito, isto e, pelo 
Estado, e urn artefato social fundado em bases 16gicas e ate 
lingiiisticas muito imperfeitas, produto de urn trabalho de norma
liza~ao e de codifica~ao bastante semelhante ao feito pelo Estado 
em tantos outros dominios. Ora, quando, em urn certo momento, 
o Estado, ou algum de seus representantes, tenta (como ja foi 0 

caso, com os mesmos efeitos, urn seculo antes) reformar a ortogra
fia, isto e, desfazer por decreto 0 que 0 Estado fizera por decreto, 
suscita imediatamente a revolta indignada de uma boa parte 
daqueles que tern compromisso com a escrita, no sentido mais 
comum, mas tambem no sentido utilizado pelos escritores. E e 
admiravel que todos esses defensores da ortodoxia ortogr:'ifica se 
mobilizem em nome do natural que e a grafia em vigor e da 
satisfa~ao, vivida como intrinsecamente· estetica, na busca pela 
adequa~ao perfeita entre as estruturas mentais e as estruturas 
objetivas, entre a forma mental socialmente instituida nas mentes 
pela aprendizagem da grafia correta e a pr6pria realidade das 
coisas designadas pelas palavras corretamente grafadas: para aque
les que possuem a ortografia a ponto de serem por ela possuidos, 
o ph totalmente arbitrario de nem tpbar tornou-se tao obviamente 
indissociavel da flor que faz com que eles possam invocar, de boa 
fe, a natureza e 0 natural para denunciar uma interven~ao do 
Estado destinada a reduzir 0 arbitrario de uma ortografia que e 
evidentemente produto de uma interven~ao arbitraria do Estado. 

Poderiamos multiplicar os exemplos de casos semelhantes, 
nos quais os efeitos das escolhas do Estado foram tao completa
mente impostos a realidade e aos espiritos que as possibilidades 
inicialmente descartadas (por exemplo, urn sistema de produ~ao 
domestica da eletricidade, analogo ao que existe para 0 aqueci
mento) parecem totalmente impensaveis. Assim, por exemplo, se 
a menor tentativa de modificar os programas escolares e sobretudo 
os horarios atribuidos as diversas disciplinas encontra resistencias 
enormes quase sempre e em toda parte, nao e apenas porque 
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interesses corporativos muito poderosos (especialmente os dos 
professores envolvidos) estao ligados a ordem escolar estabelecida, 
e tambem porque as coisas da cultura, particularmente as divisoes 
e hierarquias sociais a elas associadas, sao constituidas como 
natureza pela a~ao do Estado que, instituindo-as ao mesmo tempo 
nas coisas enos espiritos, confere todas as aparencias do natural a 
urn arbitr:hio cultural. 

A dlivida radical 

E no dominio da produ~ao simb6lica que particularmente se 
faz sentir a influencia do Estado: as administra~oes piiblicas e seus 
representantes sao grandes produtores de "problemas sociais" que 
a ciencia social freqiientemente apenas ratifica, retomando-os por 
sua conta como problemas sociol6gicos (para prova-Io, bastaria 
avaliar a propor~ao, variavel, sem diivida, de urn pais para outro, 
e conforme a epoca, das pesquisas que tratam dos problemas do 
Estado, apresentadas de maneira mais ou menos cientifica). 

Mas a melhor prova do fato de que 0 pensamento do 
pensador funcionario e atravessado inteiramente pela repre
senta~ao oficial do oficial e, sem diivida, a sedu~ao exercida pelas 
representa~oes do Estado que, como em Hegel, fazem da burocra
cia urn "grupo universal", dotado da intui~ao e da vontade de 
interesse universal ou, como em Durkheim, muito prudente sobre 
o assunto, urn "6rgilo de reflexao" e urn instrumento racional 
encarregado de realizar 0 interesse geral. 

A dificuldade especffica da questao do Estado prende-se ao 
fato de que, sob a aparencia de pensa-Io, a maior parte dos estudos 
consagrados a esse objeto, sobretudo em sua fase de constru~ao e 
consolida~ao, participam, de modo mais ou menos eficaz e mais 
ou menos direto, de sua constru~ao, logo, de sua pr6pria existen
cia. E esse, particularmente, 0 caso de todos os estudos dos juristas 
dos seculos XVI e XVII, que s6 fazem sentido se sabemos ver neles 
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nao contribui~6es meio atemporais a filosofia do Estado ou descri
~6es quase sociol6gicas, mas programas de as;ao poHtica que 
pretendem impor uma visao particular do Estado, de acordo com 
os interesses e os valores associados a posi~ao ocupada por 
aqueles que os produzem no univers~ burocratico em vias de 
constitui~ao (0 que e freqiientemente esquecido pelos melhores 
trabalhos hist6ricos, como os da Escola de Cambridge). 

A ciencia social e ela mesma, desde a origem, parte integran
te desse esfors;o de constru~ao da representas;ao do Estado que faz 
parte da pr6pria realidade do Estado. Todos os problemas coloca
dos a respeito da burocracia, como a questao da neutralidade e do 
des interesse, colocam-se tambem a respeito da sociologia que os 
coloca; mas em urn grau de dificuldade superior jii que, tratando 
deles, podemos colocar a questao de sua autonomia em relas;ao 
ao Estado. 

Eis porque e preciso pedir a hist6ria social das clencias 
sociais que tome claras todas as ades6es inconscientes ao mundo 
social que as ciencias sociais devem a hist6ria da qual elas sao 0 

resultado, problematicas, teorias, metodos, conceitos etc. Descobri
mos assim, especialmente, que a ciencia social, na acep~ao moder
na do termo, nao e de modo nenhum a expressao direta das lutas 
sociais, como sugeriam aqueles que, para desacrediia-Ia, identifi
cavam sociologia e socialismo; que ela e antes uma resposta aos 
problemas que esses movimentos e seus prolongamentos te6ricos 
enunciam, e aqueles que eles fazem surgir pela sua existencia: ela 
encontra seus primeiros defensores entre os filantropos e os 
reformadores, especie de vanguarda esc1arecida dos dominantes, 
que espera da "economia social" (ciencia auxiliar da ciencia polfti
ca) a solu~ao dos "problemas sociais", particularmente daqueles 
colocados pelos indivfduos e grupos "problematicos". 

Um olhar comparativo sobre 0 desenvolvimento das ciencias 
sociais permite postular que um modelo que visa dar conta das 
varias;6es do estado dessas disciplinas conforme as na~6es e 
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conforme as epocas, deveria levar em conta dois fatores fundamen
tais: por um lado, a forma que assume a demanda social de 
conhecimento do mundo social, sobretudo em virtude da filosofia 
dominante nas burocracias de Estado (particularmente liberalismo 
ou keynesianismo), uma forte demanda estatal podendo assegurar 
as condi<;6es favoraveis ao desenvolvimento de uma ciencia social 
relativamente independente das forps economicas, mas fortemen
te submissa as problematicas estatais; par outro lado, 0 grau de 
autonomia do sistema de ensino e do campo cientifico em rela<;ao 
as for<;as economicas e poHticas dominantes - autonomia que 
supoe, sem duvida, ao mesmo tempo, um grande desenvolvimento 
dos movimentos sociais e da critica social dos poderes e uma 
grande independencia dos especialistas (penso nos durkheimia
nos, par exemplo) em rela<;ao a esses movimentos. 

A hist6ria atesta que as ciencias sociais nao podem aumentar 
sua independencia em rela<;ao as pressbes da demanda SOCial, 
condi<;ao principal de seu progresso em dire<;ao a cientificidade, 
sem 0 apoio do Estado: assim fazendo, carrem 0 risco de perder 
sua independencia em rela<;ao a ele, a menos que estejam prepa
radas para usar Contra 0 Estado a liberdade (relativa) que 0 Estado 
lhes garante. 

A concentra,;iio do capital 

Antecipando os resultados da analise, e modificando a cele
bre f6rmula de Max Weber ("0 Estado e uma comunidade humana 
que reivindica com sucesso 0 monop6lio do usa legitimo da 
violencia fisica em urn territ6rio determinado"), eu cliria que 0 

Estado e um x (a ser determinado) que reivindica com sucesso 0 

monop6lio do uso legitimo da violencia fisica e simb6lica em um 
territ6rio determinado e sobre 0 conjunto da popula<;ilO correspon
dente. Se 0 Estado pode exercer uma violencia simb6lica e porque 
ele se encarna tanto na objetividade, sob a forma de estruturas e 
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de mecanismos especificos, quanto na "subjetividade" ou, se qui
sermos, nas mentes, sob a forma de estruturas mentais, de esque
mas de percep~ao e de pensamento. Dado que ela e resultado de 
urn processo que a institui, ao mesmo tempo, nas estruturas sociais 
e nas estruturas mentais adaptadas a essas estruturas, a institui~ao 
instituida faz com que se esque~a que resulta de uma longa serie 
de atos de institui~ao e apresenta-se com toda a aparencia do 

natural. 

Eis por que, sem duvida, nao ha instrumento de ruptura mais 
poderoso do que a reconstru~ao da genese: ao fazer com que 
ressurjam os conflitos e os confrontos dos primeiros momentos e, 
concomitantemente, os possiveis exc1uidos, eta reatualiza a possi
bilidade de que houvesse sido (e de que seja) de outro modo e, 
por meio dessa utopia pratica, recoloca em questao 0 possive! que 
se concretizou entre todos os outros. Rompendo com a tenta~ao 
de analise da essencia, mas sem renunciar a inten~ao de distinguir 
invariantes, gostaria de prop~r urn modelo de emergencia do 
&tado, visando dar conta, de modo sistematico, da 16gica propria
mente hist6rica dos processos ao termo dos quaiS se instituiu isso 
que chamamos de Estado. Projeto dificil, quase irrealizavel, ja que 
exige conciliar 0 rigor e a coerencia da constru~ao te6rica com a 
submissao aos dados, quase inesgotiveis, acumulados pela pesqui

sa hist6rica. 

Para dar uma ideia da dificuldade da empresa, yOU citar 
apenas urn historiador que, por ficar no limite de sua especialidade, 
s6 a evoca parcialmente: "As zonas mais negligenciadas da hist6ria 
sao as zonas fronteiri~as. Por exemplo, as fronteiras entre as 
especialidades: assim, 0 estudo do governo exige 0 conhecimento 
da teoria do governo (isto e, da hist6ria do pensamento politico), 
o conhecimento da pratica do governo (isto e, da hist6ria das 
institui~6es) e, por ultimo, 0 conhecimento dos personagens do 
governo (logo, da hist6ria social); ora, poucos historiadores sao 
capazes de se mover nessas diferentes especialidades com a 
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mesma seguran~a. [. .. J H:J: outras zonas fronteiri~as da hist6ria que 
exigiriam estudo como, por exemplo, a tecnica da guerra nos 
inicios da epoca moderna. Sem urn conhecimento maior desses 
problemas, e dificil avaliar a importancia do esfor~o logistico feito 
por cerlo governo em certa campanha. Mas esses problemas 
tecnicos nao devem ser estudados apenas do ponto de vista do 
historiador militar, no sentido tradicional do termo; 0 historiador 
militar deve ser tambem urn historiador do governo. H:J: tambem 
muitas lacunas na hist6ria das finan~as publicas e fiscais; tambem 
la 0 especialista deve ser mais do que urn estrito historiador das 
finan~as, no sentido antigo do termo; ele precisa ser historiador do 
governo e pelo menos urn pouco economista. Infelizmente, a 
fragmenta~ao da hist6ria em subse~6es, monop6lios de especialis
tas, e a ideia de que cenos aspectos da hist6ria estao na moda, 
enquanto outros sairam de moda, nao contribuiu muito para essa 
causa.,,3 

o Estado e resultado de urn processo de concentra~ao de 
diferentes tipos de capital, capital de for~a fisica ou de instrumentos 
de coer~ao (exercito, policia), capital econ6mico, capital cultural, ou 
melhor, de informa~ao, capital simb6lico, concentra~ao que, en
quanta tal, constitui 0 Estado como detentor de uma especie de 
metacapital, com poder sobre os outros tipos de capital e sobre seus 
detentores. A concentra~ao de diferentes tipos de capital (que vai 
junto com a constru\,ao dos diversos campos correspondentes) leva, 
de fato, a emergencia de urn capital especillco, propriamente estatal, 
que permite ao Estado exercer urn poder sobre os diversos campos 
e sobre os diferentes tipos especi£icos de capital, especialmente 
sobre as taxas de cambio entre eles (e, concomitantemente, sobre as 
rela~6es de for~a entre seus detentores). Segue-se que a constru~ao 
do Estado esti em pe de igualdade com a constru~ao do campo do 

3. Richard Bonney. "Guerre, fiscalite ec activite d'Etat en France (1500-1600): Quelques 
remarques preliminaires sur les possibilites de recherche", in: Ph. Genet e M. le Mene 
(eds.) Genese de l'E"'tat moderne, Preli!vemenl et redistn"bulion. PariS, CNRS, 1987, pp. 
193-201; cit. p. 193. 
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poder, entendido como 0 espa~o de jogo no interior do qual os 
detentores de capital (de diferentes tipos) lutam particlilarmente 
pelo poder sobre 0 Estado, isto e, sobre 0 capital estatal que assegura 
o poder sobre os diferentes tipos de capital e sobre sua reprodu~ao 
(notadamente por meio da institui~ao escolar). 

Ainda que as diferentes dimensoes desses processos de 
concentra~ao (for~as armadas, fisco, direito etc.) sejam interdepen
dentes, e preciso, pela exigencia da exposi~ao e da analise, 
examina-las uma a uma. 

A concentra~ao do capital de for~a fisica foi priviJegiada na 
maior parte dos modelos de genese do Estado, desde os marxistas, 
indinados a considerar 0 Estado como um simples 6rgao de 
coer~ao, ate Max Weber e sua defini~ao dassica, ou de Norbert 
Elias a Charles Tilly. Dizer que as for~as de coer~ao (exercito e 
policia) se concentram, e dizer que as institui~oes com mandato 
para garantir a ordem sao progressivamente separadas do mundo 
social comum; que a violencia fisica nao pode mais ser aplicada a 
nao ser por um gropo especializado, com mandato especial para 
esse fim, daramente identificado no ambito da sociedade, centra
lizado e disciplinado; e que 0 exercito profissional faz pouco a 
pouco desaparecer as tropas feudais, ameapndo diretamente a 
nobreza em seu monop6lio estatutario da fun~ao guerreira. (E 
preciso reconhecer que Norbert Elias, a quem, especialmente entre 
os historiadores, atribui-se, de modo erroneo, ideias ou teses que 
sao parte do fundo comum da sociologia, teve 0 merito de 
explorar todas as implica~oes da analise weberiana, ao mostrar que 
o Estado s6 pode assegurar progressivamente 0 monop6lio da 
violencia destituindo seus concorrentes internos dos instromentos 
da violencia ffsica e do direito de exerce-la, contribuindo assim 
para determinar uma das dimensoes essenciais do "processo de 
civiliza~ao" .) 

o Estado nascente deve afirmar sua for~a fisica em dois 
contextos diferentes: no exterior, em rela~ao a outros Estados, 
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existentes ou virtuais (os prfncipes concorrentes), na e pela guerra 
pela terra - que impoe a cria~ao de exercitos poderosos; no interior, 
em rela~ao aos contra-poderes (principes) e a resistencias (classes 
dominadas). As fon;:as armadas diferenciam-se, progressivamente, de 
um lado, como for~as militares, destinadas a competi~ao entre 
Estados, e, de outro, como for~as policiais, destinadas a manuten~ao 
da ordem interna. (Nas sociedades sem Estado, como a antiga Cabilia 
ou a Islandia das sagas 

4
, nao existe delega~ao do exercicio da 

violencia a um gropo especializado, claramente identificado no 
ambito da sociedade. Por conseguinte, nao se pode escapar a 16gica 
da vinganp pessoal, rekba, vendetta, ou da autodefesa. Dai deriva 
a problematica da tragedia: 0 ato do justiceiro - Orestes _ nao e 
um crime igual ao ato inicial do criminoso? Questao que 0 reconhe
cimento da legitimidade do Estado leva a esquecer e que e lembrada 
em certas situa~oes-limite.) 

A concentra~ao do capital de for~a fisica passa pela instau
ra~ao de um fisco eficiente, concomitante a unifica~ao do espa~o 
economico (cria~ao do mercado nacionai). A cobran~a de impostos 
feita pelo Estado dinastico aplica-se diretamente ao conjunto dos 
suditos - e nao, como 0 imposto feudal, apenas aos dependentes, 
que podem, por sua vez, taxar seus pr6prios homens. 0 imposto 
de Estado, que aparece no ultimo decenio do seculo XII, desenvol
ve-se vinculado ao crescimento das despesas de guerra. Os impe
rativos da defesa do territ6rio, atribuidos primeiro ao olho por 
olho, tornam-se pouco a pouco a justificativa permanente do 
carater "obrigat6rio" e "regular" de impostos percebidos "sem 
limite de tempo, a nao ser 0 definido pelo rei regularmente" e 
aplicados direta ou indiretamente "a todos os gropos sociais". 

Instaura-se assim, progressivamente, uma l6gica economica 
especifica, fundada sobre 0 imposto sem contra partida, a redistri
bUifiio funcionando como principio de transforma~ao do capital 

4. Cf. W.L Miller, Bloodtakingandpeacemaking. Chicago, TIle University of Chicago, 1990. 
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economico em capital simb6lico, primeiro concentrado na pessoa 
do principe. (Seria preciso analisar em detalhe a passagem progres
siva de urn USa "patrinl0niaI" - Oll "feudal" - dos recursos fiscais, 
pelo qual uma parte importante da renda publica e utilizada em 
dadivas ou liberalidades destinadas a assegurar ao principe 0 

reconhecimento de competidores potenciais - e, assim, entre 
outras coisas, 0 reconhecimento da legitimidade do imposto fiscal 
_ a um usa "burocratico" como "despesas publicas", transforma
~ao que e uma das dimensoes fundamentais da transforma~ao do 
Estado dimlstico em Estado "impessoal".) 

A institui~ao do imposto (contra a resistencia dos contribuin
tes) esti em rela~ao de callsalidade circular com 0 desenvolvi
mento das for~as armadas, indispensaveis para ampliar ou defen
der 0 territ6rio controlado, donde a cobran~a possivel de tributos 
e impostos, mas tambem para impor, pela coer~ao, 0 pagamento 
desse imposto. A institui~ao do imposto foi 0 resultado de uma 
verdadeira guerra interna, feita pelos agentes do Estado contra as 
resistencias dos suditos, que se descobrem como tais, principal
mente, se nao exclusivamente, descobrindo-se como pagadores, 
como contribuintes. As ordena~oes reais prescreviam quatro niveis 
de repressao em caso de atraso do imposto: embargo, constrangi
mento corporal (a prisao), constrangimentos solidarios,alojamento 
de guarni~oes militares. Portanto, a questiio da legitimidade do 
imposto nao pode deixar de ser colocada (Norbert Elias tem razao 
ao observar que, no inicio, a cobran~a de impostos apresenta-se 
como uma especie de extorsao). 56 progressivamente se passa a 
ver no imposto um tributo necessario as necessidades de um 
destinatario que transcende a pessoa do rei, isto e, esse "corpo 

ficticio" que e 0 Estado. 

A jraudefiscal existe ainda hoje para mostrar que a legitimi
dade do imposto nao e dada. 5abemos que, na fase inicial, a 
resistencia armada nao era considerada como desobediencia as 
ordena~6es reais, mas como defesa moralmente legitima dos 
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direitos da familia contra um fisco ao qual se recusava a identifica
~ao com 0 monarca justo e paternal. 5 Desde os pagamentos feitos 
na boa e devida forma ao Tesouro real, ate 0 ultimo subcoletor, 
encarregado do tributo local, interpunha-se uma cascata de coleto
res e de subcoletores que faziam surgir a suspeita reiterada de 
aliena~ao do imposto e de usurpa~ao da autoridade, uma longa 
cadeia de pequenos encarregados, frequentemente mal pagos, 
suspeitos de corrup~ao, tanto aos olhos de suas vitimas quanta aos 
olhos dos detentores de oficios de nivel mais alt06 0 reconheci
mento de uma instancia transcendente aos agentes encarregados 
de atualiza-la, realeza ou Estado, posta assim ao abrigo da critica 
profana, encontrou sem duvida um fundamento priitico na disso
cia~ao entre 0 rei e os executores injustos e corrompidos que 0 
enganavam ao mesmo tempo em que enganavam 0 povo. (Essa 
disjun~ao do rei ou do Estado em rela~iio as encarna~oes concretas 
do poder realiza-se no mito do "rei oculto,,7) 

A concentraqao das forps armadas e dos recursos financei
ros necessarios para mante-Ias nao funciona sem a concentra~ao 
de um capital simb6lico de reconhecimento, de legitimidade. E 
preciso que os carpas de agentes encarregados de cobrar 0 

imposto e capazes de faze-Io sem desvia-lo em proveito pr6prio e 
os metodos de governo e de gestao que ele poe em a~ao _ 
contabilidade, arquivos, julgamento das desaven<;:as, proceclimen
tos, controle dos procedimentos etc. - possam ser conhecidos e 
reconhecidos como legitimos, que sejam "facilmente identificados 
com a pessoa, a dignidade do poder", "que os guardas usem sua 
!ibn?, sejam autorizados por sells emblemas, e justifiquem seus 
mandados em seu nome"; e tambem que os simples contribuintes 
possam "reconhecer a libre dos guardas, os escudos de armas clas 

5. Cf.]. Duberge. La psychologic sociale de l'imp8t. Paris, PUF, 1961, e G. Sc1unolders. 
Psychologle desfinances at de l'imp6t. Paris, PUF, 1973. 

6. R.H. Hilton. '·Resistance to taxation and to other state impositions in Medieval England", 
ill: Genese de I'Etat moderne, op.cit., pp. 169~177, especialmcnte pp. 173~174. 

7. Cf. Y.~M. Berce. Ie rot cache. PariS, Fayard, 1991. 
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guaritas" e distinguir "os guardas dos coletores, agentes de finan
cistas detestados e desprezados, dos cavaleiros reais, dos arqueiros 
do marechalato, do Preboste do Pa<;o ou dos Guardas de Corpos, 
considerados inatacaveis em razao de sua tunica com as cores da 
realeza."s 

Todos os autores concordam em associar 0 desenvolvimento 
progressivo do reconhecimento da legitimidade dos impostos 
oficiais it emergencia de uma forma de nacionalismo. De fato, e 
proV:1vel que a percep<;ao geral sobre os impostos tenha contribui
do para a unifica<;ao do territ6rio ou, mais exatamente, para a 
constru<;ao, na realidade e nas representa<;oes, do Estado como 
territorio unitario, como realidade unificada pela submissao as 
mesmas obriga<;oes, elas mesmas impostas pelos pr6prios impera
tivos de defesa. E tambem provavel que essa consciencia "nacio
nal" tenha se desenvolvido antes entre os membros das institui,6es 
representativas, que surgen1 vinculadas a discussao sobre 0 in1pos
to: de fato, sabemos que essas instancias estao tanto mais dispostas 
a consentir nos impostos quanta mais esses Ihes pare<;am motiva
dos, nao pelos interesses privados do principe, mas pelos interesses 
do pais, na primeira linha dos quais estao os imperativos de defesa 
do territ6rio. 0 Estado inscreve-se progressivamente em um espa<;o 
que nao e ainda esse espa<;o nacional que se tomara em seguida, 
mas que ja se apresenta como uma instdncia de soberania, por 
exemplo, com 0 monop6lio do direito de imprimir moedas Co ideal 
dos principes feudais e, mais tarde, dos reis da Fran<;a era que nos 
territ6rios submetidos a seu dominio se utilizasse apenas a sua 
moeda, pretensao que s6 sera realizada sob Luis XIV), e como 
suporte de um valor simb6lico transcendente. 

A concentra~ao do capital economico vinculado it instaura
<;ao de um fisco unificado acompanha a concentra<;ao do capital 
de infonna<;ao Cdo qual 0 capital cultural e uma dimensao), ele 

8. Y.-1I. Berce. "Pour une erude institutionnelle et psychologique de l'imp6t modetne", 
itt Genese de n]tat modern.e, op. cit. 
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pr6prio acompanhado da unifica~ao do mercado cultural. Assim, 
muito cedo, os poderes publicos realizam pesquisas a respeito do 
estado dos recursos Cpor exemplo, desde 1194, a "avalia<;ao dos 
sargentos", enumera~ao dos carretos e dos homens armados que 
83 aldeias e abadias reais deviam fomecer quando 0 rei reunisse 
seu exercito; em 1221, um embriao de or<;amento, um rol de receita 
e despesa). 0 Estado concentra a informa~ao, que analisa e 
redistribui. Realiza, sobretudo, uma unifica,iio te6rica. Situando-se 
do ponto de vista do Todo, da sociedade em seu conjunto, ele e 0 

responsavel por todas as opera<;oes de totaliza,iio, especialmente 
pelo recenseamento e pela estatistica ou pela contabilidade nacio
nal, pela o~jetivar;:ao, por meio da cartografia, representa<;ao uni
taria, do alto, do espa<;o, ou simplesmente por meio da escrita, 
instrumento de acumula<;ao do conhecimento Cpor exemplo, com 
os arquivos) e de codificar;:ao como unifica<;ao cognitiva que 
implica a centraliza<;ao e a monopoliza<;ao em proveito dos ama
nuenses ou dos letrados. 

A Cultura e unificadora: 0 Estado contribui para a unifica<;ao 
do mercado cultural ao unificar todos os c6digos - juridico, 
lingiiistico, metrico - e ao realizar a homogeneiza<;ao das formas 
de comunica<;ao, especialmente a burocratica Cpor exemplo, os 
formularios, os impressos etc.). Por meio dos sistemas de dassifi
ca<;ao Cespecialmente de acordo com a idade e 0 sexo) inscritos no 
direito, dos procedimentos burocraticos, das estruturas escolares e 
dos rituais socia is, especialmente notaveis no caso da Inglaterra e 
do Japao, 0 Estado molda as estruturas mentais e impoe principios 
de visao e de divisao comuns, formas de pensar que estao para 0 

pensamento culto assim como as formas primitivas de classifica<;ii.o 
descritas por Durkheim e Mauss estao para 0 "pensamento selva
gem", contribuindo para a constru<;ao do que design amos comu
mente como identidade nacional - ou, em linguagem mais tradi
cional, 0 carater nacional. CE sobretudo por meio da Escola que, 
com a generaliza<;ao da educa<;ao primaria durante 0 seculo XIX, 
exerce-se a a<;ao unificadora do Estado na questao da cultura, 
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elemento fundamental da constru\Oao do Estado-na\Oao. A cria\Oao 
da sociedade nacional acompanha a afirma\Oao da possibilidade da 
educa\Oao universal: todos os individuos sao iguais perante a lei, 0 

Estado tem 0 dever de fazer deles cidadaos, dotados dos meios 
culturais de exercer ativamente seus direitos civis.) 

Ao impor e inculcar universalmente (nos limites de seu 
ambito) uma cultura dominante assim constituida em cultura na
cional legftima, 0 sistema escolar, particularmente atraves do 
ensino da hist6ria e, especialmente, da hist6ria da literatura, inculca 
os fundamentos de uma verdadeira "religiao cfvica" e, mais preci
samente, os pressupostos fundamentais da imagem (nacional) de 
si. Assim, como Philip Corrigan e Derek Sayer mostram, os ingleses 
aderem em ampla medida - isto e, bem alem dos limites da classe 
dominante - ao culto de uma cultura duplamente especial, 
burguesa e nacional, por exemplo, com 0 mito da Engh,·hne.,:" 
entendido como conjunto de qualidades indefiniveis e inimitlveis 
(pelos nao-ingleses) - reasonableness, moderation, pragmatism, 
hostility to ideology, qUirkiness, eccentricity9 Bem visivel no caso 
da Inglaterra, que perpetua com uma extra ordinaria continuidade 
(no ritual judiciario ou no culto it famflia real, por exemplo) uma 
tradi\Oao muito antiga, ou no caso do Japao, onde a inven\Oao da 
cultura nacional esta diretamente ligada it inven\Oao do Estado, na 
Fran\Oa a dimensao nacionalista da cultura e mascarada por uma 
aparencia universalista: a propensao a conceber a anexa\Oao it 
cultura nacional como promo\Oao it universal e tanto 0 princfpio da 
visao brutalmente integradora da tradi\Oao republicana (particular
mente alimentada pelo mito fundador da Revolu\Oao universal) 
quanta das fomus perversas do imperialismo universalista e do 
nacionalismo intemacionalista. IO 

9. Ph. Corrigan e D. Sayer. The great arch, English state/ormation as cultural reoo/urian. 
Oxford, Basil Blackwell, 1985, p.l03 SS. 

10. cr. P. Bourdieu. "Deux imperialismes de I'universe!", in: C. Faure e T. Bishop (eds.) 
L'Amerique des Franfais. Paris, Frant;oise BOlldo, 1992, pp. 149-155. A cultura e parte 
tao profunda dos simbolos patri6ticos que todo questionamenro entico sobre suas 
func;6es e seu funcionamento tende a ser percebido como traifiio e sacrilegio. 
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A unifica\Oao cultural e lingtiistica e acompanhada pela impo
si\Oao da lfngua e da cultura dominantes como legitimas e pela 
rejei\Oao de todas as outras como indignas (patoa). 0 acesso de 
uma lfngua ou de uma cultura particular it universalidade tem como 
efeito remeter todas as outras it particularidade; alem disso, dado 
que a universaliza\Oao das exigencias assim instituidas nao e acom
panhada pela universaliza\Oao do acesso aos meios de satisfaze-Ias, 
ela favorece tanto a monopoliza\Oao do universal por alguns quanto 
o esbulho de todos os outros, de certa maneira mutilados em sua 
humanidade. 

o capital simb6lico 

Tudo remete it concentra\Oao de um capital simb6lico de 
autoridade reconhecida que, ignorado por todas as teorias sobre a 
genese do Estado, surge como a condi\Oao ou, pelo menos, como 
o acompanhamento de todas as outras formas de concentra\Oao, se 
elastem uma certa permanencia. 0 capital simb6lico e uma 
propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital, fisico, econo
mico, cultural, social), percebida pelos agentes sociais cujas cate
gorias de percep\Oao sao tais que eles podem entende-Ias (perce
be-las) e reconhece-Ias, atribuindo-Ihes valor. (Um exemplo: a 
honra nas sociedades mediterraneas e uma forma tipica de capital 
simb6lico que s6 existe pela reputa\Oao, isto e, pela representa\Oao 
que os outros se fazem dela, na medida em que compartilham um 
conjunto de crens:as apropriadas a fazer com que percebam e 
apreciem certas propriedades e certas condutas como honrosas ou 
desonrosas.) Mais precisamente, e a forma que todo tipo de capital 
assume quando e percebido atraves das categorias de percep\Oao, 
produtos da incorpora~ao das divisoes ou das oposi\Ooes inscritas 
na estrutura da distribui\Oao desse tipo de capital (como forte/fragil, 
grande/pequeno, rico/pobre, culto/inculto etc.). Segue-se que 0 

Estado, que dispoe de meios de impor e de inculcar prindpios 
duraveis de visao e de divisao de acordo com suas pr6prias 
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estruturas, e 0 lugar por excelencia da concentra~ao e do exercfcio 
do poder simb6lico. 

o processo de concentra~ao do capital juridico, forma obje
tivada e codificada do capital simb6lico, segue sua 16gica pr6pria, 
que nao e a da concentra~ao do capital militar nem a do capital 
financeiro. Na Europa, nos seculos XlI e XlII, coexistem jurisdi~oes 
eclesiasticas, as cortes do cristianismo, e diversas jurisdi~oes laicas, 
a justi~a do rei, as justi~as senhoriais, as dos comuns (das aldeias), 
as das corpora~oes, as do comercioll A jurisdi~ao do senhor 
justiceiro s6 se exerce sobre os vassalos e todos os que moram em 
suas terras (os vassalos nobres, os homens livres nao-nobres e os 
servos estavam submetidos a regras diferentes). Originalmente, 0 

rei s6 tem jurisdi~ao sobre 0 dominio real e apenas julga os 
processos entre seus vassalos diretos e oS habitantes de seus 
pr6prios dominios; mas, como observa Marc Bloch, pouco a 
pouco, a justi~a real "insinua-se" em toda a sociedade.12 Apesar de 
nao ser 0 resultado de uma inten~ao, e ainda menos de um plano, 
de nao ser objeto de nenhum acordo entre aqueles que dele se 
beneficiam, especialmente 0 rei e os juristas, 0 movimento de 
concentrac;;:ao orienta-se senlpre en1 u111a nlesnla direc;;:ao, e cria-se 
um aparelho juridico. Primeiro, os prebostes dos qoais fala 0 

"testamento de Filipe Augusto" (1190), depois os magistrados, 
oficiais superiores da realeza, que controlam as cortes solenes e os 
prebostes; em seguida, com Sao Luis, corpos diferenciados, 0 

Conselho de Estado, 0 Tribunal de Contas, 0 tribunal judiciario (a 
Curia regis propriamente dita), que toma 0 nome de Parlamento e 
que, sedentario e composto exclusivamente de legisladores, torna
se um dos principais instrumentos da concentra~ao do poder 
judiciario nas maos do rei, gra~as ao procedimento da apela~ao. 

11. Cf. A. Esmelin. Histoire de la procedure criminelle en France et spiJcialemcllt de fa 
procedure inquisitoire de puis Ie Xl! siecle jusqu'a nos jours. Paris, 1882. Reedi~ao: 
Frankflllt, Verbg Sauer und Auvennann KG, 1969; e H. J. Berman. Law and revolution, 
The/ormation of western legal tradition. Cambridge, Harvard University Press, 1983. 

12. 1'1. Bloch. Seigneuriefranfaise ct manoir anglais. Palis, A. Colin, 1967, p. 85. 
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A justi~a real, pouco a pouco, chama para si a maior parte 
das causas criminais que antes iam parar nos tribunais dos senho
res ou da Igreja: os "casos reais", que atingem os direitos da realeza, 
sao reservados aos funcionarios reais (casos de crimes de lesa-ma
jestade: moedeiros falsos, falsificadores de sinete); mas os juristas 
desenvolvem, sobretudo, uma teotia da apelafiio, que submete ao 
rei todas as jurisdi~oes do reino. Enquanto as cortes feu dais eram 
soberanas, admitia-se que, em qualquer julgamento feito por urn 
senhor justiceiro, a parte of end ida poderia recorrer ao rei, se 0 

julgamento fosse contrario aos costumes da regiao: esse procedi
mento, chamado de suplica, transforma-se aos poucos em apela
~ao. Os julgadores progressivamente desaparecem das cortes feu
dais para dar lugar a juristas profissionais, a ofidais de justi~a. A 
apela~ao segue a regra do dominio: apela-se do senhor inferior ao 
senhor de nivel superior e, do duque ou do conde, ao rei (sem 
poder saltar niveis e apelar diretamente ao rei). 

Apoiando-se sobre os interesses especificos dos jllristas 
(exemplo tipico.de interesse pelo universal), vinculados ao Estado 
e que, como veremos, criam todo tipo de teorias legitimadoras, de 
acordo com as quais 0 rei representa 0 interesse comum e deve a 
todos seguranp e justic;:a, a realeza restringe a competencia das 
jurisdi~6es feudais (e faz 0 mesmo com as jurisdi~oes eclesiasticas: 
limitando, por exemplo, 0 direito de asilo da Igreja). 

o processo de concentrafiio do capital juridico acompanha 
o processo de diferenciafiio que resultou na constitui~ao de urn 
campo juridico aut6nomo. 0 cOlpojlldiciario organiza-se e hierar
quiza-se: os prebostes tornam-se jUlzes comuns de casos comuns; 
os meirinhos e os fiscais de ambulantes sedentarizam-se e contam, 
cada vez mais, com lugar-tenentes que se tornam oficiais de justi~a 
irremoviveis, que aos poueos destituem os titulares, os meirinhos, 
que passam a ter fun~oes puramente honorificas. No seculo XlV, 
temos a apari~ao do ministeno Pliblico, encarregado da persegui
~ao por oficio. 0 rei tern tambem procuradores titulares, que agem 
em seu nome, e que, pouco a pouco, tornam-se funcionarios. 
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o decreto de 1670 encerra 0 processo de concentra~ao que 
progressivamente despojou as jurisdi~oes eclesiasticas e senhoriais 
em proveito das jurisdi~oes reais. Ele ratificou as conquistas progres
sivas dos juristas: a competencia do local do delito torna-se regra; a 
precedencia dos juizes do rei sobre os senhores e confirmada; os 
casos da realeza sao arrolados; os priviJegios eclesiasticos e comu
nais sao anulados, estabelecendo-se que os juizes de apela~ao sejam 
sempre juizes do rei. Em resumo, a competencia delegada sobre uma 
certa instancia (urn territ6rio) toma 0 lugar da precedencia ou da 
autoridade diretamente exercida sobre as pessoas. 

Em seguida, a constru~ao das estruturas juridico-administra
tivas constitutivas do Estado acompanha, na Franp, a constru~ao 
do corpo de juristas e do que Sarah Hanley chama de "Fami!y-State 
compact', 0 contrato entre 0 corpo de juristas que se constitui 
como tal, controlando rigorosamente sua pr6pria reprodu~ao, e 0 

Estado. "The Fami!y-State compact prOVided a formidable family 
model of socioeconomic authori(Y which influenced the state model 
of political power in the making at the same time.,,13 

A concentras:ao do capital juridico e urn aspecto, ainda que 
central, de urn processo mais amplo de concentras:ao do capital 
simb6lico sob suas diferentes formas, fundamento da autoridade 
especifica do detentor do poder estatal, particularmente de seu 
poder, misterioso, de nomear. Assim, por exemplo, 0 rei esfor~a-se 
para controlar 0 conjunto de circula~ao das honrarias a que os 
fldalgos podiam aspirar: empenha-se em tornar-se senhor das 
gran des benesses eclesiasticas, das ordens de cavalaria, da distri
buis:ao de cargos militares, de cargos na corte e, por ultimo e 
sobretudo, dos titulos de nobreza. Assim, pouco a pouco, consti
tui-se uma instancia central de nomeariio. 

13. S. Hanley. "Engendering the State: Family fannation and State building in early modern 
France", French Historical Studies 16 (primavera de 1989), pp. 4-27. ("0 conjunto 
farru1ia-esudo of ere cia um imponente modelo da autoricbde socioeconomica baseado 
na familia, que influenciou 0 modelo de poder politico do Est.'1do em fonnac;ao na 

mesma epoca.") 
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Isso faz lembrar os nobres de Aragao que, de acordo com 
v.G. Kiernan, diziam-se ricoshombres de natura, fidalgos por 
natureza ou nascimento, por oposis:ao aos nobres criados pelo rei. 
A distin\Cao, que evidentemente tern seu papel nas lutas no interior 
da nobreza e entre a nobreza e 0 poder do rei, e importante: ela 
opoe duas vias de acesso a nobreza; a prinleira, "natural", nao e 
senao a hereditariedade e 0 reconhecimento publico - pelos 
outros nobres e pelos plebeus; a segunda, legal, e 0 enobrecimento 
pelo rei. Ambas as formas de consagra~ao coexistiram durante 
longo periodo. Mas, como bern mostra Arlette JouannaI4

, com a 
concentra~ao do poder de enobrecer nas maos do rei, a honra 
estatutdria, fundada ·no reconhecimento dos pares e dos plebeus, 
aflrmada e defendida pelo desaflo e a proeza, pouco a pouco, da 
lugar as honrarias atrihuidas pelo £'tado, que, como uma moeda 
fiduciaria ou urn titulo escolar, tern valor em todos os mercados 
controlados pelo Estado. Como consequencia, 0 rei concentra cada 
vez mais 0 capital simb6lico (0 que Mousnier chama de "as 
fidelidade,,<,15) e seu poder de distribuir esse capital sob a forma de 
cargos e de honrarias concebidas como recompensas nao cessa de 
crescer: 0 capital simb6lico da nobreza (honra, reputas:ao), que se 
apoiava na estima social, tacitamente atribuida por consenso social 
nlais au menos consciente, encontra unla objetivac;ao estatuciria, 
quase burocratica (sob a forma de editos e de decretos que apenas 
reconhecem 0 consenso). Podemos ver urn indicador disso nas 
"grandes pesquisas sobre a nobreza", feitas por Luis XIV e Colbert: 
o decreta de 22 de mars:o de 1666 ordena a cria~o de "urn cata/ogo 
com os nomes, sobrenomes, residencia e brasao dos verdadeiros 
fldalgos". Os intendentes passam pelo crivo os titulos de nobreza 
(os genea]ogistas das ordens do rei e 0 juiz de brasoes entram em 
conflito a respeito de quem e verdadeiramente nobre). Como 

14. A. louanna. I.e devoir de rewite, la noblesse jran{;aise et fa gestation de tEtat moderne, 
1559-1561. Paris, Fay:trd, 1989. 

15. R. Mousnier. I.es institutions de laFrancesous fa monarchieabsolue. I, Paris, PUF, 1980, 
p.94. 
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ocorre com a nobreza togada, que deve sua posi~ao a seu capital 
cultural, estamos muito pr6ximos da l6gica da nomea~ao estatal e 
do Cllrst~, honorum ancorado no titulo escolar. 

Em resumo, passamos de um capital simb6lico difuso, apoia
do apenas no reconhecimento coletivo, a um capital simb6lico 
objetivado, codificado, delegado e garantido pelo Estado, burocra
tizado. As leis sllntuarias, que tendem a regulamentar de maneira 
rigorosamente hierarquizada a distribui~ao de manifesta~6es sim
b6licas (especialmente as vestimentas) entre os nobres e os ple
beus, e talvez sobretudo entre os diferentes niveis da nobreza, sao 
um exemplo bem claro desse processo16 0 Estado regulamenta 0 
usa de tecidos e de guarni~6es de ouro, prata e seda: assim, garante 
a nobreza contra a usurpa~ao dos plebeus, mas, ao mesmo tempo, 
estende e refor~a seu controle sobre a hierarquia no interior da 
nobreza. 

o declinio do poder de distribui~ao aut6noma dos senhores 
tende a assegurar ao rei 0 monop6lio do enobrecimento e a 
transforma~ao progress iva dos cargos, concebidos como recom
pensas, em postos de responsabilidade, que exigiam competencia 
e a inscri~ao enl urn cursu ... ) hononlm, evocativo de unla carreira 
burocr:'ltica, assegura a ele 0 monop6lio da nomear;ao. Assim, 
pouco a pouco, institui-se essa forma extremamente misteriosa de 
poder que e 0 power of appointing and dismi"sing the- high officers 
of state. Constituido, assim, em fountain of honollr, of office and of 
privilege, no dizer de Blackstone, 0 Estado distribui as honrarias 
(honours), sagrando knights e baronets, inventando novas ordens 
de cavalaria (knighthood), conferindo precedencias cerimoniais, 
nomeando pares (peer.l) e todos os detentores de fun~6es publicas 
. 17 Importantes. 

16. M. Fogel. "1Iocieie d'etat et modele social de depense: Les lois somptuaires en France 
de 1485 a 1560", in: Ph. Genete M.Le Mene, Genese, op.cit., pp. 227-235, especiaimente 

p.232. 
17. F.W.1Initiand. Tbe constitutional history of England. Cambridge, Cambridge University 

Press, 1948, p. 429. 
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Definitivamente, a nomea~ao e urn ate misterioso, que obe
dece a uma l6gica semelhante a da magia, tal como a descreve 
Marcel Mauss. Assim como 0 feiticeiro mobiliza todo 0 capital de 
cren~a acumulado pelo funcionamento do universo magico, 0 
presidente da republica que assina urn decreto de nomea~ao ou 0 
medico que ass ina um atestado (de doen~a, de invalidez etc.) 
mobilizam urn capital simb6lico acumulado em toda a rede de 
rela~6es de reconhecimento, constitutivas do universe burocratico. 
Quem atesta a validade do atestado? Aquele que assinou 0 titulo 
que licencia para atestar. Mas quem deu licen~a a este? Somos 
levados a uma regressao ao infinito, ao final da qual "e preciso 
parar" e podemos, como os te610gos, escolher atribuir 0 nome de 
Estado ao ultimo (ou ao primeiro) anel da longa cadeia dos atos 
oficiais de consagra~ao.'8 E ele que, agindo como uma especie de 
banco de capital simb6lico, garante todos os atos de autoridade, 
atos arbiWirios, mas que nao sao vistos como tais, atos de "impos
tura legitima", como diz Austin: 0 presidente da republica e alguem 
que se toma por presidente da republica, mas que, diferentemente 
do louco que se toma por Napoleao, e reconhecido como autori
zado a faze-lo. 

A nomea~ao OU 0 atestado pertencem a categoria dos atos 
ou discursos oficiais, simbolicamente eficientes porque realizados 
em situa~ao de autoridade, por pessoas autorizadas, "oficiais", 
agindo ex Ci[ficio como detentores de urn officium (publicum), de 
uma fun~ao ou de urn cargo atribuido pelo Estado: 0 veredito do 
juiz ou do professor, os procedimentos de registro oficial, averigua
~6es ou atas de sessao, atos destinados a produzir um efeito de 
direito, como os atos do estado civil, de nascimento, casamento ou 
falecimento, ou os atos de venda, tem a capacidade de criar (ou 
de instituir), pela magia da nomea~ao oficial, uma declara~ao 
publica, cumprida nas formas prescritas, pelos agentes autorizados 

18. Tratando de Kafka, mostrei como a visao sociol6gica e a visao teo16gica se encontram, 
apesarda oposic;ao aparente (P. Bourdieu. "La demiere instance", in: Lesieclede Kajka. 
Paris, Centre Georges-Pompidou, 1984, pp. 268-270). 
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e devidamente registrada nos registros oficiais, de identidades 
sociais socialmente garantidas (as de cidadao, de eleitor, de contri
buinte, de pai, de proprietirio etc.), ou de unioes e de grupos 
legitimos (familias, associa\:,oes, sindicatos, partidos etc.). Ao enun
ciar, com autoridade, que urn ser, coisa ou pessoa, existe em 
verdade (veredito) em sua defini\:,ao sociallegitima, isto 1', I' 0 que 
esti autorizado a ser, 0 que tem direito a ser, 0 ser social que ele 
tem 0 direito de reivindicar, de professar, de exercer (par oposi~ao 
ao exercicio ilegal), 0 Estado exerce um verdadeiro poder criador, 
quase divino (uma serie de lutas, aparentemente dirigidas contra 
ele, reconhece, de fato, esse poder ao Ihe pedir que autorize uma 
categoria de agentes determinados - as mulheres, os homosse
xuais - a ser oficialmente, isto 1', publica e universalmente, 0 que 
ela 1', ate entiio, apenas para si mesma). Basta pensar na forma de 
imortalidade que ele concede, atraves de atos de consagra\:,ao, 
como as comemora\:,oes ou a canoniza\:,ao escolar, para que se 
possa dizer, alterando as palavras de Hegel, que "0 juizo do Estado 
I' 0 juizo final". (Dado que a publica\:,ao, no sentido de procedi
mento que tem como objetivo tomar publico, levar ao conheci
mento de todos, encerra sempre a possibilidade de uma usurpa\:,ao 
do direito de exercer a violencia simb6lica legitima, que I' pr6pria 
do Estado - e que se afirma, por exemplo, na promulga\:,ao de 
uma lei, 0 Estado pretende sempre regulamentar todas: as fomlas 
de edi\:,ao, impressao e publica\:,ao de livros, representa\:,oes tea
trais, discurso publico, caricatura etc.) 

A construr;i.io estatal dos espiritos 

Para compreender verdadeiramente 0 poder do Estado no 
que ele tem de mais especifico, isto 1', a forma particular de efidcia 
simb6lica que ele exerce, I' preciso, como sugeri em um artigo ja 
antigo19

, integrar em um mesmo modelo explicativo tradi\:,oes 
intelectuais tradicionalmente percebidas como incompativeis. As-

19. P. Bourdieu. "Sur Ie pouvoir symbolique", Annaies 3 (junho de 1977), pp. 405·441. 
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sim, I' preciso, primeiro, superar a oposl\:,ao entre Unla visao 
fisicalista do mundo social, que concebe as rela\:,oes sociais como 
rela~oes de for\:,a fisica, e uma visao "cibernetica" ou semiol6gica, 
que faz das rela\:,oes de for\:,a simb6lica, rela\:,oes de sentido, 
rela\:,oes de comunica\:,ao. As rela\:,oes de for\:,a mais brutais sao, ao 
mesmo tempo, rela\:,oes simb6licas e os atos de submissao, de 
obediencia, sao atos cognitivos que, como tais, poem em pratica 
as estruturas cognitivas, as formas e categorias de percep\:,ao, os 
principios de visao e de divisao: os agentes sociais constr6em 0 

mundo social atraves de estruturas cognitivas ("formas simb6licas", 
como diz Cassirer; formas de c1assifica~ao, como diz Durkheim; 
principios de visao e de divisao; varias maneiras de dizer a mesma 
coisa em tradi\:,oes te6ricas mais ou menos distanciadas), susceti
veis de serem aplicadas a todas as coisas do mundo e, em 
particular, as estruturas sociais. 

Essas estruturas cognitivas sao formas historicamente consti
tuidas, logo, arbitrarias, no sentido de Saussure, convencionais, ex 
instituto, como dizia Leibniz, das quais se pode tra\:,ar a genese 
social. Generalizando a hip6tese de Durkheim, segundo a qual as 
"formas de c1assifica\:,ao" que os "primitiv~s" aplicam ao mundo 
sao produto da incorpora~ao das estruturas dos grupos nas quais 
eles estao inseridos, podemos supor que, nas sociedades diferen
ciadas, 0 Estado pode impor e incu1car de modo universal, na 
escala de um certo ambito territorial, estruturas cognitivas e de 
avalia\:,ao identicas, ou semelhantes, e que I' deste fato que deriva 
um "conformismo 16gico" e um "conformismo moral" (expressoes 
de Durkheim), um acordo tacito, pre-reflexivo, imediato, sobre 0 
sentido do mundo, que e 0 fundamento da experiencia do mundo 
como "mundo do senso comum". (Os fenomen610gos, que esc1a
receram essa experiencia, e os etnometod610gos, que se atribuem 
o projeto de descreve-la, nao oferecem os modos de fundamenta
la, de mostrar sua razao: deixam de colocar em questao a constru
~ao social dos principios de constru\:,ao da realidade social que se 
esfor\:,am por explicitar, e de questionar a contribui\:,ao do Estado 
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para a constitui~ao dos principios de constitui~ao que os agentes 
poem em pcitica para produzir a ordem social.) 

Em sociedades pouco diferenciadas, e attaves de toda a 
organiza~ao espacial e temporal da vida social e, especialmente, 
atraves de ritos de instituir;:iio, que estabelecem diferen~as definiti
vas entte aque1es que sofreram 0 rito e aque1es que nao 0 sofreram, 
que se instituem nos espfritos (ou nos corpos) os principios de 
visao e de divisao comuns (cujo paradigma e a oposis;ao entte 0 

masculino e 0 feminino). Nas nossas sociedades, 0 Estado conttibui 
de maneira determinante na produ<;:ao e reprodus;ao dos instru
mentos de construs;ao da realidade social. Enquanto estrutura 
organizacional e instancia reguladora das priticas, e1e exerce 
permanentemente uma as;ao formadora de disposis;oes duradou
ras, atraves de todos os constrangimentos e disciplinas corporais e 
mentais que impoe, de maneira uniforme, ao conjunto dos agentes. 
Ou seja, ele impoe e incu1ca todos os principios de classificas;ao 
fundamentais, de acordo com 0 sexo, a idade, a "competencia" etc., 
e e 0 fundamento da efid.cia simb6lica de todos os ritos institucio
nais, de todos os que fundamentam a familia, por exemplo, e 
tambem de todos os que operam no funcionamento do sistema 
escolar, lugar de consagrar;:iio, no qual se instituem, entre os eleitos 
e os eliminados, diferens;as duradouras, freqiientemente definiti
vas, a maneira daquelas instituidas pe10 ritual de amplias;ao da 
nobreza. 

A construs;ao do Estado e acompanhada pela construs;ao de 
uma especie de urn transcendental hist6rico comum, imanente a 
todos os Seus "sujeitos". Atraves do enquadramento que impoe as 
praticas, 0 Estado instaura e incu1ca formas e categorias de percep
s;ao e de pensamento comuns, quadros sociais da perceps;ao, da 
compreensao ou da mem6ria, estruturas mentais, formas estatais 
de classificas;ao. E cria, assim, as condi~oes de uma especie de 
orquestras;ao imediata de hahitlL' que e, ela pr6pria, 0 fundamento 
de uma especie de consenso sobre esse conjunto de evidencias 
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compartilhadas, constitutivas do senso comum. Assim e, por exem
plo, que os grandes ritmos do calendario social, especialmente a 
estrutura das ferias escolares, determinam as grandes "migra~oes 
sazonais" das sociedades contemporaneas, que garantem, ao mes
mo tempo, referencias objetivas comuns e principios de divisao 
subjetivos coletivos, assegurando, para alem da irredutibilidade do 
tempo vivido, "experiencias internas do tempo" suficientemente 
compartilhadas para tornar possivel a vida social. 

Mas, para compreender verdadeiramente a submissao ime
diata que a ordem estatal obtem, e preciso romper com 0 intelec
tualismo da tradis;ao neo-kantiana e perceber que as estruturas 
cognitivas nao sao formas da consciencia, mas disposis;oes do 
corpo, e que a obediencia que prestamos as injuns;oes estatais nao 
pode ser compreendida como submissao mecanica a uma fors;a 
nem como consentimento Consciente a uma ordem (no sentido 
duplo). 0 mundo social esta semeado de chamados a ordem, que 
s6 funcionam como tais para aqueles que estao predispostos a 
percebe-los, e que reanimam disposis;oes corporais profundamen
te enraizadas, que nao passam pe1as vias da consciencia e do 
ca1culo. E essa submissao d6xica dos dominados as estruturas de 
uma ordem social da qual suas esttuturas mentais sao 0 produto 
que 0 marxismo impede de compreender, porque permanece 
encerrado na tra(li~ao intelectualista das filosofias da consciencia: 
na noS;ao de "falsa consciencia", que invoca para dar conta dos 
efeitos de dominas;ao simoolica, e "consciencia" que esta demais, 
e falar de "ideologia" e situar na ordem das representar;oes, susce
tiveis de ttansformas;ao atraves dessa conversao intelectual que 
chamamos de "tomada de consciencia", 0 que se situa na ordem 
das crenr;:as, isto e, nas mais profundas das disposis;oes corporais. 
A submissao a ordem estabelecida e produto do acordo entre as 
estruturas cognitivas que a hist6ria coletiva (filogenese) e indivi
dual (ontogenese) inscreveram nos corpos e nas estruturas objeti
vas do mundo ao qual se aplicam: a evidencia das injuns;oes do 
Estado s6 Se impoe de maneira tao poderosa porque ele impos as 
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estruturas cognitivas segundo as quais e percebido. (Seria preciso 
retomar, dessa perspectiva, uma analise das condi~oes que tornam 
possive! 0 sacrificio supremo: pro patria mori.) 

Mas e preciso superar a tradi~ao neo-kantiana, mesmo em 
sua forma durkheimiana, em urn outro ponto, pedindo 11 tradi~ao 
estruturalista os instrumentos indispensaveis para pensar os fatos 
simb6licos como sistemas. De fato, se 0 estruturalismo simb6lico, 
ao privilegiar 0 opus operatum, condena-se a ignorar a dimensao 
ativa da produ~ao simb6lica, especialmente a mitica, isto e, a 
quesilio do modus operandi, e!e teve, com Levi-Strauss (ou 0 
Foucault de As palavras e as coisas), 0 merito de dedicar-se a 
resgatar a coerencia dos sistemas simb6licos, considerados como 
tais, isto e, urn dos prindpios mais importantes de sua ejicacia 
(como se percebe bern no caso do direito, onde e!a e deliberada
mente buscada, mas tambem no caso do mito e da religiao). A 
ordem simb6lica ap6ia-se sobre a imposi~ao, ao conjunto dos 
agentes, de estruturas cognitivas que devem parte de sua consis
tencia e de sua resistencia ao fato de serem, pelo menos na 
aparencia, coerentes e sistematicas e estarem objetivamente em 
consonancia com as estruturas objetivas do mundo social. E nesse 
acordo imediato e tacito (oposto em tudo a urn contrato· explicito) 
que se ap6ia a rela~ao de submissao d6xica que nos liga, por todos 
os liames do inconsciente, 11 ordem estabelecida. 0 reconhecimen
to da legitimidade nao e, como acreditava Max Weber, urn ate livre 
da consciencia esc1arecida. Ela se enraiza no acordo imediato entre 
as estruturas incorporadas, tornadas inconscientes, como as que 
organizam OS ritmos temporais (por exemplo, a divisao em horas, 
inteiramente arbitraria, do emprego do tempo escolar), e as estru

turas objetivas. 

E esse acordo pre-reflexivo que explica a facilidade, de fato 
espantosa, com que os dominantes impoem sua domina~ao: "Nada 
e mais surpreendente, para quem considera as rela~oes humanas 
com urn olhar filos6fico, do que perceber a facilidade com que os 
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mais numerosos (the many) sao governados pelos 'Il1enOS numero
sos (the jew) e observar a submissao implicita com que os homens 
anulam seus pr6prios sentimentos e paixoes em favor de seus 
dirigentes. Quando nos perguntamos atraves de que meios essa 
coisa espantosa se realiza, percebemos que, como a for~a esta 
sempre do lado dos governados, os governantes nao tern nada que 
os sustente a nao ser a opiniao. 0 governo ap6ia-se, portanto, 
apenas sobre a opiniao e esse axioma se aplica tanto aos governos 
mais desp6ticos e mais militarizados quanta aos mais livres e mais 
populares.,,2o 0 espanto de Hume coloca a quesilio fundamental 
de toda filosofia politica, quesilio que paradoxalmente ocultamos 
ao colocar urn problema que nao se coloca verdadeiramente como 
tal na vida cotidiana, 0 da legitimidade. De fato, 0 que e proble
matico e que, no essencial, a ordem estabelecida nao e urn 
problema; fora das situa~6es de crise, a questao da legitim.idade do 
Estado, e da ordem que 0 institui, nao se coloca. 0 Estado nao tern, 
necessariamente, necessidade de dar ordens, ou de exercer coer
~ao fisica, para produzir urn mundo social ordenado: pelo menos 
enquanto puder produzir estruturas cognitivas incorporadas que 
estejam em consoni'lncia com as estruturas objetivas, assegurando 
assim a cren~a da qual falava Hume, a submissao d6xica 11 ordem 
estabelecida. 

Dito iSso, nao se pode esquecer que essa cren~a politica 
primordial, essa doxa, e uma ortodoxia, uma visao correta, domi
nante, que s6 se imp6s ao cabo de lutas contra visoes concorrentes; 
e que a "atitude natura!" da qual falam os fenomen610gos, isto e, 
a experiencia primaria do mundo do senso comum, e uma rela~ao 
politicamente construida, como as categorias de percep~ao que a 
tornam possive!. 0 que se apresenta hoje como evidencia, aquem 
da consciencia e da escolha, foi, com freqtiencia, alvo de lutas e s6 
se instituiu ao fim de enfrentamentos entre dominantes e domina-

20. O. Hume. "On the first principles of govemmentH, in: Essays and treatises on several 
subjects, 1758. 
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dos. 0 principal efeito da evolu~ao hist6rica e 0 de abolir a hist6ria, 
renletencio ao passado, isto e, ao inconsciente, as posslveis laterais 
que foram descartados. A analise da genese do Estado como 
func)amento dos prindpios de visao e de divisao vigentes na 
extensao de sua instancia permite compreender tanto a adesao 
d6xica a ordem estabelecida pelo Estado como os fundamentos 
propriamente politicos dessa adesao aparentemente natural. A 
doxa e um ponto de vista particular, 0 ponto de vista dos domi
nantes, que se apresenta e se impoe como ponto de vista universal; 
o ponto de vista daqueles que dominam dominando 0 Estado e 
que constituiram seu ponto de vista em ponto de vista universal ao 
criarem 0 Estado. 

Assim, para compreender inteiramente a dimensao propria
mente simb6lica do poder estatal, podemos utilizar a contribui~ao 
decisiva de Max Weber, em seus estudos sobre a religiao, a teoria 
dos sistemas simb6licos, ao reintroduzir os agentes especializados 
e seus interesses espedficos. De fato, se ele tem em comum com 
Marx 0 fato de se interessar menos pela estrutura dos sistemas 
simb6licos (que, alias, ele nao chama assim) do que por sua 
fun~ao, ele tem 0 merito de chamar a aten~ao para os produtores 
desses produtos espedficos (os agentes religiosos, no caso que 0 

interessa) e para as suas interm;.6es (conflito, concorrencia etc.). 
Diferentemente dos marxistas que silenciam sobre a existencia de 
agentes especializados de produ~ao - ainda que possamos invo
car certo texto de Engels no qual ele diz que, para compreender 0 

direito, e preciso interessar-se pelo corpo de juristas -, Weber 
lembra que, para compreender a religiao, nao basta estudar as 
formas simb6licas de tipo religioso, como Cassirer ou Durkheim, 
nem a estrutura imanente da mensagem religiosa, do corpus 
mitol6gico ou dos "discursos", como os estruturalistas; ele se detem 
nos produtores da mensagem religiosa, nos interesses espedficos 
que os animam, nas estrategias que empregam em suas lutas (por 
exemplo, a excomunhao). E basta, entao, aplicar 0 modo de pensar 
estruturalista (que the e estranho) nao apenas aos sistemas simb6-
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licos, ou melhor, ao espa~o de tomadas de posir;iio simb6licas (que 
nao se reduz aos discursos) e tambem ao sistema de agentes que 
os produzem, ou melhor, ao espa~o de posir;6es que eles ocupam 
(0 que chama, por exemplo, de campo religioso) na concorrencia 
que sofrem, para termos os meios de compreender esses sistemas 
simb6licos tanto em sua fun~ao quanto em Slla estrutura e em Slla 
genese. 

o mesmo ocorre com 0 Estado. Para compreender a dimen
sao simb6lica do efeito do Estado, especialmente 0 que podemos 
chamar de efeito de universal, e preciso compreender 0 funciona
mento espedfico do microcosmo burocratico; e preciso analisar a 
genese e a estrutura desse universo de agentes do Estado, particu
larmente os juristas, que se constituiram em nobreza de Estado ao 
institui-lo e, especialmente, ao produzir 0 discurso performativo 
sobre 0 Estado que, sob a aparencia de dizer 0 que ele e, fez 0 

Estado ao dizer 0 que ele deveria ser, logo, qual deveria ser a 
posi~ao dos produtores desses discursos na divisao do trabalho de 
domina~ao. Ii preciso deter -se especialmente na estrutura do 
campo juridico, examinar os interesses genericos do corpo de 
detentores dessa forma particular de capital cultural, predisposto a 
funcionar como capital simb6lico, que e a competencia juridica, e 
os interesses espedficos que se impuseram a cada um deles em 
fun~ao de sua posi~ao em um campo juridico ainda fragilmente 
autonomo, no essencial, em rela~ao ao poder real. Compreende-se 
assim que esses agentes tinham interesse em dar uma forma 
universal a expressao de seus interesses particulares, em criar uma 
teoria do servi~o publico, da ordem publica, e tambem em traba
Ihar para autonomizar a raziio de £,tado em rela~ao a razao 
dinastica, a "casa do rei", enl inventar a "res publica" e, logo, a 
republica como instancia transcendente aos agentes - ainda que 
se tratasse do rei - que sao Slla encarna~ao provis6ria: em virtllde 
de seu capital especifico e gra~as a ele, e a sellS interesses particu
lares, eles foram levados a produzir um discurso de Estado que, 
oferecendo-lhes justificativas de sua posi~ao, constituiu e instituiu 0 
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Estado, jictiojuris que, pouco a pouco, deixou de ser uma simples 
fic~ao de juristas para tornar-se uma ordem autonoma, capaz de 
impor amplamente a submissao a suas fun~oes, e a seu funciona
mento, e 0 reconhecimento de seus principios. 

A monopolizariio do monop6lio 

A constru~ao do monop6lio estatal da violencia fisica e 
simb6lica e uma constru~ao inseparavel da do campo de luras pelo 
monop6lio das vanta gens vinculadas a esse monop6lio. A unifica
~ao e a universaliza\=ao relativa, associada a emergencia do Estado, 
tem como contrapartida a monopoliza\=ao por alguns dos recursos 
universais que ele produz e procura. (Weber, como Elias depois 
dele, ignorou 0 processo de constitui~ao de um capital estatal e 0 

processo de monopoliza\=ao desse capital pela nobreza de Estado 
que contribuiu para produzi-Io, ou melhor, que se produziu como 
tal ao produzi-Io.) Mas esse monop6lio do universal s6 pode ser 
obtido ao pre\=o de uma submissao (pelo menos aparente) ao 
universal e de um reconhecimento universal da representa\=ao 
universalista da domina\=ao, apresentada como legitima, desinteres
sada. Os que, como Marx, invertem a imagem oficial que a 
burocracia pretende dar de si mesma e descrevem os burocratas 
como usurpadores do universal, agindo como proprietarios priva
dos de recursos publicos, ignoram os efeitos bastante reais da 
referencia obrigat6ria aos valores de neutralidade e de devotamen
to desinteressado ao bem publico que se impoe com for~a crescen
te aos funcionarios do Estado, a medida que avan~a a hist6ria do 
longo trabalho de constru~ao simb6lica, ao final do qual e inven
tada e imposta a representa~ao oficial do Estado como lugar da 
universalidade e do servi~o do interesse geral. 

A monopoliza,ao do universal e resultado de um trabalho 
de universaliza,ao realizado principalmente no interior do pr6prio 
campo burocratico. Como mostra, por exemplo, a analise do 
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funcionamento dessa institui~ao estranha que chamamos comissao 
- conjunto de pessoas investidas de uma missao de interesse geral 
e condamadas a transcender seus interesses particulares para 
produzir propostas universais -, as personagens oficiais devem 
trabalhar sem cessar, senao para sacrificar seu ponto de vista 
particular ao "ponto de vista da sociedade", ao menos para consti
tuir seu ponto de vista como ponto de vista legitimo, isto e, 
universal, principalmente recorrendo a uma ret6rica do oficial. 

o universal e objeto de um reconhecimento universal e 0 

sacrificio dos interesses egoistas (especialmente economicos) e 
universalmente reconhecido como legitimo (0 julgamento coletivo 
podendo apenas perceber e aprovar, no esror,o da passagem do 
ponto de vista Singular e egoista do individuo ao ponto de vista 
do grupo, uma manifesta~ao de reconhecimento do valor do grupo 
e do pr6prio grupo como fundador de todo valor, logo, uma 
passagem de is a ought). Isso implica que todos os universos 
sociais tendem a oferecer, em graus diferentes, lucros materiais ou 
sinlb6licos de universaliza,ao (mesmo aqueles que perseguem 
estrategias que visam "confornlar-se as normas"); e que os univer-
50S, conlD 0 canlpo bUfocratico, que exigenl conl maior insistencia 
a submissao ao universal, sao especialmente favoraveis a obten~ao 
de tais lucros. 

o lucro da universaliza,ao e, sem duvida, um dos motores 
hist6ricos do progresso do universal. Isso na medida em que 
favorece a cria,ao de universos nos quais sao reconhecidos, ao 
menos verbalmente, valores universais (razao, virtude etc.) enos 
quais se instaura um processo de refor,o circular entre as estrategias 
de universaliza,ao, para obter lucros (ainda que negativos) associa
dos ao conformismo as regras universais e as estruturas desses 
universos oficialmente consagrados ao universal. A visao sociol6gica 
nao pode ignorar a distancia entre a norma oficial, tal como 
enunciada no direito administrativo, e a realidade da pratica adrni
nistrativa, com todas as lacunas em rela,ao a obriga,ao de desinte-
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resse, todos os casos de "utiliza~ao privada do servi~o publico" 
(desvio de bens ou servi~os publicos, corrup~ao ou trafico de 
influencia etc.) ou, de modo mais perverso, todos os "jeitinhos", 
tolerancias administrativas, delongas, trafico de cargos, que consis
tem em tirar proveito da nao aplica~ao, ou da transgressao, do 
direito. Mas ela tampouco pode fechar os olhos para os efeitos da 
regra que exige que os agentes sacrifiquem seus interesses privados 
as obriga~6es inscritas em sua fun~ao ("0 funcionario deve dedicar
se a sua fun~ao") ou, de modo mais realista, aos efeitos do interesse 
pelo desinteresse e por todas as formas de "hipocrisia piedosa" que 
a 16gica paradoxal do campo burocratico pode estimubr. 

APENDICE 
o EspilUTO DE FANliLIA 

A defini~ao dominante, legitima, da familia normal (defini
~ao que pode ser explicita, como no direito, ou implicita, como, 
por exemplo, nos questionarios do INED - Institut Nationale 
d'Etudes Demographiques - ou do INSEE dedicados a familia), 
ap6ia-se em uma constela~ao de palavras - casa, unidade domes
tica, house, home, household - que, sob a aparencia' de descre
ve-la, de fato constr6em a realidade social. De acordo com essa 
defini~ao, a familia e um conjunto de individuos aparentados, 
ligados entre si por alian~a, casamento, filia~ao, ou, excepcional
mente, por ado~ao (parentesco), vivendo sob um mesmo teto 
(coabita~ao). Alguns etnometod610gos chegam a dizer que 0 que 
aceitamos como realidade e uma fic~ao especialmente construida 
atraves do l<~xico que recebemos do mundo social para nomea-la. 
Eles se referem it "realidade" (0 que, de seu pr6prio ponto de vista, 
tem seus problemas), para objetar que uma serie de grupos que 
designamos como "familias" absolutamente nao correspondem a 
defini~ao dominante nos Estados Unidos na atualidade e que a 
familia nuclear e, na maior parte das sociedades modernas, uma 
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expenencia minoritaria em rela~ao aos casais que vivem juntos 
sem serem casados, as familias monoparentais, aos casais casados 
que vivem separados etc.21 De fato, a familia que somos levados 
a considerar como natural, porque se apresenta com a aparencia 
de ter sido sempre assim, e uma inven~ao recente (como mostram, 
particularmente, os trabalhos de Aries e de Anderson sobre a 
genese do privado, ou de Shorter sobre a inven~ao do sentimento 
familiar) e, quem sabe, votada a desapari~ao mais ou menos 
rapida (como levam a crer 0 aumento da taxa de coabita~ao fora 
do casamento e as novas formas de la~os familiares inventados a 
cada dia). 

Mas se admitiI11Ds que a familia e apenas uma palavra, uma 
simples constru~ao verbal, trata-se de analisar as representa~6es 
que as pessoas tem do que designam por familia, esse tipo de 
"familia de palavras", ou melhor, de papel (no singular ou no 
plural). Alguns etnometod610gos, que veem no discurso sobre a 
familia uma especie de ideologia politica, designando uma confi
gura~ao valorizada das rela~6es sociais, recuperam uma serie de 
pressupostos compartilhados por esse discurso, seja no do senso 
comum, seja no dos especialistas. 

Primeiro conjunto de propriedades: atraves de uma especie 
de antropomorfismo, que consiste em atribuir a urn grupo as 
propriedades de um individuo, concebe-se a familia como uma 
realidade que transcende seus membros, uma personagem trans
pessoal dotada de uma vida e de urn espirito coletivos e de uma 
visao especifica do mundo. Segundo conjunto de propriedades: as 
defini~6es da familia teriam em comum 0 suposto de que ela existe 
como Um universo social separado, empenhado em urn trabalho 
de perpetua~ao das fronteiras e orientado pela idealiza~ao do 
interior como sagrado, sanctum (por oposi~ao ao exterior). Esse 

21. Cito aqui apenas uma obra, exemplar pela intrepidez com que utiliz."l a duvida 
etnometodol6giCl: j.F. Gubrium e James A. Holstein. Wbat is family? Mountain View, 
California, l\-Iayfield Publishing Co., 1990. 
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universo sagrado, secreto, de portas fechadas sobre sua intimidade, 
separado do exterior pela barreira simbolica da soleira, perpetua-se 
e perpetua sua propria separa~ao, sua privacy, como obstaculo ao 
conhecimento, segredo de relapSes privadas, salvaguarda dos 
bastidores (backstage), do dominio privado. Ao tema da privacy, 
poderiamos acrescentar urn terceiro, 0 da residencia, da casa como 
lugar estavel, que permanece, e do grupo domestico como unidade 
permanente, associada de maneira duradoura it casa, indefinida
mente transmissive!' 

Assim, no family discourse, discurso que a fanu1ia faz sobre a 
familia, a unidade domestica e concebida como urn agente ativo, 
dotado de vontade, capaz de pensamento, de sentimento e de a~ao 
e apoiado em urn conjunto de pressupostos cognitivos e de prescri
~oes normativas que dizem respeito it maneira correta de viver as 
rela~oes domesticas: universo no qual estao suspensas as leis corri
queiras do mundo economico, a familia e 0 lugar da confian~a 
(trustin{j) e da doa~ao (givin[j) - por oposi~ao ao mercado e it 
diidiva retribuida - ou, para falar como Aristoteles, da ph ilia, 
palavra que traduzimos freqiientemente por amizade e que designa 
de fato a recusa do espirito caiculista; 0 lugar onde se suspende 0 

interesse no sentido estrito do termo, isto e, a procura de equivalen
cia nas trocas. 0 discurso comum freqiientemente (e, sem diivida, 
universalmente, inspira-se na familia de modelos ideais das rela~oes 
humanas (em conceitos como OS de fraternidade, por exemplo), e 
as rela~oes familiares em sua defini~ao oficial tendem a funcionar 
como principios de constru~ao e de avaIia~ao de toda rela~ao socia!. 

Uma ficr;;ao bem jitndamentada 

Dito isso, se e verdade que a familia e apenas uma palavra, 
tambem e verdade que se trata de lima palavra de ordem, ou melhor, 
de uma categoria, principio coletivo de constru~ao da realidade 
coletiva. Pode-se dizer, sem contradi~ao, que as realidades sociais 
sao fic~oes sociais sem outro fundamento que a constru~ao social e 
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que, ao mesmo tempo, existem reaImente, coletivamente reconheci
das. Em todos os usos de conceitos dassificatorios, como 0 de 
familia, fazemos ao mesmo tempo uma descri~ao e uma prescri~ao 
que nao aparece como tal porque e (quase) universaimente aceita, 
e admitida como dada: admitimos tacitamente que a realidade a qual 
atribulmos 0 nome fanu1ia, e que colocamos na categoria de famflias 
de verdade, e uma familia real. 

Assim, se podemos admitir, acompanhando a etnometodolo
gia, que a familia e urn principio de constru~ao da realidade social, 
tambem e preciso lembrar, contra a etnometodologia, que esse 
principio de constru~ao e ele proprio sociaimente construido e que 
e comum a todos os agentes socializados de uma certa maneira. 
Dito de outro modo, e urn principio comum de visao e de divisao, 
urn nomos, que todos temos no espirito, porque ele nos foi 
inculcado por meio de um trabalho de socializa~ao concretizado 
em urn universo que era ele proprio realmente organizado de 
acordo com a divisao em familias. Esse principio de constru~ao e 
urn dos elementos constitutivos de nosso habitlls, uma estrutura 
mental que, tendo sido incuicada em todas as mentes socializadas 
de uma certa maneira, e ao mesmo tempo individual e coletiva; 
uma lei tacita (noma,') da percep~ao e da pratica que fundamenta 
o consenso sobre 0 sentido do mundo social (e da palavra familia 
em particular), fundamenta 0 sensa comum. Isto e, as pre-no~oes 
do senso comum e as folk categories da sociologia espontinea, 
aquelas que a boa metodologia manda que se questione primeiro, 
podem, como aqui, estar bern fundamentadas, porque contribuem 
para criar a realidade que evocam. Quando se trata do mundo 
social, as palavras criam as coisas, ja que criam 0 consenso sobre 
a existencia e 0 sentido das coisas, 0 senso comum, a doxa aceita 
por todos como dada. (Para medir a for~a dessa evidencia compar
tilhada, seria preciso relatar aqui 0 testemunho daquelas mulheres 
que entrevistamos recentemente, no decorrer de uma pesquisa 
sobre a miseria social e que, por nao se comportarem de acordo 
com a norma tacita que impoe, de maneira cada vez mais impera-
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tiva a medida que envelhecemos, casar e ter mhos, falam todas das 
pressoes sociais exercidas sobre elas, para chama-las a ordem, a 
se "comportar", a encontrar um conjuge eater filhos - por 
exemplo, as fofocas e os problemas associados ao estatuto da 
mulher sozinha, em festas ou jantares, ou a dificuldade de ser 
inteiramente levada a serio, porquanto ser social incompleto, 
inacabado, como que mutilado.) 

A familia e um principio de constru\=ao ao mesmo tempo 
imanente aos individuos (enquanto coletivo incorporado) e trans
cendente em rela\=ao a eles, ja que 0 reencontram sob forma 
objetivada em todos os outros: e um transcendental no sentido de 
Kant, mas, sendo imanente a todos os hahitus, impoe-se como 
transcendente. Tal e 0 fundamento da ontologia especifica de 
grupos sociais (familias, etnias ou na\=oes): inscritos, ao mesmo 
tempo, na objetividade das estruturas sociais e na subjetividade das 
estruturas mentais objetivamente orquestradas, eles se apresentam 
it experiencia com a opacidade e a resistencia das coisas, ainda que 
sejam 0 produto de atos de constru\=ao que, como sugere certa 
critica etnometodol6gica, aparentemente os remete it nao existen
cia das criaturas puras do pensamento. 

Assim, a familia como categoria social objetiva (estrutura estru
turante) e 0 fundamento da familia como categoria social subjetiva 
(estrutura estruturada), categoria mental que e a base de milhares de 
representa\=oes e de a\=Oes (casamentos, por exemplo) que contribuem 
para reproduzir a categoria social objetiva. Esse e 0 drculo de 
reprodu\=ao da ordem sociaL 0 acordo quase perfeito que se estabe
lece enta~ entre as categorias subjetivas e as categorias objetivas funda 
uma experiencia do mundo como evidente, taken/or granted Nada 
parece mais natural do que a familia: essa constru\=ao social arbitraria 
parece situar-se no p610 do natural e do universal. 
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o trabalho de institui,iio 

Se a familia aparece como a mais natural das categorias 
sociais, e se esta destinada, por isso, a fornecer 0 modele de todos 
OS corpos sociais, e porque a categoria do familiar funciona, nos 
habitus, como esquema classificatorio e principio de constru\=ao do 
mundo social e da familia como corpo social especifico, adquirido 
no proprio seio de uma familia como fic\=ao social realizada. De 
fato, a familia e produto de um verdadeiro trabalho de institlli,iio, 
ritual e tecnico ao mesmo tempo, que visa instituir de maneira 
duradoura, em cada um dos membros da unidade instituida, 
sentimentos adequados a assegurar a integra,iio que e a condi\=ao 
de exist en cia e de persistencia dessa unidade. Os ritos de institui
\=ao (palavra que vem de stare, manter-se, ser estiiveD visam 
constituir a familia como uma entidade unida, integrada, unitaria,· 
logo, estavel, constante, indiferente as f]utua\=oes dos sentimentos 
individuais. Esses atos inaugurais de cria~ao (imposi~ao do nome 
de familia, casamento etc.) encontram seu prolongamento logico 
nos inumeraveis atos de reafirma~ao e de refor~o que visam 
produzir, por uma especie de cria~ao continuada, as a/ei,i5es 
obrigat6rias e as obriga,i5es a/etivas do sentimento/amiliar (amor 
conjugal, amor paterno e materno, amor filial, amor fraterno etc.). 
Esse trabalho constante de manuten~ao de sentimentos duplica 0 

efeito performativo da simples nomina,iio como constru~ao do 
objeto afetivo e socializa~ao da libido (a afirma~ao "e tua irma", 
por exemplo, encerra a imposi~ao do amor fraterno como libido 
social dessexualizada - tabu do incesto). 

Para compreender como a familia passa de uma fic~ao 

nominal a grupo real, cujos membros estao unidos por intensos 
la~os afetivos, e preciso levar em conta todo 0 trabalho simbolico 
e pratico que tende a transformar a obriga~ao de amar em 
disposi~ao amorosa e a dotar cada um dos membros da familia de 
um "espirito de fanu1ia" gerador de devotamentos, de generosida
des, de solidariedades (ele se expressa tanto nas inumeras trocas 
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comuns e continuaclas da vida cotidiana, trocas de dadivas, de 
servi~os, de ajuda, de visitas, de aten~bes, de gentilezas etc., 
quanto nas trocas extraordinarias e solenes das festas familiares -
frequentemente sancionadas e eternizadas por fotografias que 
consagram a integra~ao da familia reunida). Esse trabalho cabe a 
todos, particularmente as mulheres, encarregadas de manter as 
rela~bes (com sua pr6pria familia, mas tambem, com frequencia, 
com a de seu conjuge), por meio de visitas, mas tambem de 
correspondencia (especialmente, por meio das trocas rituais de 
cartbes de festas) e de comunica~bes telefbnicas. As estruturas de 
parentesco e a fanu1ia como carpo s6 podem se perpetuar ao pre~o 
de uma cria~ao continuada do sentimento familiar, principio cog
nitivo de visao e de divisao que e, ao mesmo tempo, prindpio 
afetivo de coesiio, isto e, adesao vital a existencia de um grupo 

familiar e de seuS interesses. 

Esse trabalho de integra~ao e tanto mais indispensave! por
que a familia, que para existir e subsistir deve se afirmar como 
carpo, sempre tende a funcionar como um campo, com suas 
rela~bes de for~a [[sica, economica e sobretudo simb6lica (vincu
ladas, por exemplo, ao volume e a estrutura dos capitais que seus 
diferentes membros possuem) e suas lutas pe!a conserva~ao ou 

transformac;ao dessas re!a~bes de forp. 

o lugar da reprodur;iio social 

Mas a naturaliza~ao do arbitrario social tem como efeito fazer 
com que se esquep que, para que essa realidade que chamamos 
de familia seja possive!, e preciso que se encontrem reunidas 
condic;bes sociais que nada tem de universal e que, em todo caso, 
nao sao distribuidas de mane ira uniforme. Em resumo, a familia em 
sua defini,ao legitima e um privilegio instituido como norma 
universal. Privilegio de fato que implica um privilegio simb6lico: 0 

de ser como se deve, dentro da norma, portanto, de obter um lucro 
simb6lico da normalidade. Aqueles que tem 0 privilegio de ter uma 
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familia adequada podem exigi-la de todos, sem ter de se perguntar 
pelas condi~bes (por exemplo, uma certa renda, um apartamento 
etc.) de universaliza~ao do acesso ao que exigem universalmente. 

Esse privilegio e, no concreto, uma das principais condi~bes 
de acumula~ao e de transm.issao de privilegios, economicos, cultu
rais, simb6licos. De fato, a familia tem um papel determinante na 
manuten~ao da ordem social, na reprodu,ao, 000 apenas biol6gica, 
mas social, isto e, na reprodu~ao da estrutura do espa,o social e das 
re!a,bes sociais. Ela e um dos lugares por exce!encia de acumula~ao 
de capital sob seus diferentes tipos e de sua transmissao entre as 
gera~bes: ela resguarda sua unidade pe!a transmissao e para a 
transmissao, para poder transmitir e porque ela pocle transmitir. Ela 
e 0 "sujeito" principal das estrategias de reprodu,ao. !sso se torna 
bem claro, por exemplo, na transmissao do nome de famt7ia, 
elemento primordial do capital simb6lico hereditiirio: 0 pai e apenas 
o sujeito aparente da nomina~ao de seu filho, ja que ele 0 nomeia 
de acordo com um principio que 000 domina e que, ao transmitir 
seu pr6prio nome (0 nome do paz), ele transmite uma allctoritas da 
qual nao e 0 auctor e em conformidade com uma regra que nao 
criou. 0 mesmo e valido, mutahl' mutandis, a respeito do patrimo
nio material. Um numero consideravel de atos economicos tem por 
"sujeito" nao 0 bomo oecanomiC1~\' individual, no estado isolado, mas 
coletivo, um dos mais inlportantes sendo a familia, quer se trate da 
escolha de uma escola ou cia compra de uma casa. Tratando-se cia 
casa, as decisbes de compra de im6veis, por exemplo, mobilizam 
com frequencia uma boa parte da linhagem (por exemplo, os pais 
de um ou outro dos conjuges, que emprestaram 0 dinheiro e que, 
em contrapartida, dao conselhos e pesam na decisao economica). E 
verdade que, nesse caso, a fanu1ia age como uma especie de "sujeito 
coletivo", de acordo com a defini~ao comum, e nao como um 
sinlples agregado de individuos. Mas esse nao e 0 unico caso no qual 
ela e 0 lugar de uma especie de vontade transcendente que se 
manifesta em decisbes coletivas e no qual seus membros se sentem 
levados a agir como partes de um corpo unido. 
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Dito isso, nem todas as familias e, no interior da mesma 
familia, nem todos os seus membros, tern a mesma capacidade e a 
mesma propensao a conformar-se a defini~ao dominante. Como 
vemos de maneira particularmente clara em sociedades onde a 
"casa" e importante, naque1as onde a preocupa~ao de perpetuar a 
casa como conjunto de bens materiais orienta toda a existencia da 
unidade domestica, a tendencia da familia a se perpetuar no 
individuo, a perpetuar sua existencia assegurando sua integra~ao, 
e inseparavel da tendencia de perpetuar a integridade de seu 
patrimonio, sempre amea~ado pela dilapida~ao ou pela disper
sao." As for~as de fusao, especialmente as disposi~oes eticas que 
levam a identifica~ao dos interesses particulares dos individuos 
com os interesses coletivos da familia, devem contar com as for~as 
de fissao, isto e, com os interesses dos diferentes membros do 
grupo, mais ou menos inclinados a aceitar a visao comum e mais 
ou menos capazes de impor seu ponto de vista "egoista". Nao 
podemos dar conta das praticas das quais a familia e 0 "sujeito", 
como, por exemplo, as "escolhas" em questoes de fecundidade, de 
educa~ao, de casamento, de consumo (especialmente imobili;irio) 
etc., a nao Ser levando em conta a estrutura das rela~6es de for~a 
entre os membros do grupo familiar funcionando como campo (e, 
portanto, a hist6ria da qual eSSe estado e 0 resultado), estrutura 
que estara sempre em jogo nas lutas no interior do campo 
domestico. Mas 0 funcionamento da unidade domestica como 
campo encontra seu limite nos efeitos da domina~ao masculina 
que orientam a familia em dire~ao a 16gica do corpo (a integra~ao 
podendo ser urn efeito da domina~ao). 

Uma das particularidades dos dominantes e a de possuirem 
familias extensas (os grandes tern familias grandes) e fortemente 
integradas, ja que unidas nao a"penas pela afinidade dos habitus, 

22. Sobre a "casa", cf. P. Bourdieu. "Celibat et condition paysanne", Etudes Rurales 5-6 
(abril-setembro de 1962), pp. 32-136; "Les strategies matrimoniales dans Ie systeme des 
strategies de reproduction", Annates 4-5 (julho-outubro de 1972), pp. 1105-1127; e 
tambem, entre Qutros, C. Klapisch-Zuber. La maison et Ie nom. PariS, EHESS, 1990. 
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mas tambem pe!a solidariedade dos interesses, isto e, tanto pelo 
capital quanto para 0 capital, 0 capital economico, evidentemente, 
mas tambem 0 capital simb6lico (0 nome) e sobretudo, talvez, 0 

capital social (que sabemos ser a condi~ao eo efeito de uma gestao 
bem-sucedida do capital coletivo dos membros da unidade domes
tica). Nas corpora~6es, por exemplo, a familia tern urn pape! 
consideravel, nao apenas na transmissao, mas tambem na gestao 
do patrimonio economico, especialmente atraves das liga~6es de 
neg6cios que sao tambem, com frequencia, liga~6es familiares. As 
dinastias burguesas funcionam como clubes seletos; elas sao luga
res de acumula~ao e de gestao de um capital que e igual a soma 
dos capitais de cada um de seus membros e que as rela~6es entre 
os diferentes detentores permite mobilizar, ainda que parcialmente, 
em favor de cacla urn de1es. 

o &tado e 0 estado civil 

Assim, depois de ter come~ado por uma especie de duvida 
radical, somos levados a manter algumas propriedades que as 
defini~6es comuns utilizam; mas apenas ap6s te-Ias submetido a 
um duplo questionamento que s6 em aparencia retorna ao ponto 
de partida. Sem duvida, e preciso deixar de apreender a familia 
como um dado imediato da realidade social, para ver nela um 
instrumento de constru~ao dessa realidade; mas e preciso, ainda, 
superar 0 questionamento feito pelos etnometod610gos e per
guntar quem construiu os instrumentos de constru~ao que eles 
exp6em e pensar as categorias familiares como institui,6es exis
tentes tanto na objetividade do mundo, sob a forma desses corpos 
sociais e!ementares que chamamos de familias, quanto nos espiri
tos, sob a forma de princfpios de classifica,ao utilizados seja pelos 
agentes comuns, seja pelos operadores patenteados de classifica
,6es oficiais, como os estatisticos do Estado (INED, INSEE). 
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De fato, e claro que nas sociedades modernas 0 principal 
responsave! pela constnt(:ao de categorias oliciais, de acordo com 
as quais sao estruturadas tanto as popula,,6es quanta os espiritos, 
e 0 Estado, atraves de todo urn trabalho de codifica"ao que 
combina efeitos econ6micos e sociais bern concretos (como as 
aloca,,6es familiares), visando privilegiar uma certa forma de orga
niza"ao familiar, refor"ar aqueles que podem se conformar a essa 
forma de organizac;:ao e encorajar, por todos os meios, materiais e 
simb6licos, 0 "conformismo 16gico" e 0 "conformismo moral", 
como adesao a urn sistema de formas de apreensao e de constru
"ao do mundo, do qual essa forma de organiza"ao, essa categoria, 
e sem duvida 0 ponto central. 

Se a duvida radical permanece indispensavel, e porque a 
simples constata"ao positivista (a familia existe, n6s a encontramos 
sob nosso escalpelo estatistico) arrisca-se a contribuir, pelo efeito 
de ratificar;ao, de reg~'tro, para 0 trabalho de constru"ao da 
realidade social inscrito na palavra familia e no discurso familista 
que, sob a aparencia de descrever uma realidade social- a familia 
-, prescreve urn modo de existencia: a vida em familia. Ao 
utilizarem, sem examina-Io, urn pensamento de Estado, isto e, as 
categorias de pensamento do senso comum, inculcadas.pe!a a"ao 
do Estado, os estatisticos do Estado contribuem para reproduzir 0 
pensamento estatizado que faz parte das condi,,6es de funciona
mento da familia, essa realidade dita privada de origem publica. 0 
mesmo fazem esses magistrados ou esses assistentes sociais que, 
quando querem prognosticar os efeitos provaveis de uma san"ao 
ou de urn aumento de pena, ou ate avaliar a importincia da pena 
atribuida a urn jovem delinquente, levam em conta, espontanea
mente, certo numero de indicadores de conformidade a ideia 
oficial de familiaz., Como em um circulo, a categoria nativa, 

23. Esses indicadores Ihes sao frequentememe fomecidos peros soci61ogos, como OS criterios 
que os assistentes soci:lis utUiwm pam fazer uma avalia¢lo cipida cb. unichde da familia 
e apoi:u a5sim lim progn6stico a respeito das oportunidades de sucesso de tal Oll qual 
a<;iio (avalias;5.o que e uma cbs mediao;6es atraves das quais 0 destino social se cumpre). 
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transforrnada em categoria do saber entre os dem6grafos ou os 
soci610gos e, sobretudo, entre os agentes socia is que, como os 
estatisticos do Estado, sao investidos da possibilidade de atuar 
sobre a realidade, de fazer a realidade, contribui para dar existencia 
real a essa categoria. 0 !ami!y d~,course do qual falam os etnome
tod610gos e urn discurso de instituir;ao potente e ativo que tern os 
meios de criar as condi,,6es de sua pr6pria verifica"ao. 

o Estado, especialmente atraves de todas as opera,,6es do 
estado civil, inscritas no registro de familia, realiza milhares de atos 
de constitui"ao que constituem a identidade familiar como urn dos 
principios de percep"ao mais poderosos do mundo social e uma 
das unidades sociais mais reais. De fato, bern mais radical do que 
a critica etnometodol6gica, uma hist6ria social do processo de 
institucionaliza"ao estatal da familia mostraria que a oposi"ao 
tradicional entre 0 publico e 0 privado mascara a que ponto 0 
publico esta presente no privado, no pr6prio sentido de privacy. 
Sendo produto de urn longo trabalho de constru"ao juridico-poli
tica, do qual a familia moderna e 0 resultado, 0 privado e um 
neg6cio publico. A visao publica (0 nomos, dessa vez com 0 
sentido de lei) esta profundamente envolvida em nossa visao das 
coisas domesticas e as nossas condutas mais privadas dependem, 
elas mesmas, de a,,6es publicas, como a politica de habita"ao, ou, 
mais diretamente, a politica da familia. 24 

Assim, a familia e certamente uma fic"ao, urn artefato social, 
uma ilusao no sentido mais comum do termo, mas uma "ilusao 
bem fundamentada" ja que, produzida e reproduzida com a 
garantia do Estado, e!a sempre recebe do Estado os meios de existir 
e de subsistir. 

24. Assim, par exemplo, as grandes comissOes que decidiram a "poHtica da familia" 
(aJocao;6es familiares etc.) Oll, em outras epocas, a forma que devia tamar a ajuda do 
Estado em materia de habita~io, contribuiram muito para definir a familia e a 
representa~ao da vida familiar que as pesquisas demogrificas e sociol6gicas registram 
como uma especie de dado natural. 
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E POSSlvEL UM ATO DESINTERESSADO? 

Por que a palavra interesse e de certo modo interessante?' 
Por que e importante questionar 0 interesse que os agentes podem 
ter em fazer 0 que fazem? De fato, a no~ao de interesse primeiro 
se colocou para mim como um instnl11zento deruptura com uma 
visao encantada, e mistificadora, das condutas humanas. 0 furor 
ou 0 horror que 0 resultado do meu trabalho as vezes suscita talvez 
se explique em parte pelo fato de que esse olhar desencantado, 
senl ser de escarnio ou de cinisDl0) taDlbenl se dirige aos universos 
que sao, por excelencia, lugar de des interesse Cpelo menos na 
representa~ao daqueles que dele participam), como e 0 mundo 
intelectual. Lembrar que os jogos intelectuais tambem tem alvos, 
que esses alvos suscitam interesses - coisas que de certo modo 
todos sabem - e tentar estender a todas as condutas humanas, af 
compreendidas as que se apresentam ou sao vividas como des in
teressadas, 0 modo de explica~ao e de compreensao de aplica~ao 

1. Este texto e a transcri~5.o de dois cursos do College de France oferecidos na faculdade 
de antropologia e de sociologia da Universidade LUmiere-Lyon II, em dezembro de 
1988. 
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universal que define a visao dentffica, e arrancar 0 mundo intelec
tual do estatuto de exce~ao ou de extraterritorialidade que os 
intelectuais tern a tendencia de !he atribuir. 

A titulo de segunda justificativa, poderia invocar 0 que me 
parece ser urn postulado da teoria do conhecimento sodol6gico. 
Nao se pode fazer sociologia sem aceitar 0 que os fil6sofos c1issicos 
chamam de "principio da razao suficiente" e sem supor, entre outras 
coisas, que os agentes sociais nao agem de maneira disparatada, 
que eles nao sao loucos, que eles nao fazem coisas sem sentido. 
o que nao significa supor que eles sejam racionais, que tern razao 
em agir como agem ou mesmo, de maneira mais simples, que eles 
tenham razao em agir, que suas a~6es sejam dirigidas, guiadas ou 
orientadas por essas raz6es. Eles podem ter condutas razoaveis 
sem serem racionais; podem ter condutas as quais podemos dar 
razao, como dizem os c1assicos, a partir da hip6tese de racionali
dade, sem que essas condutas tenham tido a razao como principio. 
Eles podem se conduzir de tal maneira que, em uma avalia~ao 
radonal das probabilidades de sucesso, pare~a que eles tinham 
razao em fazer 0 que fizeram, sem que tenhamos razao ao dizer 
que 0 ciilculo racional das probabiJidades tenha sido 0 principio 
das escolhas que fizeram. 

Assim, a sociologia postula que hi uma razao para os agentes 
fazerem 0 que fazem (no sentido em que falamos de razao de uma 
serie), razao que se deve descobrir para transformar uma serie de 
condutas aparentemente incoerentes, arbitrarias, em uma serie 
coerente, em algo que se possa compreender a partir de urn 
principio unico ou de urn conjunto coerente de principios. Nesse 
sentido, a sociologia postula que os agentes sociais nao realizam 
atos gratuitos. 

A palavra gratuito remete, em parte, a ideia de nao-motivado, 
de arbitriirio: urn ato gratuito I' urn ato do qual nao podemos fazer 
sentido (0 de Lafcadio, de Gide), urn ato louco, absurdo, pouco 
importa, diante do qual a cienda social nada tem a dizer, diante do 
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qual s6 pode se omitir. Esse primeiro sentido esconde outro, mais 
comum: 0 que I' gratuito I' 0 que I' por nada, que nao I' pago, que 
nao custa nada, que nao I' lucrativo. Encaixando esses dois 
sentidos, identifica-se a busca da razao de ser de uma conduta a 
explica~ao desta conduta pela busca de fins econ6micos. 

o investimento 

Tendo defendido meu uso da no~ao de interesse, tentarei 
agora mostrar como podemos substitui-Ia por no~6es mais rigoro
sas, como a de illllsio, investimento ou ate libido. Em seu famoso 
Iivro Homo 11lden.l, Huizinga observa que, a partir de uma etimo
logia falsa, illusio, palavra latina que vern da raiz ludus (jogo), 
poderia significar estar no jogo, estar envolvido no jogo, levar 0 

jogo a serio. A illusio I' estar preso ao jogo, preso pelo jogo, 
acreditar que 0 jogo vale a pena ou, para dize-Io de maneira mais 
sinlples, que vale a pena jogar. De fato, em un; primeiro sentido, 
a palavra interesse teria precisamente 0 significado que atribuf a 
no~ao de illusio, isto 1', dar importancia a urn jogo social, perceber 
que 0 que se passa ai I' importante para os envolvidos, para os que 
estao nele. Interesse I' "estar em", participar, admitir, portanto, que 
o jogo merece ser jogado e que os alvos engendrados no e pelo 
fato de jogar merecem ser perseguidos; I' reconhecer 0 jogo e 
reconhecer os alvos. Quando voce Ie, em Saint-Simon, 0 epis6dio 
da querela dos barretes (quem deve cumprimentar primeiro?), se 
voce nao nasceu em uma sociedade de corte, se nao tern 0 habitus 
de um cortesao, se nao tem na cabe~a as estruturas que estao 
presentes no jogo, essa querela Ihe parecera futi!, ridfcula. Se, ao 
conlrario, voce liver urn espirito eSlruturado de acordo com as 
eSlruturas do mundo no qual voce esta jogando, ludo Ihe parecera 
evidente e a pr6pria questao de saber se 0 jogo vale a pena nao I' 
nem colocada. Dito de outro modo, os jogos sociais sao jogos que 
se fazem esquecer como jogos e a ilh~lio I' essa rela~ao encantada 
com um jogo que I' 0 produto de uma rela~ao de cumplicidade 
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ontol6gica entre as estruturas mentais e as estruturas objetivas do 
espa~o social. Isso e 0 que quero dizer ao falar de interesse: voces 
acham importantes, interessantes, os jogos que tern inlportancia 
para voces porque eIes foram impostos e postos em suas mentes, 
em seus corpos, sob a forma daquilo que chamamos de 0 sentido 
do jogo. 

A no~ao de interesse opoe-se a de des interesse, mas tambem 
a de indiferen~a. Podemos estar interessados em urn jogo (no 
sentido de nao the ser indiferentes), sem ter interesse neIe. 0 
indiferente "nao ve 0 que esli em jogo", para eIe da na mesma; eIe 
esta na posi~ao do asno de Buridan, ele nao percebe a diferen~a. 
E alguem que, nao tendo os principios de visao e de divisao 
necessarios para estabelecer as diferenr;as, acha tudo igual, da tudo 
na mesma. 0 que os est6icos chamavam de ataraxia e indiferen~a 
ou serenidade da alma, desprendimento, nao desinteresse. Assim, 
a illusio e 0 oposto da ataraxia, e estar envolvido, e investir nos 
alvos que existem em certo jogo, por efeito da concorrencia, e que 
apenas existem para as pessoas que, presas ao jogo, e tendo as 
disposi~oes para reconhecer os alvos que ai estao em jogo, estao 
prontas a morrer pelos alvos que, inversamente, parecem despro
vidos de interesse do ponto de vista daquele que naoesta preso a 
este jogo, e que 0 deixa indiferente. Podemos assim recorrer a 
palavra investimento, em seu duplo sentido, psicanalitico e econo
mico. 

Todo campo social, seja 0 campo cientifico, seja 0 campo 
artistico, 0 campo burocratico ou 0 campo politico, tende a obter 
daqueles que neIe entram essa rela~ao com 0 campo que chamo 
de illusio. Eles podem querer inverter as rela~oes de for~a no 
canlpo, nlas, por isso mesma, reconhecenl os alvQs, nao sao 
indiferentes. Querer fazer a revolu~ao em urn campo e concordar 
com 0 essencial do que e tacitamente exigido por esse campo, a 
saber, que ele e importante, que 0 que esta em jogo ai e tao 
importante a ponto de se desejar ai fazer a revolu~ao. 
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Entre pessoas que ocupam posi~oes opostas em urn campo, 
e que parecem radicalmente opostas em tudo, observa-se que ha 
urn acordo oculto e tacito a respeito do fato de que vale a pena 
lutar a respeito das coisas que estao em jogo no campo. 0 apolitismo 
primario, que nao cessa de crescer, ja que 0 campo politico tende 
cada vez mais a fechar-se sobre si mesmo e a funcionar sem se referir 
a clientela (isto e, urn pouco como urn campo artistico), ap6ia-se 
sobre uma especie de consciencia confusa dessa cumplicidade 
profunda entre os adversarios inseridos no mesmo campo: eIes se 
enfrentam, mas estao de acordo pelo menos a respeito do objeto 
do desacordo. 

Libido seria tambem inteiramente pertinente para expressar 
o que chamei de illusio ou investimento. Cada campo impoe urn 
pre~o de entrada licito: "Que nao entre aqui quem nao for geome
tra", isto e, que ninguem entre aqui se nao estiver pronto a morrer 
por urn teorema. Se tivesse de resumir por meio de uma imagem 
tudo 0 que acabo de dizer sobre a no\,ao de campo e sobre a 
illusio, que e tanto condi\,ao quanta produto do funcionamento 
do campo, evocaria uma escultura que se encontra na catedral de 
Auch, em Gers, sob os assentos do capitulo, e que representa dois 
monges lutando pelo bastao de prior. Em urn mundo como 0 

universe religioso, e sobretudo 0 universe momistico, que e 0 

lugar por excelencia do AlIsserweltlich, do supra-mundano, do 
desinteresse no sentido ingenuo do lermo, encontramos pessoas 
que lutam por lIlll bastao que s6 tern valor para quem esta no jogo, 
preso ao jogo. 

Uma das tarefas da sociologia e a de determinar como 0 

mundo social constitui a libido biol6gica, pulsao indiferenciada, 
em libido social, espedfica. De fato, existem tantos tipos de libido 
quanta de campos: 0 trabalho de socializa\,ao da libido e, precisa
mente, 0 que transforma as pulsoes em interesses espedficos, 
interesses socialmente constituidos que apenas existem na rela\,ao 
com urn espa\,o social no interior do qual certas coisas sao 
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importantes e outras sao indiferentes, para os agentes socializados, 
constituidos de maneira a criar diferen~as correspondentes as 
diferen~as objetivas nesse espa~o. 

Contra 0 utilitarismo 

o que e vivido como evidencia na illusio parece ilus6rio para 
quem nao participa dessa evidencia, ja que nao participa do jogo. 
Os saberes procuram deslindar essa especie de influencia que os 
jogos sociais mantem sobre os agentes socializados. 0 que nao e 
facil: nao nos desvencilhamos por uma simples decisao de cons
ciencia. as agentes bem ajustados ao jogo sao possuidos por ele e 
tanto mais, sem duvida, quanto melhor 0 compreendem. Por 
exemplo, um dos privilegios associados ao fato de se nascer em 
um jogo e que podemos economizar cinismo, ja que temos 0 

sentido do jogo; como um bom jogador de tenis, estamos localiza
dos, nao onde a bola esta, mas onde ela vai cair; estamos localiza
dos, e no lugar, naG oode esta 0 luero, nlas oode ele vai ser 
encontrado. As reconversoes atraves das quais somos levados a 
novos generos, a novas disciplinas, a novos objetos etc. sao vividas 
CanlO convers6es. 

Como se faz para reduzir essa descri~ao da rela~ao pratica 
entre os agentes e os campos it visao utilitarista (e a illusio ao 
interesse utilitario)' Em primeiro lugar, os agentes sao tratados 
como se fossem movidos por a~oes conscientes, como se se 
colocassenl conscientenlente os objetivos de sua ar;ao e agissenl de 
maneira a obter 0 maximo de eficacia com 0 menor custo. Segunda 
hip6tese antropol6gica: tudo 0 que pode motivar os agentes e 
reduzido ao interesse economico, a umlucro em dinheiro. Em uma 
palavra, acredita-se que 0 principio da a~ao e a compreensao clara 
do interesse economico e seu objetivo 0 lucro material, conscien
temente buscado por meio de um calculo racional. Tentarei mostrar 
como todo meu trabalho tem consistido em refutar essas duas 
redu~oes. 

142 

I 

I 

1 

A redu~ao ao calculo consciente, oponho a rela~ao de 
cumplicidade ontol6gica entre 0 habitus e 0 campo. Entre os 
agentes e 0 mundo social ha uma relac;:ao de cumplicidade infra
consciente, infralingiiistica: os agentes utilizam constantemente em 
sua pratica teses que nao sao colocadas como tais. Uma conduta 
humana tern sempre como objetivo, como finalidade, 0 resultado 
que e 0 finl, no sentido de termo, dessa conduta? Acho que nao. 
Entao, que rela~ao bizarra e essa, com 0 mundo social ou natural, 
na qual os agentes visam certos fins sem coloca-los como tais? Os 
agentes sociais que tern 0 sentido do jogo, que incorporaram uma 
cadeia de esquemas praticos de percep~ao e de aprecia~ao que 
funcionam, seja como instrumentos de constru~ao da realidade, 
seja como principios de visao e de divisao do universo no qual eles 
se movem, nao tern necessidade de colocar como fins os objetivos 
de sua pratica. Eles nao sao como sujeitos diante de urn objeto (ou, 
menos ainda, diante de um problema) que sera constituido como 
tal por urn ato intelectual de conhecimento; eles estao, como se 
diz, envolvidos em seus a(azeres (que bern poderiamos escrever 
como seus a !azeres): eles estao presentes no par vir, no a fazer, 
no afazer (pragma, em grego), correlato imediato da pratica 
(praxis) que nao e posto como objeto do pensar, como possivel 
visado em um projeto, mas inscrito no presente do jogo. 

As analises comuns da experiencia temporal confundem 
duas rela~oes, com 0 futuro e com 0 passado, que, em Ideen, 
Husser! distingue claramente: a rela~ao com 0 futuro, que podemos 
chamar de projeto, e que coloca 0 futuro como futuro, isto e, como 
possivel constituido como tal, e, portanto, podendo acontecer ou 
nao, opoe-se a rela~ao com 0 futuro, que ele chama de protensiio 
ou antecipa~ao pre-perceptiva, rela~ao com urn futuro que nao e 
um futuro, com urn futuro que e quase um presente. Ainda que eu 
nao veja os lados ocultos do cubo, etes estao quase presentes, etes 
sao "apresentados" atraves da cren~a que temos em uma coisa 
percebida. Eles niio sao visados em urn projeto, como igualmente 
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possiveis ou impossiveis, eles estao la, na modalidade d6xica do 
que e diretamente percebido. 

De fato, essas antecipa~oes pre-perceptivas, especie de indu
~oes praticas fundadas na experiencia anterior, nao sao dadas a um 
sujeito puro, a uma consciencia transcendental universal. Elas sao 
criadas pelo babitlL' do sentido do jogo. Ter 0 sentido do jogo e 
ter 0 jogo na pele; e perceber no estado pratico 0 futuro do jogo; 
e ter 0 senso hist6rico do jogo. Enquanto 0 mau jogador esta 
sempre fora do tempo, sempre muito adiantado ou muito atrasado, 
o bom jogador e aquele que antecipa, que esta adiante do jogo. 
Como pode ele antecipar 0 decorrer do jogo? Ele tem as tendencias 
imanentes do jogo no corpo, incorporadas: ele se incorpora ao 
jogo. 

o babitw· preenche uma fun~ao que, em uma outra filosofia, 
confiamos a consciencia transcendental: e um corpo socializado, 
um corpo estruturado, um corpo que incorporou as estruturas 
imanentes de um mundo ou de urn setor particular desse mundo, 
de um campo, e que estrutura tanto a percep~ao desse mundo 
como a a~ao nesse mundo. A oposi~ao entre a teoria e a pratica, 
por exemplo, encontra-se tanto na estrutura objetiva das disciplinas 
(a matematica opoe-se a geologia como a filosofia opoe-se a 
geografia etc.) quanto no espirito dos profess ores que, em seus 
julgamentos sobre os alunos, operam com esquemas praticos, 
frequentemente associados a pares de adjetivos, que sao os equi
valentes incorporados dessas estruturas objetivas. E quando as 
estruturas incorporadas e as estruturas objetivas estao de acordo, 
quando a percep~ao e construida de acordo com as estruturas do 
que e percebido, tudo parece evidente, tudo parece dado. E a 
experiencia d6xica pela qual atribuimos ao mundo uma cren\;a 
mais profunda do que todas as cren\;as (no sentido comum) ja que 
ela nao se pensa como uma cren\;a. 

Contra a tradi~ao intelectualista do cogito, do conhecimento 
como rela~ao entre urn sujeito e urn objeto etc., para dar conta das 
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condutas humanas e preciso admitir que elas 6e apOlam com 
frequencia sobre teses nao teticas, que elas colocam futuros que 
nao sao visados como futuros. 0 paradoxo das ciencias humanas 
e que elas devem constantemente desconfiar da filosofia da a~ao 
inerente a modelos como os da teoria dos jogos, que aparentemen
te se impoem para a compreensao de universos sociais semelhan
tes ao do jogo. E certo que a maior parte das condutas humanas 
acontece dentro de espa~os de jogo; dito isso, elas nao tem como 
principio uma inten~ao estrategica tal como a postulada pela teoria 
dos jogos. Dito de outro modo, os agentes sociais tem "estrategias" 
que s6 muito raramente estao assentadas em uma verdadeira 
inten~ao estrategica. 

Outra maneira de expressar a oposi\;ao feita por Husser! 
entre a protensao e 0 projeto, a oposi~ao entre a preOCllpaft10 (que 
poderia ser a tradu~ao da Ffirsorge de Heidegger, livrando-a de 
suas conota\;oes indesejaveis) e 0 plano como designio do futuro, 
no qual 0 sujeito se pensa como alguem que postula urn futuro e 
organiza todos os meios disponiveis com referencia a esse futuro 
postulado como tal, como fim que deve explicitamente ser atingi
do. A preocupa\;ao ou antecipa~ao do jogador e imediata, em 
rela~ao a algo que nao e imediatamente percebido e imediatamen
te disponivel, mas que, entretanto, e como se ja estivesse ali. 
Aquele que joga uma bola para 0 outro campo age no presente em 
rela\;ao a algo que esta porvir(prefiro por vir a futuro), que e quase 
presente, que esta inscrito na pr6pria face do presente, do adver
sario em vias de correr para a direita. Ele nao se coloca esse futuro 
em um projeto (posso correr ou nao para a direita): ele joga a bola 
pela esquerda porque seu adversario vai para a direita, porque de 
algum modo ele ja esta it direita. Ele se decide em fun~ao de um 
quase-presente inscrito no presente. 

A pratica tern uma 16gica que nao e a da 16gica e, consequen
temente, aplicar as 16gicas praticas a 16gica 16gica, e arriscar 
destruir, atraves dos instrumentos que utilizamos para descreve-la, 
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a l6gica que queremos descrever. Esses problemas, que ja discuti 
ha cerca de vinte anos, em &quisse d'une thearie de fa pratique, 
sao hoje evidenciados atraves da construs:ao de sistemas de inteli
gencia artificial: percebemos que os agentes sociais (seja um 
medico fazendo um diagn6stico, ou um professor atribuindo nota 
em um exame) tem, no estado pratico, sistemas classificat6rios 
extremameme complex~s, jamais constituidos como tais, e que nao 
podem se-lo senao a custo de um trabalho enorme. 

Substituir uma relas:ao pratica de pre-ocupas:ao, presens:a 
imediata de um por vir inscrito no presente, por uma consciencia 
racional, calculista, que se coloca objetivos como tais, como possiveis, 
e abrir espas:o para a questao do cinismo, que coloca como tais 
objetivos inconfessaveis. Ao passe que, se minha analise esta 
correta, podemos, por exemplo, ajustar-nos as necessidades de um 
jogo, podemos fazer uma bel1ssima carreira academica, sem nunca 
ter a necessidade de postular tal objetivo. Inspirados por um desejo 
de desmistificas:ao, os pesquisadores frequentemente tendem a agir 
como se os agentes sempre tivessem tido como finalidade, no 
sentido de objetivo, 0 fim, no sentido de termo, de sua trajet6ria. 
Transformando 0 trajeto em projeto, agem como Se 0 intelectual 
consagrado, cuja carreira eles pesquisam, tivesse tido em mente, 
desde 0 momenta em que escolheu uma disciplina, um ·orientador 
de tese, um objeto de pesquisa, a ambis:ao de tornar-se professor 
no College de France. Eles atribuem a conduta dos agentes em um 
campo (os dois monges que lutam pelo bastao do prior, ou os dois 
intelectuais que lutam para impor sua teoria da as:ao) a uma 
consciencia caiculista mais ou menos dnica. 

Se 0 que digo e correto, vale tambem 0 reverso. Os agentes 
que lutam por objetivos definidos podem estar possuidos por esses 
objetivos. Podem estar prontos a morrer por esses objetivos, 
independentemente de qualquer consideras:ao em relas:ao aos 
lucros especificos, lucrativos, da carreira ou outros. Sua relas:ao 
com 0 objetivo que Ihes interessa nao e de modo nenhum 0 caiculo 
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consciente de utilidade que Ihe oferece 0 utilitarismo, filosofia que 
preferimos atribuir as as:Oes dos outros. Eles tem 0 sentido do jogo; 
nos jogos nos quais, por exemplo, e preciso mostrar "desinteresse" 
para ter exito, eles podem realizar, de maneira espontaneamente 
desinteressada, as:oes que estejam de acordo com seus interesses. 
Existem situas:oes inteiramente paradoxais que uma filosofia da 
consciencia impede de compreender. 

Trato agora da segunda redus:ao, a que consiste em remeter 
tudo ao interesse lucrativo, a reduzir os objetivos da as:ao a 
finalidades economicas. Em relas:ao a esse ponto, a refutas:ao e 
relativamente simples. De fato, 0 prindpio do erro consiste no que 
chamamos tradicionalmente de economicismo, isto e, 0 fato de 
considerar que as leis de funcionamento de um campo social entre 
outros, 0 campo economico, valem para todos os campos. Na 
fundamentas:ao da teoria dos campos, temos a constatas:ao Cia 
encontrada em Spencer, em Durkheim, em Weber...) de que 0 

mundo social e lugar de um processo de diferencias:ao progressiva. 
Observamos assim, Durkheim 0 relembrava constantemente, que 
na sua origem, em muitas sociedades antigas e ainda em muitas 
sociedades pre-capitalistas, os universos sociais que entre n6s sao 
diferenciados (como a religiao, a arte, a ciencia) sao ainda indife
renciados, de modo que percebemos ai uma polissemia e uma 
multifuncionalidade (um termo que Durkheim emprega com fre
quencia em Farmas elementares da vida religiasa) de condutas 
humanas que podem ser interpretadas ao mesmo tempo como 
religiosas, economicas, esteticas etc. 

A evolus:ao das sociedades tende a fazer com que surjam 
universos (que chama de campos) que tem leis pr6prias, sao 
autonomos. As leis fundamentais sao, com frequencia, tautologias. 
A do campo economico, elaborada pelos fil6sofos utilitaristas: 
neg6cios sao neg6cios; a do campo artistico, explicitamente colo
cada peia escoia que se diz da arte pela arte: a finalidade da arte e 
a arte, a arte nao tem outro objetivo que nao seja a arte .. .Temos 
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assim universos SOCIalS com uma lei fundamenlal, um nomos 
independente do de outros universos, que sao auto-nomos, que 
avaliam 0 que se faz ai, as questoes que ai estao em jogo, de acordo 
com principios e criterios irredutiveis aos de outros universos. 
ESlamos aqui nos antipodas do economicismo, que consiste em 
aplicar a todos os universos 0 nomos caracteristico do campo 
economico. 0 que implica esquecer que esse mesmo campo se 
construiu por meio de um processo de diferencia~ao que postulava 
que 0 economico nao e redutivel as leis que regem a economia 
domestica, a ph ilia, como dizia Arist6teles, e tambem 0 inverso. 

Esse processo de diferencias:ao ou de autonomia resultou na 
constituis:ao de universos que tem "leis fundamentais" (expressao 
empreslada de Kelsen) diferentes, irredutiveis, e que sao 0 lugar 
de formas especificas de interesse. 0 que faz com que as pessoas 
corram e concorram no campo cientifico nao e a mesma coisa que 
faz com que elas corram e concorram no campo economico. 0 
exemplo mais flagrante e 0 do campo artistico que se constitui no 
seculo XIX, atribuindo-se como lei fundamenlal 0 inverso da lei 
economica. 0 processo, que se inicia na Renascehs:a e que chega 
a seu termo na segunda metade do seculo XIX, com 0 que 
chamamos de arte pela arte, redundou em uma disso.cias:ao com
pleta entre os objetivos lucrativos e os objetivos especificos do 
universo - com a oposi~ao, por exemplo, entre a arte comercial 
e a arte pura. A arte pura, unica forma de arte verdadeira de acordo 
com as nornJaS especificas do campo autonomo, recusa objetivos 
comerciais, isto e, a subordina~ao do artista, e principalmente de 
sua produ~ao, a demandas externas e as san~oes dessa demanda, 
que sao san~oes economicas. Ele se constitui sobre a base de uma 
lei fundamental que e a nega~ao (ou a recusa) da economia: a de 
que nao entra aqui quem tiver interesses comerciais. 

Outro campo que se constitui a partir do mesmo tipo de 
recusa do interesse: 0 campo burocratico. A filosofia hegeliana do 
Estado, especie de ideal do eu burocratico, e a representa~ao que 
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ocampo burocratico pretende dar-se e dar de si mesmo, isto e, a 
imagem de um universe cuja lei fundamental e 0 servi~o publico; 
um universo no qual os agentes sociais nao tem interesse pessoal 
e sacrificam seus pr6prios interesses ao publico, ao servi~o pubHco, 
ao universal. 

A teoria do processo de diferencia~ao e de autonomia dos 
universos sociais com leis fundamentais diferentes leva a explosao 
da no~ao de interesse; hii tanlas formas de libido, lantos tipos de 
"interesse", quanto hii campos. Cada campo, ao se produzir, 
produz uma forma de interesse que, do ponto de vista de um outro 
campo, pode parecer desinteresse (ou absurdo, falla de realismo, 
loucura etc.). Vemos a dificuldade de aplicar 0 principio da teoria 
do conhecimento sociol6gico que enunciei no inicio, e que preten
de que tudo tem sentido. E possivel uma sociologia desses univer
sos cuja lei fundamental e 0 desinteresse (no sentido de recusa do 
interesse economico)? Para que ela seja possivel, e preciso que 
exista uma forma de interesse que podemos descrever, por neces
sidade de comunica~ao, e com 0 risco de cair na visao reducionista, 
como interesse pelo desinteresse, ou melhor, uma disposir;iio 
desinteressada ou generosa. 

Aqui e preciso lan~ar mao de tudo 0 que diz respeito ao 
simb6lico, capital simb6lico, interesse simb6lico, lucro simb6lico ... 
Chamo de capital simb6lico qualquer tipo de capital (economico, 
cultural, escolar ou social) percebido de acordo com as categorias 
de percep~ao, os principios de visao e de divisao, os sistemas de 
dassifica~ao, os esquemas dassificat6rios, os esquemas cognitivos, 
que sao, em parte, produto da incorpora~ao das eStruturas objeti
vas do campo considerado, isto e, da estrutura de distribui~ao do 
capital no campo considerado. 0 capital simb6lico que faz com 
que reverenciemos Luis XIV, que Ihe fa~amos a corte, com que ele 
possa dar ordens e que essas ordens sejam obedecidas, com que 
ele possa desclassificar, rebaixar, consagrar etc., 56 existe na 
medida em que todas as pequenas djferen~as, as marcas sutis de 
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distin\,ao na etiqueta enos niveis socIals, nas praticas e nas 
vestimentas, tudo 0 que compoe a vida na corte, sejam percebidas 
pelas pessoas que conhecem e reconhecem, na pratica (que 
incorporaram), urn principio de diferencia\,ao que !hes permite 
reconhecer todas essas diferen\,as e atribuir-lhes valor, em uma 
palavra, pessoas prontas a morrer por uma querela de barretes. 0 
capital simb6lico e urn capital com base cognitiva, apoiado sobre 
o conhecimento e 0 reconhecimento. 

o desintere.,:,·e como paixao 

Tendo evocado sumariamente os conceitos fundamentais, 
indispensaveis, a meu ver, para pensar a a\,ao razoave! - hahitus, 
campo, interesse ou illusio, capital simb6lico - volta ao problema 
do desinteresse. E possive! uma conduta desinteressada e, se e, 
como e em que condi\,oes? Se permanecemos em uma filosofia da 
consciencia, e evidente que s6 podemos responder negativamente 
a questao e que todas as a\,oes aparentemente desinteressadas 
esconderao inten\,oes de maximizar alguma forma de lucro. Ao 
introduzir a no~ao de capital simb6lico (e de lucro simb6lico), de 
certa maneira, radicalizamos 0 questionamento da visao ingenua: 
as a~oes mais santas - a ascese ou 0 devotamento mais extremos 
- poderao ser sempre suspeitas (e historicamente 0 foram, por 
certas formas extremas de rigorismo) de ter sido inspiradas pe!a 
busca do lucro simb6lico de santi dade ou de celebridade etc. 2 No 
inicio de 0 processo civilizador, Norbert Elias cita 0 exemplo de 
um duque que havia dado uma bolsa cheia de escudos a seu fi!ho 
e que, seis meses mais tarde, ao interroga-lo, quando e!e se 
vangloria de mo ter gasto 0 dinheiro, toma a bolsa e a joga pela 
jane!a. Ele da, assim, uma li~ao de des interesse, de gratuidade, de 
nobreza; mas tambem uma li~ao de coloca~ao, de investimento do 

2. Sobre esse ponco, deve-se ler 0 :lrtigo de Gilbert Dagron, "L'homme sans honneur Oll 

Ie saint scandaleux", Annales ESC Ciulho-agosco de 1990), pp. 929-939. 
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capital simb6lico, que convem ao capital aristocra1;ico. (Isso valeria 
tambem para urn cabila honrado.) 

Existem, de fate, universos sociais nos quais a busca do 
lucro estritamente economico pode ser desencorajada por normas 
explicitas ou por injun~oes ticitas. "Noblesse oblige' significa que e 
sua nobreza que proibe 0 nobre de fazer certas coisas, e 0 obriga 
a fazer outras. Ja que faz parte de sua defini~ao, de sua essencia 
superior ser desinteressado, generoso, ele nao pode deixar de 
se-lo, "e mais forte que e!e". Por um lado, 0 universe social exige 
que ele seja generoso; por outro, e!e esta disposto a ser generoso 
graps as li~oes brutais que Elias relata, mas tambem gra~as as 
inumeras li~oes, freqi.ientemente ticitas e quase imperceptiveis, da 
existencia cotidiana - as insinua~oes, as reprova~oes, os silencios, 
as evita\,oes. As condutas de honra das sociedades aristocraticas ou 
pre-capitalistas tern como principio uma economia de bens simb6-
licos fundada no recalque coletivo do interesse e, de maneira mais 
geral, da verdade sobre a produ\,ao e a circula\,ao, que tende a 
produzir habitus "desinteressados", hahitus antieconomicos, dis
postos a recalcar os interesses, no sentido estrito do termo Cisto e, 
a busca de lucros economicos), particularmente nas rela\,oes do
mesticas. 

Por que e importante pensar em termos de habitus? Por que 
e importante pensar 0 campo como urn lugar que nao produzimos 
e no qual nascemos, e nao como urn jogo arbitrariamente consti
tuido? Porque isso permite compreender que existem condutas 
desinteressadas, cujo principio nao e 0 calculo do desinteresse, a 
intens;:ao calculada de superar 0 calculo ou de mostrar que se e 
capaz de supera-Io. Isso contra La Rochefoucauld que, sendo 
produto de uma sociedade onde a honra era importante, com
preendeu bern a economia dos bens simb6licos, mas, como 0 

verme jansenista ja se tinha introduzido no fruto aristocratico, 
passou a dizer que as atitudes aristocraticas sao, de fate, as formas 
supremas de calculo, calculos de segundo grau (e 0 exemplo da 
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clemencia de Augusto). Em uma sociedade onde a honra I' parte 
importante de sua constitui~ao, as analises de La Rochefoucauld 
sao falsas; elas se aplicam a sociedades nas quais a honra ja esta 
em crise, como aquelas que estudei em Le deracinement, nas quais 
os valores da honra vao se desgastando a medida que as trocas 
monetarias se generalizam e, atraves delas, 0 espirito calculista, 
que acompanha a possibilidade objetiva de calculo (come~a-se, 
coisa impensavel, a avaliar 0 trabalho e 0 valor de urn homem em 
termos monetarios). Nas sociedades nas quaiS a honra I' parte 
importante de sua constitui~ao, podem existir habitus desinteres
sados e a rela~ao habitu,y-campo I' tal que, de maneira espontanea 
ou apaixonada, it maneira do "I' mais forte do que eu", realizamos 
atos desinteressados. De certo modo, 0 aristocrata nilo pode deixar 
de ser generoso, por fidelidade a seu grupo e por fidelidade a si 
mesmo, como digno de ser membro do grupo. E isso que significa 
"noblesse oblige'. A nobreza I' a nobreza como corpo, como grupo 
que, incorporado, toma corpo, disposi~ao, habit1ls, torna-se sujeito 
de pd.ticas nobres e obriga 0 nobre a agir nobren1ente. 

Quando as representa~6es oficiais daquilo que um homem I' 
oficialmente em urn espa~o social dado tornam-se habit1ls, elas se 
tornam 0 fundamento real das praticas. Os universos sociais nos 
quais 0 desinteresse I' a norma oficial, nao sao, sem duvida, 
inteiramente regidos pelo desinteresse: por tcas da aparencia pie
dosa e virtuosa do desinteresse, ha interesses sutis, camuflados, e 
o burocrata nao I' apenas 0 servidor do Estado, I' tambem aquele 
que poe 0 Estado a seu servi~o ... Dito isso, nao se vive impune
mente sob a invoca~ao permanente da virtude, ja que somos 
apanhados pelos mecanismos e pelas san~6es que existem para 
relembrar a obriga~ao do desinteresse. 

A questao da possibilidade da virtude pode, portanto, ser 
remetida it questao das condi~6es sociais de possibilidade em 
universos nos quais disposi~6es duradouras de des interesse podem 
se constituir e, uma vez constituidas, encontrar condi~6es objetivas 

152 

de refor~o constante, tornando-se 0 fundamento de uma pratica 
permanente da virtude; nos quaiS, do mesmo modo, as a~6es 
virtuosas existem comumente, com uma freqi.iencia estatistica 
decente, nao 11 maneira do heroismo de alguns virtuosos. Nao se 
pode fundamentar virtu des duradouras sobre urna decisao de 
consciencia, isto 1', 11 maneira de Sartre, sobre algo como um 
juramento ... 

Se 0 des interesse I' sociologicamente possivel, isso s6 ocorre 
por meio do encontro entre habitus predispostos ao desinteresse e 
universos nos quais 0 des interesse e recompensado. Dentre esses 
universos, os mais tipicos sao, junto com a familia e toda a 
economia de trocas domesticas, os diversos campos de produ~ao 
cultural, 0 campo literario, 0 campo artistico, 0 campo cientifico 
etc., microcosmos que se constituem sobre uma inversao da lei 
fundamental do mundo economico e nos quais a lei do interesse 
econ6mico I' suspensa. 0 que nao quer dizer que eles nilo 
conhe~am outras formas de interesse: a sociologia da arte ou da 
literatura desvela (ou desmascara) e analisa os interesses especifi
cos constituidos pelo funcionamento do campo (e que puderam 
levar Breton a quebrar 0 bra~o de um rival em uma disputa 
poetica) e pelos quais se esta pronto a morrer. 

Os lucros da universalizafiio 

Ha ainda uma questao a colocar, que hesito em mencionar: 
por que observamos, quase universalmente, a existencia de lucro 
na submissao ao universal? Creio que uma antropologia comparada 
permitiria dizer que existe um reconhecimento universal do reco
nhecimento do universal; que I' universal nas praticas sociais 
reconhecer como valiosas as condutas baseadas na submissao, 
ainda que aparente, ao universal. Vou dar um exemplo. Pesquisan
do as trocas matrimoniais na Argelia, observei que existia uma 
norma oficial (I' preciso casar com a prima paralela) e que essa 
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norma era bern pouco observada na pra.tica: a taxa de casamentos 
com a prima paralela patrilinear e da ordem de 3%, de 6% nas 
familias dos marabus, mais rigoristas. Dito isso, dado que essa 
norma permanece sendo a verdade oficial das pratieas, certos 
agentes que conheciam bern 0 jogo podiam, na logica da hipocrisia 
piedosa, transformar em escolha por dever urn casamento com a 
prima paralela imposta pela necessidade de "eobrir a vergonha", 
ou qualquer outra necessidade, "aceitando a ordem" da norma 
ofieial, podiam acrescentar aos lueros obtidos por uma estrategia 
"interessada", os lucros obtidos pela conformidade ao universal. 

Se e verdade que toda sociedade oferece a possibilidade de 
se obter urn lucro do universal, as c6ndutas com pretensao univer
sal serao universalmente expostas it suspeita. Esse e 0 fundamento 
antropologico da critica marxista da ideologia como universaliza
~ao do interesse particular: ideologo e aquele que toma por 
universal, por desinteressado, 0 que estii de acordo com seu 
interesse particular. Dito isso, 0 fato de que existam lucros no 
universal e na universaliza\Oao, 0 fato de que obtenhamos lucros 
prestando homenagem, ainda que de maneira hipocrita, ao 
universal, adornando como universal uma conduta determinada, 
de fato, pelo interesse particular (casamos com a prill).a paralela 
porque nao encontramos outra prima, mas deixamos que se 
pense que e por respeito it regra), portanto, 0 fato de que 
possa haver lueros na virtude e na razao e, sem dlivida, um 
dos grandes mot ores da virtude e da razao na hist6ria. Sem 
recorrer a nenhuma hip6tese metaffsica (nem disfar\Oada de 
constata\Oao empirica, como em Habermas), podemos dizer 
que a razao tem fundamento na historia e que se a razao 
progride, ainda que lentamente, e porque hi interesse na uni
versaliza~ao e que, universalmente, mas sobretudo em certos 
universos, como 0 campo artistico, cientifico etc., e melhor 
aparecer como desinteressado do que como interesseiro, como 
generoso, altruista, do que como egoista. As estrategias de uni
versaliza~ao, que fundamentam todas as normas e todas as 
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formas oficiais (com tudo 0 que elas possam ter de mistifica
~ao), e que se ap6iam sobre a existencia universal do lucro da 
universaliza~ao, fazem com que 0 universal tenha, universalmente, 
probabilidades diferentes de zero de se concretizar. 

Podemos, assim, substituir a pergunta sobre se a virtu de e 
possivel pela questao de saber se podemos criar universos nos 
quais as pessoas tenham interesse no universal. Maquiavel disse 
que a republica e um universe no qual os cidadaos tern interesse 
na virtude. A genese de um universo desse tipo so e concebivel se 
temos esse motor que e 0 reconhecimento universal do universal, 
isto e, 0 reconhecimento oficial da primazia do grupo e de seus 
interesses sobre 0 individuo e os interesses dele, que todos os 
grupos professam no pr6prio fato de se afirmarem como tais. 

A suspei~ao critica lembra que todos os val ores universais 
sao, de fato, valores particulares universalizados, portanto, sujeitos 
it suspei~ao (a cultura universal e a cultura dos dominantes etc.). 
Primeiro passo, inevitivel, do conhecimento do mundo social, essa 
critica nao deve levar a esquecer que todas as coisas que os 
dominantes celebram, nas quais eles se celebram ao celebra-Ias (a 
cultura, 0 des interesse, 0 puro, a moral kantiana, a estetica kantiana 
etc., tudo 0 que mostrei, talvez urn pouco grosseiramente, no final 
de La distinction), s6 podem preencher sua fun~ao simb6lica de 
legitima~ao porque, justamente, beneficiam-se, em principio, de 
urn reconhecimento universal - nenhum homem pode nega-Ias 
abertamente, sem negar, em si mesmo, sua humanidade - mas, as 
condutas que Ihes prestam homenagem, sineera ou nao, pouco 
importa, tern assegurada uma forma de lucro simb6lieo (principal
mente de eonformismo e de distin~ao) que, ainda que nao seja 
buseado como tal, basta para Ihes dar um fundamento sociol6gico 
e, ao Ihes dar uma razao de ser, Ihes assegura uma probabilidade 
razoavel de existencia. 

Conc1uindo, volta a burocracia, unl desses universos que, 
como 0 do direito, atribui-se a lei de submissao ao universal, ao 
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interesse geral, ao servi\,o publico, reconhedvel na filosofia da 
burocracia como classe universal, neutra, acima dos conflitos, a 
servi\,o do interesse publico, da racionalidade (ou da racionaliza
\,ao). Os grupos sociais que criaram a burocracia prussiana, ou a 
francesa, tinham interesse no universal e precisaram inventar 0 
universal (0 direito, a ideia de servi\,o publico, a ideia de interesse 
geral etc.) e, se se pode dizer, a domina\,ao em nome do universal 
para aceder a domina~ao. 

Uma das dificuldades da luta polltica atualmente e que os 
dominantes, tecnocratas ou epistemocratas, de direita ou de es
querda, sao partidarios da razao e do universal: caminhamos em 
dire~ao a universos nos quais) cada vez nlais, serao necessarias 
justificativas tecnicas, racionais, para dominar, e nos quais os 
pr6prios dominados poderao e deverao, cada vez mais, utilizar-se 
da razao para defender-se contra a domina\,ao, ja que os domi
nantes, cada vez nlais, invocarao a razao e a ciencia para exercer 
sua domina\,ao. 0 que faz com que os progress os da razao 
venham a acompanhar, sem duvida, 0 desenvolvimento de formas 
altamente racionalizadas de domina\,ao (como vemos, desde ji, 
na utiliza\,ao de uma tecnica como a pesquisa de opiniao), e com 
que a sociologia, s6 ela capaz de desvendar esses mecanismos, 
deva, cada vez mais, escolher entre colocar seus instrumentos 
racionais de conhecimento a servi\,o de uma domina\,ao cada vez 
mais radonal, ou analisar radonalmente a domina~ao, principal
mente a contribui~ao que 0 conhecimento racional pode dar a 
domina~ao. 
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6 
A ECONOMIA DOS BENS SIMB6ucos 

A questao da qual YOU tratar esteve sempre presente, desde 
meus primeiros trabalhos de etnologia sobre a Cabilia ate minhas 
pesquisas mais recentes sobre 0 mundo da arte e, especificamente, 
sobre 0 funcionamento do mecenato nas sociedades modernas 1 

Gostaria de ten tar mostrar que podemos, com 0 mesmo instrumen
tal, pensar sobre coisas tao diferentes como os desafios de honra 
em uma sociedade pre-capitalista ou, em sociedades como a nossa, 
a atua~ao da Funda~ao Ford ou da Funda~ao da Fran~a, as trocas 
entre gera~6es no interior da familia e as transa.;6es nos mercados 
de bens culturais ou religiosos etc. 

Por raz6es eVidentes, os bens simb6licos sao espontanea
mente alocados, pelas dicotomias comuns (materiaVespiritual, cor
po/espirito etc.), no p610 espiritual e, assim, freqiientemente con
siderados como fora do alcance de uma analise cientifica. Eles se 
constituem em um desafio, ao qual gostaria de responder com 0 

1. Este texto e a transcrir;ao de dais curSQS do College de France, oferecidos oa Faculdade 
de Antropo!ogia e Socioiogi::l da Universidade Lumiere-Lyon II, em fevereiro de 1994. 
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apoio de trabalhos muito dfspares: em primeiro lugar, as amilises 
que fiz do funcionamento da economia cabila, exemplo acabado 
de economia pre-capitalista, fundada sobre a recusa do economico, 
no sentido que the atribufmos; em seguida, as pesquisas que 
realizei, em momentos e em lugares diferentes (Cabflia, Beam etc.), 
sobre 0 funcionamento da economia domestica, isto e, sobre as 
trocas, no interior da familia, entre os membros da unidade 
domestica e entre as gera~6es; as analises, nunca publicadas, do 
que chama de economia da oferenda, isto e, 0 tipo de transayao 
que se instaura entre a Igreja e os fieis; e, ainda, os trabalhos sobre 
a economia de bens culturais, atraves das pesquisas que fiz sobre 
ocampo literario e sobre a economia burocratica. Partindo dos 
dados que pude obter na analise desses universos sociais, fenome
nicamente muito diferentes, e que nunca foram comparados como 
tais, gostaria de tentar resgatar os princfpios gerais de uma econo
mia dos bens simbolicos. 

Afirmei ha algum tempo, em um de meus primeiros livros, 
com a intrepidez somada a arrogancia (e a ignorancia) da juventude 
(mas foi talvez por ter ousado que posso fazer 0 que fa,o hoje ... ), 
que 0 papel da sociologia era 0 de construir uma teoria geral da 
economia das pciticas. 0 que pareceu a alguns adeptos do fast-rea
ding (entre os quais, infelizmente, ha muitos professores) uma 
manifestayao de economicismo, sublinhava, ao contrario, a vontacle 
cle arrancar do economicismo (marxista ou neo-marginalista) as 
economias pre-capitalistas e setores inteiros das economias ditas 
capitalistas, que nao funcionam inteiramente de acordo com a lei do 
interesse como busca da maximiza"ao do lucro (monetirio). 0 
universo econ6mico e feito de varios mundos economicos, dotados 
de "racionalidades" espedficas, que supoem e exigem, ao mesmo 
tempo, disposi,,6es "razoaveis" (mais do que racionais), ajustadas as 
regularidades, inscritas em cacia um deles, as "razoes praticas" que 
os caracterizam. Os mundos que YOU descrever tem em comum a 
cria,ao de concli"oes objetivas para que os agentes sociais tenham 
af interesse no "desinteresse", 0 que parece paradoxa!. 
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Retrospectivamente, percebi que, na minha compreensao 
da econonlia cabila, utilizei-nle, de lllaneira nlais inconsciente do 
que consciente, do conhecimento pratico que tinha, como todo 
mundo (todos nos temos em comum um passaclo no universe da 
familia), da economia clomestica para entencler essa economia que 
frequentemente contradiz a experiencia que possamos ter da 
economia do dlculo. E, inversamente, tenclo compreendido essa 
economia nao-econ6nlica, pude voltar a economia donlestica OU a 
economia da oferenda, com um sistema de questoes que nao 
poderia ter construfdo, acredito, se tivesse dedicado minha vida a 
sociologia da familia. 

A dddiva e 0 "toma ld, dd cd" 

De forma resumida, ja que nao posso supor que se conhep 
o que disse em Le sens pratique, voltarei a algumas analises desse 
livro, tentando recuperar alguns princfpios gerais da economia 
simbolica. Come,ando pela analise da troca de daclivas, cia qual 
relembrarei rapiclamente 0 essencia!. Mauss descreveu a troca de 
dadivas como sequencia descontfnua de atos generosos; Levi
Strauss clefiniu-a como uma estrutura cle reciprocidacle que trans
cenclia os atos de troca, nos quais a clacliva remete a sua retribui"ao. 
Quanto a mim, observei que 0 que faltava nessas duas analises era 
o papel determinante do intervalo temporal entre a dadiva e a 
retribui"ao, 0 fato de que, em praticamente todas as sociedades, 
admite-se tacitamente que nilo se devolve no ato 0 que se recebeu 
- 0 que implicaria uma recusa. Depois, perguntei-me sobre a 
fun,ao clesse intervalo: Por que e preciso que a retribui,ao seja 
difericla e cliferente? E mostrei que 0 intervalo tinha como fun"ao 
colocar um veu entre a clacliva e a retribui"ao, permitindo que dois 
atos perfeitamente simetricos parecessem atos singulares, sem 
rela,ao. Se posso clefinir minha clacliva como uma dadiva gratuita, 
generosa, que nao espera retribui"ao, e porque existe um risco, por 
menor que seja, de que nao haja retribui,ao (sempre ha ingratos), 
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logo, un1 suspense, un1a incerteza, que permite a existencia, como 
tal, do intervalo entre 0 momenta em que se da e 0 momento em 
que se recebe. Em sociedades como a sociedade cabila, a pressao 
e de fato muito forte, e a liberdade de nao retorno e infima. Mas a 
possibilidade existe e, por isso, a certeza nao e completa. Portanto, 
tudo se passa como se 0 intervalo de tempo, que distingue a troca 
de dadivas do "toma la, da ca", la estivesse para permitir que quem 
da defina sua ciadiva como uma d:idiva sem retorno - e ao que 
retribui, de definir sua retribui~ao como gratuita e nao determinada 
pela d:idiva inicial. 

l\,'a realidade, a verdade estrutural que Levi-Strauss desven
dou nao e ignorada. Recolhi na Cabilia inumeros proverbios que 
dizem mais ou menos que 0 presente e um infortunio porque, no 
final das contas, e preciso retribui-lo. CO mesmo acontece com a 
palavra dada ou 0 desafio.) Em todos os casos, 0 ate inicial e um 
atentado it liberdade de quem 0 recebe. Ele contem uma amea~a: 
obriga a retribui<;ao, e a retribui<;3.o COll1 acn§scin1o; isto e, cria 
obriga~6es, e um modo de reter, criando devedores'" 

Mas essa verdade estrutural e como que recalcada coletiva
mente. S6 podemos compreender a existencia do intervalo tempo
ral se tivermos a hip6tese de que quem daequem recebe 
colaboram, sem sabe-lo, com um trabalho de dissimlila~ao que visa 
negar a verdade da troca, 0 "toll1a hi, da ca", que significa a 
anula~ao da troca de d:idivas. Estamos aqui diante de um problema 
dificil: se a sociologia se atem a uma descri~ao objetivista, reduz a 
troca de dadivas ao "toma la, cia c:i" e deixa de poder mostrar a 
diferen,a entre uma troca de d:idivas e uma a~ao de credito. Assim, 
o importante na troca de dadivas e que, atraves do intervalo de 
tempo interposto, os dois trocadores trabalham, sem sabe-lo e sem 
estarem comb ina dos, para mascarar, 01.1 recalcar, a verdade objetiva 
do que fazem. Verdade que 0 soci6logo desvenda, mas correndo 

2. Cf. P. Bourdicu. Ie se11S pratique. Paris, J\.liouit, 1980, pp. 180-1S3. 
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o risco de descrever como calculo cinico um ato que se quer 
desinteressado e que e preciso tomar como tal, em sua verdade 
vivida, e que 0 modelo teorico tambem deve perceber e do qual 
deve dar conta. 

Temos ai uma primeira propriedade da economia das trocas 
simbolicas: trata-se de trocas que tem sempre verdades duplas, 
dificeis de manter unidas. E preciso levar em conta essa dualidade. 
De forma mais geral, so podemos compreender a economia dos 
bens simbolicos se aceitamos, de saida, levar a serio esta ambigiiida
de que nao e criada pelo pesquisador, mas que estl presente na 
propria realidade, eSSa especie de contradi~ao entre a verdade 
subjetiva e a realidade objetiva Cl1 qual a sociologia chega atraves da 
estatistica e 0 etnologo atraves da analise estrutural). Essa dualidade 
torna-se possive!, e pode ser vivida, atraves de uma especie de 
se1fdeception, de automistifica~ao. Mas essa selfdeception individual 
e apoiada por uma self-deception coletiva, um real desconbecimento 
coletivo', cujo fundamento se inscreve nas estruturas objetivas Ca 
l6gica da homa, que comanda todas as trocas - de palavras, de 
mulheres, de homicidios etc.) e nas estruturas mentais', exc1uindo a 
possibilidade de pensar e de agir de outro modo. 

Se os agentes podem ser, simultaneamente, mistificadores de 
si pr6prios e dos outros, e mistificados, e porque des foram 
imersos, desde a infancia, em um universo no qual a troca de 
dadivas e socialmente instit1lfda em disposi~6es e crenseas e 
escapa, assim, aos paradoxos que criamos artificialmente quando, 
como Jacques Derrida em um livro recente - Pas,·iorlS' _, coloca
m~-nos na l6gica da consciencia e do livre arbitrio de um individuo 
isolado. Quando esquecemos que quem da e quem recebe estao 
preparados e inclinados, por todo um trabalho de socializa"ao, a 
entrar sem inten~ao nem ca1culo de lucro na troca generosa, cuja 

3. Ibidem, p. 191. 

4. Ibidem, p. 315 (sobre 0 senso de honra, 0 nij). 

Paixoes. Campinas, Papirus, 1995. 
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16gica se impoe a eles objetivamente, podemos concluir que a 
dadiva gratuita nao existe, ou que e impossive!, ja que s6 podemos 
imaginar os dois agentes como calculistas, tendo como projeto 
subjetivo fazer 0 que fazem objetivamente, de acordo com 0 

modelo levi-straussiano, isto e, uma troca que obedece a 16gica da 
reciprocidade. 

Reconhecemos ai outra prapriedade da economia das tracas 
simb6licas: e 0 tabu da explicita,;ao (cuja forma, por excelencia, e 
o pre~o). Dizer do que se trata, declarar a verdade da traca ou, 
como dizemos, as vezes, "quanto custou" (quando damos um 
presente, retiramos a etiqueta do pre~o ... ), e anular a !roca. De 
passagem, vemos que as condutas, das quais a traca de d:l.divas e 
o paradigma, colocam um prablema bem diffeil para a sociologia, 
que, por defini~ao, explicita: ela e obrigada a dizer 0 que e dado 
e que deve permanecer tacito, nao dito, sob 0 risco de ser destruido 
enquanto taL 

Podemos encontrar uma verifica~ao dessas analises e uma 
comprava~ao desse tipo de tabu da explicita~ao que encobre a 
economia das tracas simb6licas, em uma descri~ao dos efeitos 
praduzidos pela intradu~ao do pre~o. Assim como podemos utili
zar a economia das tracas simb61icas como analisador daeconomia 
da traca economica, tambem podemos, inversamente, pedir a 
economia da traca economica que sirva de analisador da economia 
das trocas simb6licas. Partanto, 0 pre(;o, caracteristica pr6pria da 
economia das tracas economicas, por oposi~ao a economia de 
bens simb6licos, funciona como uma expressao simb6lica do 
consenso sobre a taxa de traca envolvida em toda traca economica. 
Esse consenso a respeito da taxa de traca esta presente tambem 
em uma economia das tracas simb6licas, mas os termos e as 
condi~6es ai sao implicitos. Na traca de diidivas, 0 pre~o deve ficar 
implicito (como no caso da etiqueta): nao quera saber a verdade 
sobre 0 pre~o e nao quera que 0 outra saiba. Tudo se passa como 
se nos pusessemos de acordo para evitar de nos pormos explicita-
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mente de acordo a respeito do valor relativo das coisas tracadas, 
para recusar toda defini~ao previa, explicita, dos termos da traca, 
isto e, do pre~o (0 que, como observa Viviana Zelizer, traduz-se 
em um tabu sobre 0 uso da moeda em certas tracas - nao se da 
um salario ao filho ou a esposa e 0 jovem cabila que pede um 
salario ao pai e motivo de escandalo). 

A linguagem que utiliz~ tem conota~6es finalistas e pode dar 
a impressao de que as pessoas fecham os olhos deliberadamente; de 
fato, seria preciso dizer que "tudo ocorre como se". Recusar a 16gica 
do pre~o e um modo de recusar 0 calculo e 0 calculismo. 0 fato de 
que 0 consenso a respeito da taxa de troca seja explicito sob a forma 
de pre~o e 0 que torna possivel tanto 0 calculismo quanto a 
previsibilidade: sabemos onde estamos. Mas e 0 que tambem arruina 
qualquer economia das tracas simb6licas, economia das coisas sem 
pre~o, no seu duplo sentido. (Falar do pre~o de coisas sem pre~o, 
como as vezes somos obrigados a fazer', Pela necessidade de 
analise, e intraduzir ul11a contradi~ao nesses termos.) 

o silencio a respeito da verdade da traca e um silencio 
compartilhado. Os economistas que apenas concebem a a~ao 
racional, calculada, em nome de uma filosofia finalista e intelectua
lista da a~ao, falam de common knowledge: uma infonna~ao e 
common knowledge quando podemos dizer que todos sabem que 
todos sabem que todos possuem essa informa~ao ou, como tam
bem se diz, que se trata de um segredo de Polichinelo. Poderiamos 
ficar tentados a dizer que a verdade objetiva da traca de dadivas e, 
em ceno sentido, common knowledge: sei que sabes que, quando 
te dou algo, sei que retribuiras etc. Mas, 0 que e certo, e que esse 
segredo de Polichinelo e tabu. Tudo isso deve ficar implicito. Ha 
muitos mecanismos sociais objetivos e incorporados em cada 
agente que fazem com que a pr6pria ideia de divulgar esse segredo 
Cdizendo: basta de representar, deixemos de apresentar tracas 

5. Cf. V. Zelizer. PriCing the priceless child. Nova York, BaSic Books, 1987; The social 
meaning of money. Nova York, Basic Books, 1994. 
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redprocas como se fossem d:idivas generosas, isso e hipocrisia 
etc.) seja sociologicamente impensavel. 

Mas falar, como tenho feito, de common knowledge (ou de 
self-deception), e permanecer em uma filosofia da consciencia e 
agir como se cada agente Fosse habitado por uma dupla conscien
cia, uma consciencia desdobrada, dividida contra si mesma, cons
cientemente reprimindo uma verdade da qual tem conhecimento 
(nao invento nada: basta Ier Ulisses e as sereias, de Jon Elster). Nao 
podemos dar conta de todas as condutas duplas, sem duplicidade, 
da economia das trocas simb6licas, a nao ser abandonando a teoria 
da a~ao como produto de uma consciencia intencional, de um 
projeto explicito, de uma inten~ao explicita e orientada por um 
objetivo explicitamente colocado (particularmente, aquele que a 
analise objetiva da troca aponta). 

A teoria da a~ao que proponho (com a no~ao de habitw) 
implica em dizer que a maior parte das a~6es humanas tem por 
base algo diferente da inten~ao, isto e, disposi~6es adquiridas que 
fazem com que a a~ao possa e deva ser interpretada como 
orientada em dire~ao a tal ou qual fim, sem que se possa, 
entretanto, dizer que ela tenha por principio a busca consciente 
desse objetivo (e ai que 0 "tudo ocorre como se" e mltito impor
tante). 0 melhor exemplo de disposi~ao e, sem duvida, 0 sentido 
do jogo: 0 jogador, tendo interiorizado profundamente as regulari
dades de um jogo, faz 0 que faz no momenta em que e preciso 
faze-lo, sem ter a necessidade de colocar explicitamente como 
finalidade 0 que deve FazeL Ele nao tem necessidade de saber 
conscientemente 0 que faz para faze-lo, e menos ainda de se 
perguntar explicitamente (a nao ser em algumas situa~6es criticas) 
o que os outros podem fazer em resposta, como faz crer a visao 
do jogo de xadrez ou de bridge que alguns economistas (especial
mente quando aderem a teoria dos jogos) atribuem aos agentes. 

Assim, a troca de dadivas (ou de mulheres, de servi~os etc.), 
concebida como paradigma da economia de bens simb6licos, 
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op6e-se ao "to1l1a la, da ca" da econOll1ia econonlica, ja que nao 

tem como principio um sujeito calculista, mas um agente social
mente predisposto a entrar, sem inten~ao ou calculo, no jogo da 
troca. E nesse sentido que ela ignora ou recusa sua verdade 
objetiva de troca economica. Outro modo de demonstra-Io esta em 
que, nessa econoll1ia, Oll deixanl0s 0 interesse econ6nlico en1 
estado implicito, ou, se 0 enunciamos, e atraves de eufemismos, 
isto e, em uma linguagem de recusa. 0 eufemismo e 0 que nos 
permite dizer tudo, dizendo que nao 0 dizemos; 0 que permite 
nOll1ear 0 in0111inavel, ista e, ern U111a econOll1ia de bens sinlb6li
cos, 0 economico, no sentido usual do termo, 0 "toma la, da d". 

Disse "eufemismo", poderia ter dito "conforma~ao". 0 traba
lho simb6lico consiste em, simultaneamente, colocar-se em forma 
e exibir as formas. 0 que 0 grupo exige e que exibamos as formas, 
que honrenl0s a hU111anidade das Qutros, atestando a nossa pro
pria, afirmando nosso "ponto de honra espiritualista". Nao existe 
sociedade que deixe de honrar aqueles que a honram aparentando 
recusar a lei do interesse egofsta; 0 que Se exige nao e que fa~anl0s 
inteiranlente 0 que e necessaria, ll1as sin1 que, pelo l11enos, 
i11ostremos sinais de que nos esforpmos por faze-Io. "iao se espera 
das agentes sociais que eles se COnf0f111e111 perfeital11cnte, 111as Si111 

que eles ajam em conformidacle, que 1110strem sinais visiveis de 
que, se pudessem, respeitariam as regras (e assim que entendo a 
111J.xima "a hipocrisia e Ulna h0111enagen1 que 0 VIdo presta a 
virtucle"). Os eufemismos pr<iticos sao uma especie de homenagem 
que prestamos it ordem social e aos valores que a ordell1 social 
celebra, mesmo sabendo que ela esta destinada a ser ridicularizada. 

A alqlli11lia simbr5lica 

Essa hipocrisia estrutural impoe-se especialmente aos domi
nantes de acordo conl a ll1axi1na "noble.\:\'e ohl(qe". Para os cabihs, 

<l econOll1ia econonlica, tal C01110 a pratiCllll0S, e U111a eC0110111ia 
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de mulheres 6 Os homens dedicam-se a questoes de honra, que 
impedem qualquer concessao a 16gica da economia economica. 0 
homem honrado nao pode dizer: "Tu me devolveras antes do 
plantio"; ele deixa vago 0 prazo de pagamento. E tampouco: "Tu 
me daras quatro quintais de trigo em troca do boi que you te 
emprestar". Ao passo que as mulheres dizem a verdade dos pre~os 
e dos prazos; elas podem se permitir dizer a verdade economica ja 
que, de qualquer modo, estao excluidas (pelo menos como sujei
tos) da economia das trocas simb6licas. 0 que e tambem valido 
nas nossas sociedades. Ver-se-a, por exemplo, no nllmero da 
revista Actes de fa Recherche dedicado a "economia domestica,,7 
que, com freqiiencia, os homens esfor~am-se para fazer com que 
as mulheres fa~am 0 que eles nao podem fazer sem se rebaixar, 
como perguntar 0 pre~o. 

A recusa da economia cumpre-se em um trabalho objetiva
mente votado a transfigura~ao das rela~oes economicas, especial
mente das relac,:oes de explorac,:ao (homem/mulher, irmao mais 
velho/irmao mais novo, patrao/empregado etc.), transfigura~ao 

pelo verbo (atraves do eufemismo), mas tambem por atos. Existem 
eufemismos praticos. A troca de dadivas constitui-se grac,:as ao 
intervalo de tempo (fazemos 0 que fazemos, sob a aparencia de 
nilo faze-Io). Os agentes engajados em uma economia'de trocas 
simb6licas gastam uma parte consideravel de sua energia na 
elabora~ao desses eufemismos. (Essa e uma das razoes porque a 
economia economica e muito mais economica. Quando, por exem
plo, ao inves de dar um presente "pessoal", isto e, adequado ao 
gosto do destinatario, acabamos, por pregui~a ou comodidade, por 
preencher um cheque, economizamos 0 trabalho de pesquisa que 
supoe a aten~ao e 0 cuidado necessarios para que 0 presente seja 
adequado a pessoa, a seus gostos, que chegue no momenta certo 

6. Cf. P. Bourdieu, op. cit., p. 318. 
7. "L'economie de la maison", Actes de la Recberche en Sciences Sociales 81/82 (ma1"(;o de 

1990). 
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etc., e que seu "valor" nao seja diretamente redutivel ao valor em 
dinheiro.) A economia econo111ica e, portanto, 111ais econo111ica, na 
medida em que permite economizar 0 trabalho de constru~ao 
simb6lica que objetivamente leva a dissimular a verdade objetiva 
da pr:itica. 

o exemplo mais interessante dessa especie de alquimia 
simb61ica seria a transfigura~ao das rela~oes de domina~ao e de 
explora~ao. A troca de dadivas pode se dar entre iguais, contribuin
do para refor~ar a "comunhao", a solidariedade, atraves da comu
nica~ao que cria os la~os sociais. Mas pode tambem dar-se entre 
agentes real ou virtualmente desiguais, como no potlatch que, a 
crer nas descri\=oes dele feitas, institui rela\=oes de dominac,:ao 
simb6lica duradouras, rela~oes de domina~ao fundadas na comu
nica~ao, no conhecimento e no reconhecimento (no sentido du
plo). Entre os cabilas, as mulheres trocam constantemente peque
nos presentes cotidianos que tecem as rela~oes socia is sobre as 
quais se ap6iam muitas coisas importantes relativas, principalmen
te, a reproduc,:ao do grupo, ao passo que os homens sao os 
responsaveis pelas grandes trocas descontinuas, extra-ordinarias. 

Entre os atos comuns e os atos extraordin:irios de troca, dos 
quais 0 potlatch e 0 exemplo limite (como ato de dar para alem 
das possibilidades de retribuic,:ao, 0 que coloca aquele que recebe 
em estado de devedor, de dominado), ha apenas uma diferenp de 
grau. Na dadiva mais igualitaria, existe a possibilidade do efeito de 
dominac,:ao. E na dadiva mais desigual est:i, apesar de tudo, 
implicito um ato de troca, um ato simb6lico de reconhecimento da 
igualdade na humanidade, que s6 tem valor entre aqueles que 
possuam as categorias de percepc,:ao que Ihes permitam perceber 
a troca como troca e de ter interesse no objeto da troca. 56 um 
trobriandes bem socializado recebe as esteiras e as conchas que 
devem ser reconhecidas C01110 dadivas e suscitar seu reconheci
n1ento; do contrario, nao ha nada a fazef, isso nao the interessa. 
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Os atos simb6licos sempre supoem atos de conhecimento e 
de reconhecimento, atos cognitivos por parte daqueles que sao 
seus destinatarios. Para que uma troca simb6lica funcione, e 
preciso que ambas as partes tenham categorias de percep~ao e de 
avalia~ao identicas. Isso vale tambem para os atos de domina~ao 
simb6lica que, como vemos claramente no caso da domina~ao 
masculinas, sao exercidos com a cumplicidade objetiva dos domi
nados, na medida em que, para que tal forma de domina~ao se 
instaure, e preciso que a dominado aplique aos atos do dominante 
(e a todo seu ser) estruturas de percep~ao que sejam as mesmas 
que as que 0 dominante utiliza para produzir tais atos. 

A domina~ao simb6lica (e um modo de defini-la) ap6ia-se 
no desconhecimento, portanto, no reconhecimento, dos principios 
em nome dos quais ela se exerce. Isso vale para a domina~ao 
masculina e tambem para certas rela~oes de trabalho, como aque
las que, nos paises arabes, vinculam ao seu senhor 0 khammes, 
especie de meeiro que recebe a quinta parte da colheita, au, 
conforme Max Weber, para a empregado rural (por oposi~ao ao 
operario rura]). 0 sistema do quinto s6 pode funcionar em socie
dades que ignoram os limites do mercado ou do Estado, se 0 

meeiro e de algum modo "domesticado", isto e, vincll.lado por 
la~os que nao sao os juridicos. Para vincuhi-lo, e preciso'encantar 
a rela~ao de domina~ao e de explora~ao, de modo a transforma-la 
em rela~ao domestica de familiaridade, atraves de uma serie 
continua de atos adequados a transfigura-la simbolicamente, eufe
mizando-a (responsabilizando-se pelo mho, casando a filha, dan
do-lhe presentes etc.). 

Em nossas sociedades, e ate no centro da economia econo
mica, encontramos ainda a l6gica da economia de bens simb6licos 
e a alquimia que transforma a verdade das relayoes de domina~ao 
no paternalismo. Outro exemplo seria a rela~ao entre os irmaos 

8. P. Bourdieu. "La domination masculine", Aetes de fa Recherche en Sciences Sociales 84 
Csetembro de 1990), pp. 3-31. 
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mais velhos e mais mo~os, tal como ela se apresenta em certas 
tradi~oes (as "irmaos mais novas da Gasconha"): nas sociedades 
com direito de primogenitura, e necessario (pode-se dizer, era 
necessario) que a irmao mais mo~o se submeta, 0 que significa, 
com frequencia, que renuncie a se casar e se tome, como diz a 
cinismo nativo, "um empregado sem sahlrio" (au, como dizia 
Galbraith, a respeito da dona de casa, um "cripto-criado" -
crvpto-servant), que ame as filhos do irmao mais velho como se 
fossem seus (todos a encorajam), au que parta, aliste-se no 
exercito (os mosqueteiros), torne-se guarda au carteiro. 

o trabalho de domestica~ao (aqui, do irmao mais novo), 
necessario para transfigurar a verdade objetiva de uma rela~ao, e 
cria~ao de todo a grupo, que 0 encoraja e recompensa. Para que 
a alquimia funcione, como na troca de dadivas, e preciso que seja 
sustentada por toda a estrutura social, logo, pelas estruturas men
tais e disposi~oes produzidas por essa estrutura social; e preciso 
que exista um mercado para as a~oes simb6licas conformes, que 
haja recompensas, lucros simb6licos, com frequencia conversiveis 
em lueros materiais, que se possa ter interesse pelo desinteresse, 
que aquele que trata bem seu empregado seja recompensado, que 
dele se diga: "E um homem honesto, um homem honrado!" Mas 
essas rela~oes permanecem ambiguas, perversas: 0 khammes sabe 
muito bem que pode atingir seu patrao; se ele se vai, fingindo que 
o patrao a maltratou, faltou com sua palavra ("a mim, que tanto fiz 
por ele ... "), a desonra recai sobre 0 patrao. Do mesmo modo, a 
patrao pode invocar as faltas e as erros do khammes, se Esses sao 
conhecidos de todos, para despedi-lo mas se, exasperado porque 
seu khammes the roubou azeitonas, ele for levado a esmaga-lo, 
humilha-lo alem dos limites, a situa~ao volta-se a favor do fraco. 
Esses jogos extremamente complexos, de um extraordin:hio refina
mento, desenrolam-se diante do tribunal do juizo da comunidade, 
que tambem utiliza principios de percep~ao e de avalia~ao identi
cos aos dos envolvidos. 
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o reconhecimento 

Um dos efeitos da violencia simb6lica e a transfigura~ao das 
rela~oes de domina~ao e de submissao em rela~oes afetivas, a 
transforma~ao do poder em carisma ou em encanto adequado a 
suscitar um encantamento afetivo (por exemplo, nas rela~oes entre 
patroes e secretarias). 0 reconhecimento da divida torna-se reco
nhecimento, sentimento duradouro em rela~ao ao autor do ato 
generoso, que pode chegar a afei~ao, ao amor, como vemos com 
particular clareza nas rela~oes entre gera~oes. 

A alquimia simb6lica, tal como acabo de descreve-la, produz, 
em proveito daquele que cumpre com esses atos de eufemismo, 
de transfigurac;:ao, de conforma~ao, um capital de reconhecimento 
que the permite ter efeitos simb6licos. E 0 que chamo de capital 
simb6lico, atribuindo assim um sentido rigoroso ao que Max Weber 
designava pela palavra carisma, conceito puramente descritivo, 
que ele tomava explicitamente - no inicio do capitulo sobre a 
religiao em Wirtschaft und Gesellschaft - como equivalente ao 
que a escola durkheimiana chamava de mana. 0 capital simb6lico 
e uma propriedade qualquer - for~a fisica, riqueza, valor guerrei
ro - que, percebida pelos agentes sociais dotados das categorias 
de percep~ao e de avalia~ao que lhes permitem percebe-la, conhe
ce-la e reconhece-la, torna-se sinlbolican1ente eficiente, como unla 
verdadeira for,;a magica: uma propriedade que, por responder as 
"expectativas coletivas", socialmente constituidas, em rela~ao as 
crenc;:as, exerce uma especie de a~ao a dis tan cia, sem contato 
fisico. Damos uma ordem e ela e obedecida: e um ato quase 
magico. Mas e apenas em aparencia uma exce~ao it lei de conser
va~ao da energia social. Para que 0 ato simb6lico tenha, sem gasto 
visivel de energia, essa especie de eficacia magica, e preciso que 
um trabalho anterior, freqi.ientemente invisivel e, em todo caso, 
esquecido, recalcado, tenha produzido, naqueles submetidos ao 
ato de imposi~ao, de injun~ao, as disposi~oes necessarias para que 
eles tenham a sensa~ao de ter de obedecer sem sequer se colocar 
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a questao da obediencia. A violencia simb6lica e essa violencia que 
extorque submissoes que sequer sao percebidas como tais, apoian
do-se em "expectativas coletivas", em cren~as socialmente inculca
das. Como a teoria da magia, a teoria da vioiencia simb6lica 
ap6ia-se em uma teoria da crenp ou, melhor, em uma teoria da 
produc;:ao da cren~a, do trabalho de socializac;:ao necessario para 
produzir agentes dotados de esquemas de percepc;:ao e de avalia
c;:ao que lhes farao perceber as injunc;:oes inscritas em uma situa~ao, 
ou em um discurso, e obedece-las. 

A cren~a de que falo nao e uma cren~a explicita, colocada 
explicitamente como tal em rela~ao a possibilidade de uma nao
cren~a, ll1as ul11a adesao inlediata, unla subnlissao d6xica as 
injun~oes do mundo, obticla quando as estruturas mentais claquele 
a quem se dirige a injun,ao estao de acorclo com as estruturas 
envolvidas na injun~ao que the e dirigida. Dizemos, nesse caso, 
que a coisa estava dada, que nao havia 0 que FazeL Diante do 
desafio a honra, ele fez 0 que devia fazer, 0 que em tal caso faz 
um homem honraclo de verdade, e ele 0 fez de maneira particular
mente satisfat6ria Cia que hii sutilezas no modo de satisfazer a uma 
injun~ao). Aquele que responde as expectativas coletivas, que, sem 
qualquer calculo, ajusta-se de imediato as exigencias inscritas em 
uma situa~ao, tira toclo 0 proveito do mercado de bens simb6licos. 
Tira proveito da virtu de, mas tambem proveito do desembara~o, 
da elegancia. E ele e tanto mais elogiaclo pela consciencia comum 
por ter feito, como se Fosse natural, algo que era, como se cliz, a 
unica coisa a fazer, mas que ele poderia nao ter feito. 

Ultima caracteristica, importante: esse capital simb6lico e 
comum a toclos os membros cle um grupo. Dado que e um ente 
percebido, existente na re1a~ao entre proprieclacles que os agentes 
detem e as categorias cle percep~ao (altolbaixo, masculino/femini
no, grande/pequeno etc.) que, enquanto tais, constituem e cons
troem categorias sociais (os do alt%s cle baixo, os homens/as 
mulheres, os grandes/os pequenos) fundaclas na uniao (alianp, 
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comensalidade, casamento) e na separa~ao (0 tabu do contato, das 
uni6es desiguais etc.), ele esta vinculado a grupos - ou a nomes 
de grupos, de familias, clas, tribos - e e, ao mesmo tempo, 
instrumento e alvo de estrategias coletivas que visam conserva-lo 
ou ampM-lo e de estrategias individuais que visam adquiri-lo ou 
conserva-lo, atraves da uniao aos grupos que 0 detem (pela troca 
de dadivas, comensalidade, casamento etc.) e atraves da separa~ao 
dos grupos desprovidos, ou pouco providos, dele (as etnias estig
matizadas)9 Nas sociedades diferenciadas, uma das dimensoes do 
capital simb6lico e a identidade etnica que, junto com 0 nome, a 
cor da pele, e um percipi, urn ente percebido, que funciona como 
capital simb6lico positivo ou negativo. 

Dado que as estruturas de percep~ao e de avalia~ao sao, no 
essencial, produto da incorpora~ao de estruturas objetivas, a estru
tura de distribui~ao do capital simb6lico tende a demonstrar grande 
estabilidade. E as revolu~6es simb6licas sup6em uma revolu~ao 
mais ou menos radical dos instrumentos de conhecimento e das 

. d - 10 categonas e percep~ao. 

Assim, a economia pre-capitalista ap6ia-se fundamentalmen
te em uma recusa do que n6s consideramos como a economia, 0 

que obriga a ter como implicita uma serie de operac;6es e de 
representa~6es sobre essas operac;6es. A segunda propriedade, 
correlativa, e a transfigura~ao de atos economicos em atos simb6-
licos, transfigura~ao que pode Se realizar praticamente, como na 
troca de dadivas, por exemplo, na qual a dadiva deixa de ser urn 
objeto material para tornar-se uma especie de mensagem ou de 
simbolo adequado a cria~ao de urn lac;o social. Terceira proprieda
de: nessa circula~ao de tipo muito especial produz-se e acumula-se 
urn tipo espeCial de capital, que chamei de capital simb6lico e que 
tem como caracteristica surgir em uma re1ac;ao social entre as 

9. Cf. 3. :m:ilise do funcionamento dos sa!6es em Proust, in: P. Bourdicll. Lesenspratique, 
op. cit., pp. 242-243. 

10. Cf. P. Bourdieu. Les regles de l'al1, op. cit., p. 243. 
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propriedades possuidas por urn agente e outros agentes dotados 
de categorias de percep~ao adequadas: ente percebido, construido, 
de acordo com categorias de percep~ao especificas, 0 capital 
simb6lico sup6e a existencia de agentes sociais constituidos, em 
seus modos de pensar, de tal modo que conhe~am e reconhe~am 
o que lhes e proposto, e creiam nisso, isto e, em certos casos, 
rendam-Ihe obediencia e submissao. 

o tabu do cd/w/o 

A constitU1~ao da economia como economia, progressiva
mente feita nas sociedades europeias, acompanha a constitui~ao 
negativa de ilhotas de economia pre-capitalista que se perpetuam 
no universe da economia constituido como tal. Esse processo 
corresponde it emergencia de um campo, de urn espa~o de jogo, 
lugar de um jogo de tipo novo, cujo principio e a lei do interesse 
material. Instaura-se no centro do mundo social um universe no 
interior do qual a lei da dadiva retribuida torna-se a regra explicita 
e afirmada pllblicamente, de maneira quase cinica. Quando se trata 
de neg6cios, por exemplo, as leis da familia sao suspensas. Sendo 
ou nao meu primo, voce sera tratado por mim como um comprador 
qualquer; nao ha preferencia, privilegio, excec;ao, isen~ao. Para os 
cabilas, a moral dos neg6cios, do mercado, op6e-se it moral da 
boa-fe, da do bu niya (homem de boa fe, inocente, honrado), 0 

que impede, por exemplo, que emprestemos dinheiro a juros a 
alguem da familia. 0 mercado e 0 lugar do d1culo ou ate da astucia 
diab6lica, de transgressao diab6lica do sagrado. Ao contrario de 
tudo 0 que e exigido pela economia de bens simb6licos, ai um gato 
e chamado de gato, 0 interesse de interesse, 0 lucro de lucro. Ai 
acaba 0 trabalho de eufemiza~ao que, entre os cabilas, impunha-se 
ate no mercado: as rela~6es de mercado estavam elas pr6prias 
imersas (embedded, como diz Polanyi) em rela~6es sociais (nao se 
comercia de qualquer modo e com qualquer um; em caso de venda 
ou de compra, cercamo-nos de fiadores, escolhidos entre pessoas 
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conhecidas e reputadas por sua homal, e so progressivamente a 
logica do mercado se autonomizou, de certo modo, desprenden
do-se de toda essa rede de rela<;6es sociais mais ou menos 
encantadas de dependencia. 

No final desse processo, por um efeito de inversao, a 
economia domestica passa a ser a exce<;ao. Max Weber diz em 
algum lugar que passamos de sociedades nas quais os negocios 
economicos sao concebidos de acordo com 0 modelo das rela<;6es 
de parentesco a sociedades nas quais as proprias rela<;6es de 
parentesco sao concebidas de acordo com 0 modelo das rela<;6es 
economicas. 0 espirito de d.lculo, la reiteradamente recalcado 
(ainda que a tenta<;ao do dlculo nunca estivesse ausente, entre os 
cabilas como alhuresl, afirma-se progressivamente, a medida que 
se desenvolven1 as condic;;6es favoraveis a seu exerdcio e a sua 
a/irma,iio plfblica. A emergencia do campo economico marca a 
apari<;ao de um universo no qual os agentes socia is podem 
confessar a si proprios e confessar publicamente que eles tem 
interesses e desprender -se do desconhecimento coletivamente 
mantido, no qual podem nao apenas fazer negocios, mas confessar 
que Ja estao para faze-los, isto e, para se comportar de maneira 
interessada, calcular, obter luero, acumular, explorar.ll 

Com a constitui<;ao da economia e a generaliza<;ao das trocas 
monetarias e do espirito de d.lculo, a economia domestica deixa 
de fornecer 0 modelo de todas as rela<;6es economicas. Amea<;ada 
em sua logica especffica pela economia mercantil, e1a tende cada 

11. Pociemos ler a obra de Emile Benveniste, I.e u'OCabuiaire des institutions indo-europeen
nes (Paris, 1Hnuit, 1969, especialmente 0 primeiro volume), como llm<l :m:1lise do 
processo atraves do qual as conceitos fundamentais do pensamento economico se 
desprendem progressivamente da ganga de signmc:lgSes niio economicas (familiares, 
polfticas, religiosas etc.), na qual estavam imersQs (por exemplo, compr.:I e resgate), 
Como Lukacs (Histoire et conscience de classe, Paris, Minuit, 1974, p.266) obser\,:1, a 
formar;ao progrcssiva cia economia politica como disdplina au(onoma, tomando por 
objeto a economia enquanto economia, e eta mesma uma dimensao do processo de 
autonomiz.1.r;ao do campo economico. 0 que quer dizer que existem condir;6es 
hist6ricas e sodais de possibilidade dessa ciencia, que e preciso explidtar, para evit:u 
ignorar os limites dessa pretensa "(eoria pura". 
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vez mais a afirmar explicitamente sua logica especifica, a do amor. 
Levando a oposi<;ao a seu limite, em beneficio da dareza da 
demonstra<;ao, podemos assim opor a logica das trocas sexuais 
domesticas, que nao tem pre<;o, a logica das rela<;6es sexuais 
mercantis, que tem um pre<;o de mercado explicito e sao sancio
nadas pelas trocas monetarias. As mulheres domesticas, que nao 
tem utilidade material nem pre<;o (tabu do calculo e do credito), 
sao exclufdas da circula~ao mercantil (exclusividade) e objetos e 
sujeitos de sentimento; por oposi~ao, as mulheres ditas venais (as 
prostitutasl tem um pre<;o de mercado explicito, fundado na moeda 
e no calculo, nao sendo nem objetos nem sujeitos de sentimento, 
vendem seu corpo como objeto. 12 

Vemos que, contra 0 reducionismo economicista a Gary 
Becker, que reduz ao calculo economico 0 que por defini~ao nega 
e desafia 0 dlculo, a unidade domestica leva a perpetuar em seu 
seio uma logica economica muito espedfica. A familia, como 
unidade integrada, e amea~ada pela logica da economia. Agrupa
mento monopolista definido pela apropria<;ao exclusiva de uma 
categoria determinada de bens (a terra, 0 nome etc.), ela e 
simultaneamente unida e dividida pela propriedade. A logica do 
universo economico circundante introduz no interior da familia 0 

verme do calculo, que corroi os sentimentos. Unida pelo patrimo
nio, a familia e lugar de uma competi<;ao pelo patrimonio e pelo 
poder desse patrimonio. Mas essa competi<;ao amea<;a continua-

12. De acordo com Cedlie Hoigard e Iiv Finstad, muitas prostitutas dizem que, ao contrario 
do que se esper:::t, preferem a prostituir;ao de ma, a venda r:ipida do corpo, que permite 
uma especie de reserva mental, a prostituir;ao em hoteis que, na medida em que se 
pretende priYilegiar 0 encontro livre, com alto grau de eufemizar;ao, exige urn gasto 
bern maior de tempo e de esforr;o de aparencia, de eufemismo: no primeiro caso, tr:::tta-se 
de encontros breves, r:ipidos, durante as quais elas podem pensar em outra coisa, agir 
como objetos; ao passo que os enContros em hoteis, aparentemente muito mais 
respeitosos da pessoa, sao Yividos como muito mais alien antes porque e preciso f::t1ar 
com a c1ience, parecer estar interessada nele, e a liberdade na alienac;ao, que oferece 
a possibilicb.de de pensar em outra cOisa, desaparece em proveito de uma relal;ao que 
recuper:::t urn POllCO do. ambigiiidade dos amores nae-mercenarios Cc. Hoigard e L. 
Finstad. Backstreets: Prostitution, money and love. University Park, Pennsylvania 
University Press, 1992). 
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mente destruir esse capital, arruinando 0 fundamento de sua 
perpetua~ao, isto e, a unidade, a coesao, a integra~ao; e ela impoe, 
assim, condutas destinadas a perpetuar 0 patrimonio, perpetuando 
a unidade dos herdeiros, que se dividem por causa dele. No caso 
da Argelia, mostrei que a generaliza~ao das trocas monetarias e a 
constitui~ao correlativa da ideia "economica" do trabalho como 
trabalho assalariado - por oposi~ao ao trabalho como ocupa~ao 
ou fun~ao com um fim em si mesmo - trazem consigo a genera
liza~ao de disposi~oes calculistas, que amea~am a indivisao dos 
bens e de tarefas sobre as quais repousa a unidade familiar; de fato, 
nas sociedades diferenciadas, 0 espirito de calculo e a 16gica do 
mercado corroem 0 espirito de solidariedade e tendem a substituir 
as decisoes coletivas da unidade domestica ou do chefe da casa 
pelas decisoes individuais do individuo isola do, privilegiando 0 

desenvolvimento de mercados separados de acordo com as dife
rentes categorias de idade ou de sexo (os teen-age",) constitutivas 
das unidades domesticas. 

Seria preciso relembrar aqui a analise do sistema de estrate
gias de reprodu<;:ao, estrategias encontradas, sob formas diferentes 
e com pesos relativos diferentes, em todas as sociedades, cujo 
principio e essa especie de conatus, de pulsao da familia, da casa, 
para perpetuar-se, perpetuando sua unidade contra OS fatores de 
divisao, especialmente contra os que sao inerentes a competis;ao 
pela propriedade que funda a unidade da familia. 

Como corpo dotado de um espirito corporativo (a esse titulo, 
votado a servir de modelo arquetipico para todos os grupos 
desejosos de funcionar como corpos - por exemplo, as fratenli
ties e as sororities das universidades americanas), a familia esta 
submetida a dois sistemas de forps contradit6rios: por um lado, as 
fors;as da economia que introduzem as tensoes,as contradis;oes e 
os conflitos que evoquei, mas que, em certos contextos, impoem 
tambem a manutens;ao de uma certa coesao e, por outro lado, as 
forps de coesao, parcialmente vinculadas ao fato de a reproclus;ao 
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do capital, sob suas diferentes formas, depender, "m grande parte, 
da reprodus;'dO da unidade familiar. 

Isso e particularmente verdadeiro em rela~ao ao capital 
simb6lico e ao capital social que s6 podem se reproduzir pela 
reprodu~ao da unidade social elementar que e a familia. Na Cabilia, 
inumeras familias que romperam com a unidade da propriedade e 
das tarefas decidiram manter uma fachada indivisa, para salvaguar
dar a honra e 0 prestigio da grande familia solidaria. Assim 
tambem, nas grandes familias burguesas das sociedades modernas 
desenvolvidas, e ate nas categorias as mais distantes do modo de 
reprodus;ao familiar existentes nas corporas;oes, os agentes econo
micos abrem um espas;o consideravel, em suas estrategias e suas 
priticas economicas, a reprodus;ao de la,os domesticos ampliados, 
o que e uma das condi,oes de reprodu~ao de seu capital. Os 
grandes tem grandes familias (creio que essa e uma lei antropol6-
gica geral), tem interesse particular em manter relas;oes do tipo da 
familia extensa e, atraves dessas relas;oes, uma forma especifica de 
concentra~ao de capital. Dito de outro modo, apesar de todas as 
fors;as de fissao que se exercem sobre ela, a familia permanece um 
dos lugares de acumulas;ao, de conservas;ao e de reprodu,ao de 
diferentes tipos de capital. Os historiadores sabem que as grandes 
familias resistem as revolus;oes (como mostram, entre outros, os 
trabalhos de Chaussinand-Nogaret). Uma familia muito extensa 
tern um capital muito diversificado de modo que, desde que a 
coesao familiar se mantenha, os sobreviventes podem se ajudar na 
restauras;ao do capital coletivo. 

Ha, assim, no pr6prio interior da familia, um trabalho de 
reprodu~ao da unidade domestica, de sua integra,ao, trabalho 
encorajado e sustentado por instituis;oes como a Igreja (seria 
preciso averiguar se 0 essencial do que chamamos de moral
especialnlente a crista, lllas tanlbenl a laica - nao encontra seu 
fundamento na visao unitaria da familia) ou 0 Estado. Este contri
bui para criar ou refors;ar essa categoria de construs;ao da realidade, 
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que e a ideia de familiaB
, atraves de instituic;:oes como 0 registro 

de familia, as aloca<;:oes familiares e todo 0 conjunto de a<;:oes, 
simb6licas e materiais, freqiientemente acompanhadas de san"oes 
economicas, cujo efeito e refor<;:ar em cada um de seus membros 
o interesse pela manuten<;:ao da unidade domestica. Essa a<;:ao do 
Estado nao e simples e e preciso ser sutil, levar em conta, por 
exemplo, 0 antagonismo entre 0 direito civil, que com freqiiencia 
trabalha na dire"ao da divisao - 0 c6digo civil causou imensos 
problemas aos moradores do Beam, que tiveram dificuldades em 
perpetuar a familia fundada no direito da primogenitura nos limites 
de um c6digo juridico que exigia a partilha igualitaria, e tiveram de 
inventar todo tipo de artimanha para contomar as leis e perpetuar 
a casa contra as for<;:as de divisao introduzidas pelo direito - e 0 

direito social, que valoriza certos tipos de familia - as familias 
monoparentais, por exemplo - ou que sanciona como universal, 
atraves de sua ajuda, uma visao particular da familia, tratada como 
fan1ilia "natural". 

Seria preciso, ainda, analisar a 16gica das trocas entre gerac;:oes, 
caso particular da economia das trocas simb6licas no interior da 
familia. Para tentar dar conta da incapacidade dos contratos privados 
de assegurar a alocac;:ao intergera<;:oes dos recursos, oseconomistas 
construiram 0 que chamam de modelos de gera<;:oes imbricadas: 
temos duas categorias de agentes, os jovens e os velhos, os jovens 
do periodo (t) serao velhos em (t+ 1), os velhos do periodo (t) terao 
desaparecido em (t+ 1), e havera uma nova gerac;:ao; como podem 
os jovens transferir temporalmente uma parte da riqueza que produ
ziram, para utiliza-la na velhice' Os economistas sao interessantes 
porque tem um genio da especie imaginaria, no sentido husserliano 
do termo, e porque constroem modelos formais que fazem girar no 
vazio, oferecendo assim instrumentos formidaveis para destruir 
evidencias e obrigar a por em questao coisas que aceitamos tacita
mente, ate quando parecem paradoxais. 

13. Cf. "0 espirito de familia", nesta coleranea, pp. 124-135. 
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Os economistas ap6iam-se nessa analise das rela<;:oes entre 
gera<;:oes para afirmar que a moeda e indispensavel e que sua 
consrancia no tempo permite aos jovens utilizar a moeda que 
acumularam hoje quando forem velhos, ja que os jovens do 
periodo seguinte continuarao a aceita-la. 0 que implica dizer 
(como dizia Simiand, em um belo ensaio) que a moeda e sempre 
fiduciaria e que sua validade esta fundada em uma cadeia de 
crenc;:as duradouras ao longo do tempo. Mas, para que as trocas 
entre gerac;:oes continuem apesar de tudo, e necessaria tambem a 
intervenc;:ao da 16gica da divida como reconhecimento e a consti
tui<;:ao de um sentimento de obriga<;:ao ou de gratidao. As rela<;:oes 
entre as gera"oes sao um dos lugares por excelencia da transfigu
ra<;:ao do reconhecimento da divida em reconhecimento, piedade 
filial, amor. (As trocas situam-se sempre na 16gica da dadiva - e 
nao na do credito - e os emprestimos entre pais e filhos excluem 
a antecipa<;:ao de um interesse, e ate os prazos de reembolso sao 
vagos.) Atualmente, com a pbilia amea"ada pelas rupturas da 
coabitac;:ao provocadas pelas migrac;:oes vinculadas ao trabalho e 
pela generaliza<;:ao do espirito cle calculo (necessariamente egois
tal, 0 Estado retomou 0 tema cia uniclade domestica na gestao das 
trocas entre gerac;:oes e a "terceira idacle" e uma clessas invenc;:oes 
coletivas, que permitiu transferir para 0 Estaclo a gesrao dos velhos, 
ate entao cleixacla a familia ou, mais precisamente, 0 Estado 
substituiu a gestao clireta, no seio cia familia, clas trocas entre as 
gerac;:oes, por uma gestao clessas trocas asseguracla por ele, que 
efetua a cobranc;:a e reclistribuic;:ao dos recursos destinaclos aos 
velhos (mItro exemplo cle caso em que 0 Estaclo oferece uma 
soluc;:ao ao problema clo free rider). 

o puro e 0 comercial 

Volto a economia clos bens culturais. Reencontramos ai a 
maioria clas caracteristicas cia economia pre-capitalista. A comepr 
pela recusa do economico: a genese de um campo artistico ou de 
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um campo literario e a emergencia progressiva de um mundo 
economico as avessas, no qual as san~oes positivas do mercado 
sao ou indiferentes ou ate negativas.14 0 best-seller nao e auto
maticamente reconhecido como obra legltima e 0 sucesso comer
cial ate pode ser valorizado negativamente. Inversamente, 0 artista 
maldito (que e uma inven~ao hist6rica: assim como a pr6pria 
ideia de artista, ele nao existiu sempre) pode ver em sua maldi~ao 
contemporanea 0 sinal de uma vit6ria futura. Essa visao da arte 
(que atualmente perde terreno, a medida que os campos de 
produ~ao cultural perdem sua autonomia) foi inventada aos pou
cos, junto com a ideia do artista puro, que nao tem outro objetivo 
senao a arte, que e indiferente aos val ores do mercado, ao 
reconhecimento oficial, ao sucesso, a medida que se institula um 
mundo social inteiramente espedfico, no qual 0 fracasso economi
co podia ser associado a uma especie de sucesso ou, em todo caso, 
nao parecer desde logo com um fracasso irremediavel. (Um dos 
problemas dos artistas nao reconhecidos e que estao envelhecendo 
eo de convencer as outros, e convencer-se, de que seu fracasso e 
um sucesso e que eles tem uma possibilidade razoavel de sucesso, 
ja que existe um universo no qual se reconhece a possibilidade de 
ter sucesso sem vender livros, sem ser lido, sem ser encenado etc.) 

Um mundo as avessas, no qual as san<;:oes negativas podem 
se tornar san<;:oes positivas, do qual, evidentemente, a verdade dos 
pre<;:os e sistematicamente exclulda. Toda a linguagem e eufemls
tica. Consequentemente, uma das principais dificuldades que a 
sociologia encontra refere-se it escolha das palavras: se dizemos 
"produtor", assumimos um tom reducionista e efetivamente anula
mos a especificidade desse espa~o de produ~ao que nao e uma 
produ~ao como as outras; se dizemos "criador", calmos na ideolo
gia da "cria~ao", na mlstica do artista iinico, que por defjni~ao 
escapa a ciencia, ideologia tao potente que basta adota-la para 
assumir 0 ar de artista - e obter todos OS tipos de proveito 

14. Cf. P. Bourdieu. Les regles de l'art, op. cit., p. 201 SS. 
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sinlb6lico. (Voce escreve enl unla revista: "Eu, como criador, 
detesto os soci610gos reducionistas" etc., e voce passa por artista, 
ou por fil6sofo ... Essa e uma das razoes pelas quais tal revista ou 
tal jornal reiteradamente denunciam "0 empirismo socioI6gico", "0 
soci610go-rei", "0 territ6rio do soci610go" etc.) Essa ideologia 
profissional extremamente potente esta inscrita em uma linguagem 
que exclui 0 vocabulario cia economia mercantil: 0 comerciante de 
quadros, com frequencia, intitula-se diretor de galeria; editor e um 
eufemismo para comerciante de livros ou comprador da for~a de 
trabalho litera.ria (no seculo XIX, os escritores frequentemente se 
comparavam it prostitutas ... ). A rela~ao entre 0 editor de vanguarda 
e 0 autor e, de fato, semelhante a rela<;:ao entre 0 padre e 0 
sacristao, que descreverei em seguida. 0 editor diz para um jovem 
autor com dificuldades no fim do mes: "Veja 0 exemplo de Beckett, 
ele nunca tocou em um centavo de seus direitos autorais l " 0 pobre 
escritor poe-se no seu lugar, ele nao tem certeza de ser Beckett e 
tem certeza de que, diferentemente de Beckett, ele tem a baixeza 
de pedir dinheiro... Aqui tambem podemos reler A edu.cariio 
sentimental: 0 senhor Arnoux e um personagem amblguo como 
conlerciante de arte, llletade conlerciante, nletade artista, e ten1 
com os artistas uma rela~ao meio sentimental, meio patronal. Essas 
rela~oes de exploras:ao suave s6 funcionam se sao suaves. Sao 
relas:oes de violencia simb6lica que s6 podem se instaurar com a 
cumplicidade daqueles que a sofrem, como as relas:oes domesticas. 
o dominado colabora com sua pr6pria exploras:ao atraves de sua 
afei~ao e de sua admira<;:ao. 

o capital do artista e um capital simb6lico e nada e mais 
parecido com as disputas cie homa entre os cabilas do que as 
disputas intelectuais. Em varias dessas disputas, 0 que esta aparen
temente em jogo (ter razao, triunfar com argumentos) esconde 
questoes de homa. Desde as mais frivolas (nas disputas para saber 
o que se passou em Sarajevo, e Sarajevo que esta em jogo?) ate as 
mais "serias" (como as disputas de prioridades). Esse capital 
simb6lico de reconhecimento e um percipi suposto nas crens:as das 
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pessoas engajadas no campo. Isso foi claramente demonstrado por 
Duchamp que, como Karl Kraus em outras ocasioes, fez verda dei
ros experimentos sociol6gicos. Ao exibir um urinol em um museu, 
ele tomou evidente 0 efeito de constitui~ao que opera a consagra
~ao de um lugar consagrado - e as condi~oes sociais de surgimen
to desse efeito. As condi~oes nao sao s6 essas, mas era preciso que 
esse ato fosse realizado por ele, isto e, por um pintor reconhecido 
como pintor por outros pintores ou outros agentes do mundo 
artistico com 0 poder de dizer quem e pintor, que fosse realizado 
em um museu que 0 reconhecia como pintor e que tinha 0 poder 
de reconhecer seu ato como um ato artistico, era preciso que 0 

meio artistico estivesse pronto a reconhecer esse questionamento 
de seu reconhecimento. Basta observar, a contrario, 0 que aconte
ceu conl unl movinlento artfstico conlD as "Artes incoerentes

IS
". 

Tratava-se de artistas que, no final do seculo XIX, fizeram uma serie 
de atos artisticos depois refeitos nos anos 60, especialmente pelos 
artistas conceituais. Como as "expectativas sociais" das quais falava 
Mauss naD estavanl presentes, conlO "as espfritos nao estavanl 
preparados", como se diz, eles nao foram levadosa serio - em 
parte, porque eles mesmos nao se levavam a serio e porque, dado 
o estado do campo, eles nao podiam considerar ou apresentar 
como atos artisticos 0 que, sem duvida, consideravam simples 
brincadeiras de aprendizes. Poderiamos dizer entao, retrospectiva
mente: Vejam, eles inventaram tudo l 0 que e falso e verdadeiro. 
Eis por que e preciso tratar com muita prudencia as questoes de 
precursores e precedentes. As condi~oes sociais para que esses 
artistas parecessem, e aparentassem, fazer 0 que pareciam estar 
fazendo a nossos olhos, ainda nao estavam dadas. Portanto, eles 
nao 0 faziam. 0 que quer dizer que, para que Duchamp pudesse 
bancar Duchamp, era preciso que 0 campo estivesse constituido 
de modo a que se pudesse bancar Duchamp ... 

15. D. Grojnowski. "Uoe avant-garde sans avancee, les 'Arts incoherents', 1882-1889", Actes 
de La Recherche en Sciences Sociales 40 (1981), pp. 73-86. 
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Seria preciso, ainda, tomar a dizer a respeito do capital 
simb6lico do escritor ou do artista, a respeito do fetichismo do 
nome de autor e do efeito magico da assinatura, tudo 0 que foi dito 
a respeito do capital simb6lico tal como ele funciona em outros 
universos: como percipi, ele se ap6ia na cren~a, isto e, nas 
categorias de percep~ao e de avalia~ao vigentes no campo. 

Ao dissociar 0 sucesso mundano e a consagra\:ao especifica 
e ao assegurar lucros especificos ao desinteresse daqueles que se 
dobram a suas regras, 0 campo artistico (ou cientifico) cria as 
condi~oes de constitui~ao (ou de emergencia) de um genuino 
interesse pelo desinteresse (equivalente ao interesse pela genero
sidade nas sociedades onde a honra e um valor importante). No 
mundo artistico, conlD mundo econonlico as avessas, as "loucuras" 
nlais antiecononlicas sao, de certo ll10do, "racionais" J ja que 0 
desinteresse e ai reconhecido e recompensado. 

o riso dos M'fJos 

A empresa religiosa obedece, no essencial, aos principlos 
que resgatei na analise da economia pre-capitalista. Como no caso 
da economia domestica, da qual ela e uma forma transfigurada 
(com 0 modelo de troca fratema), a caracteristica paradoxal da 
economia da oferenda, da benemerencia, do sacrificio, revela-se 
de modo especialmente visivel no caso da Igreja cat6lica contem
poranea: de fato, essa empresa com dimensoes economicas, fun
dada na recusa do economico, esta mergulhada em um universo 
no qual, com a generaliza\:ao das trocas monetarias, a procura da 
maximiza,ao do lucro tornou-se 0 principio da maior parte das 
praticas cotidianas, de modo que qualquer agente - religioso ou 
nao-religioso - tende a avaliar em dinheiro, ainda que implicita
mente, 0 valor de seu trabalho e de seu tempo. Um sacristao, um 
coroinha, e um homo oeconorniclls mais ou menos disfar\:ado; ele 
sabe que gasta cerca de meia hora para enfeitar 0 altar com flores 
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e quanta isso vale na escala de pre~os de uma criada. Mas, ao 
mesmo tempo, adere ao jogo religioso e recusaria a analogia de 
seu trabalho a servi~o da religiao com 0 trabalho servi~al de um 
criado ou de uma criada. 

Essa especie de dupla consclencia, sem duvida comum a 
todos os agentes sociais que participam, ao mesmo tempo, de um 
universo economico e de tal ou qual sub-univers~ antieconomico 
(podemos lembrar os militantes e todos os "generosos"), e 0 

fundamento de uma grande lucidez (parcial), que se manifesta 
sobretudo em situa~oes de crise e entre as pessoas em situa~oes 
equfvQcas, portanto, enl ruptura com as evidencias mais grosseiras 
da doxa. A revista Trait-d 'union, lanpda por agentes nao-religio
sos da Igreja, quando fundaram uma especie de sindicato para 
tentar obter 0 reconhecimento material dos servi~os religiosos que 
oferecem, e um notiivel instrumento de analise. No entanto, 
resgatar brutalmente a verdade "economica" de uma conduta (dizer 
que a mulher que aluga cadeiras na Igreja e uma criada sem 
salario), e fazer uma desmistifica~ao necessaria, mas mistificadora. 
A objetiva~ao torna aparente que a Igreja e tambem uma empresa 
economica; mas arrisca a levar a esquecer que se trata de uma 
empresa economica que s6 pode funcionar como funci9na porque 
nao e verdadeiramente uma empresa, porque se nega como 
empresa. (Do mesmo modo que a familia s6 pode funcionar 
porque nega obediencia a defini~ao que dela da 0 economicismo 
do tipo do de Gary Becker.) 

Reencontramos, aqui, 0 problema, ja abordado, colocado 
pela explicita~ao da verdade de institui~oes (ou de campos) cuja 
verdade e recusar a explicita~ao de sua verdade. De maneira mais 
simples: a explicita~ao leva a uma altera~ao destruidora quando 
toda a l6gica do universe explicitado se ap6ia no tabu da explici
ta~ao. Assim, fiquei surpreendido pelo fato de que, cada vez que 
os bispos adotavam, a respeito da economia da Igreja, a linguagem 
da objetiva~ao, faIando, por exemplo, ao descrever a pastoral, do 
"fenomeno da oferta e da procura", eles riam. (Um exemplo: "Nao 
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sonlOS sociedades ummnl ... exatanlente COlllD as Qutras; naD pro
duzimos nada, nao vendemos nada [riso], nao e mesmo?" _ 
chancelaria da diocese de Paris.) au entao, em outras ocasioes, 
eles criavam eufemismos extraordinarios. a que leva a pensar que 
nao estamos em presen~a de um mentiroso cinico, como preten
deria a leitura voltairiana, mas de uma defasagem entre a verdade 
objetiva, antes recaIcada do que ignorada, e a verdade vivida das 
praticas e que essa verdade vivida, que oculta, para os pr6prios 
agentes, a verdade exibida pela analise, faz parte da verdade das 
praticas em sua defini~ao completa. A verdade da empresa religio
sa e a de ter duas verdades: a verdade economica e a verdade 
religiosa, que a recusa. Logo, para descrever cada pratica, como 
entre os cabilas, seria preciso utilizar duas paIavras, sobrepostas 
como em um acorde musical: apostoladolmarketing, fieis/cIiente
la, servi~o sagrado/trabalho assalariado etc. a discurso religioso 
que acompanha a pratica e parte integrante da economia das 
praticas como economia de bens simb6licos. 

Essa ambigiiidade e uma propriedade geral da economia da 
oferenda, na qual a troca se transfigura em obla~ao de si a uma 
especie de entidade transcendente. Na maior parte das sociedades, 
nao se oferecem materiais brutos a divindade, como ouro, por 
exemplo, e sim ouro trabalhado. a esfor~o de transfigurar a coisa 
bruta em objeto belo, em estatua, faz parte do trabalho de eufemi
za~ao da rela~ao economica (0 que explica a proibi~ao de derreter 
estatuas para obter ouro). Jacques Gernet faz uma bela analise do 
comercio sagrado e do templo budista como uma especie de 
banco, negado, que acumula recursos sagrados, didivas e oferen
das fundadas no livre consentimento e na benemerencia, e ganhos 
profanos, como os conseguidos atraves de praticas usurarias e 
mercenarias (emprestimo de cereais, penhoras, taxas cobradas de 
moinhos, impostos sobre os produtos da terra etc.)J6 Esses recur
sos, que nao sao utilizados na manuten~ao dos religiosos ou dos 

16. J. Gernet. Las aspects economiques riu bouddhisme dans la societe chinoise des if' et){ 
siecles. Saigon, Ecole Fran~aise d'Extreme-Orient, 1956. 
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predios, e tampouco no culto, nas festas, nas cerimonias oficiais, 
no servi"o dos mortos etc., sao acumulados no "patio do tesouro 
inesgotavel" e parcialmente redistribuidos sob a forma de dadiva 
aos pobres e aos doentes do albergue gratuito dos fieis. 0 templo 
funciona, assim, objetivamente, como uma especie de banco, que 
nao pode, no entanto, ser percebido ou pensado como tal, e ate 
sob a condi"ao de que nao seja nunca visto como tal. 

A empresa religiosa e uma empresa com dimensoes econo
micas que nao pode se confessar como tal e que funciona em uma 
especie de nega"ao permanente de sua dimensao economica: 
pratico urn ato economico, mas nao quero saber que 0 fiz; fa"o-o 
de tal modo que posso dizer a mim mesmo e aos outros que nao 
se trata de urn ato economieo - e os outros nao me acreditarao a 
menos que eu mesmo acredite. A empresa religiosa, 0 negocio 
religioso, "nao e uma empresa industrial e comercial com fins 
lucrativos", como relembra Trait-d'union17

, isto e, nao e uma 
empresa como as outras. A questao de saber se nisso ha ou nao 
cinismo desaparece inteiramente se percebemos que isso faz parte 
das proprias condi"oes de funcionamento e de exito da empresa 
religiosa, que os agentes religiosos acreditam no que fazem e nao 
aceitam a defini"ao economica estrita de sua a"ao e desua fun"ao. 
Assim, quando 0 sindicato de agentes laicos da Igreja t<mtou definir 
as profissoes que representava, enfrentou a defini"ao implicita 
dessas profissoes, defendidas pelos empregadores (isto e, os bis
pos que, evidentemente, recusam essa designa"ao). As tarefas 
sagradas sao irredutiveis a uma codifica"ao puramente economica 
e social: 0 sacristio nao exerce urn "oficio"; ele realiza urn servi"o 
divino. Ainda aqui a defini"ao ideal que os dignatarios da Igreja 
defendem faz parte da verdade da pratica. 

Esse duplo jogo estrutural com a defini"ao objetiva da pratica 
observa-se nas condutas mais corriqueiras. Assim, por exemplo, 

17. Cf. Trait-d'union 20, p. 10. 
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perto de Saint-Sulpice existe uma empresa de peregrina"oes que 
e, de fato (isto e, objetivamente, do ponto de vista do observador, 
que reduz e dissipa a bruma de discursos eufemisticos), uma 
empresa de turismo, negada atraves do uso sistematico do eufemis
mo: uma viagem it Inglaterra sera uma "descoberta do ecumenis
nl0"; uma viagenl a Palestina, U111 "cruzeiro conl tenla religioso, 
seguindo os passos de sao Paulo"; uma viagem a Russia, urn 
"encontro com a ortodoxia". A transfigura~ao e essencialmente 
verbal: para poder fazer 0 que se faz, acreditando (se) que nao se 
faz, e preciso dizer (se) que se faz outra coisa, diferente da que se 
faz, e preciso faze-la dizendo (se) que nao a estamos fazendo, 
C01110 se nao a fizessenl0s. 

Outro exemplo, os "Canteiros do Cardeal", empresa encarre
gada da constru"ao dos predios religiosos franceses: gerida por um 
clerigo, ela emprega grande numero de agentes benemeritos, 
politecnicos aposentados, professores de direito etc., que of ere cern 
seu tempo gratuitamente e urn reduzido numero de assalariados 
que se encarregam dos trabalhos miudos, como de secretaria ou 
contabilidade, e que tambem sao catolicos, recrutados atraves da 
coopta"ao, mas de quem nao se exige explicitamente que 0 sejam. 
A chancelaria, que e 0 ministerio das finan"as do episcopado, 
comportava (no momento da pesquisa) cerca de 60 benemeritos, 
sobretudo aposentados. Essa estrutura - um pequeno numero de 
clerigos, apoiados por um pequeno numero de assalariados, rodea
dos por urn grande numero de benemeritos - e tipiea da empresa 
catolica. Ela e encontrada em todas elas, na imprensa com acento 
religioso, nas editoras etc. Alem da benemerencia, dadiva gratuita 
de trabalho e de servi"os, encontramos ai outra propriedade central 
da empresa catolica: ela e sempre concebida como uma grande 
familia. Ha um clerigo, as vezes dois, cuja cultura especifica, 
ligada a toda uma historia, coletiva e individual, consiste em saber 
gerir tanto unl vocabulario, Ulna linguagenl, como rela~oes sociais 
que e preciso sempre tornar eufemicas. Assim, 0 que torna catolico 
um estabelecimento escolar, mesmo quando ele nao tenha um 

187 



crucifixo na parede, e que M. um maestro que incorporou profun
damente essa especie de disposi~ao catolica, uma lingua gem e um 
modo muito especial de gerir as rela~6es entre as pessoas. 

Na empresa religiosa, as rela~6es de produ~ao funcionam de 
acordo com 0 modelo das rela~6es familiares: tratar os outros como 
irmaos e colocar entre parenteses a dimensao economica da 
rela~ao. As institui~6es religiosas trabalham permanentemente, 
tanto pratica como simbolicamente, para eufemizar as rela~6es 
sociais, ai incluidas as rela~6es de explora~ao (como na familia), 
transfigurando-as em rela~6es de parentesco espiritual ou de troca 
religiosa, atraves da logica da benemerencia: da parte dos assala
riados, dos agentes religiosos subalternos encarregados, por exem
plo, da limpeza das igrejas ou da manuten~ao e decora~ao dos 
altares, hi uma didiva de trabalho, "oferenda livremente dada de 
dinheiro e de tempo" 18 A explora~ao e mascarada: nas discuss6es 
entre os bispos e os agentes sindicais, os primeiros constantemente 
jogam com a ambigliidade das tarefas sagradas; tentam fazer com 
que os segundos admitam que as a~6es consagradas sao consagra
doras, que os atos religiosos sao um fim em si mesmos e que 
aquele que os realiza e gratificado pelo proprio fato de realiza-los, 
que estamos na ordem da finalidade sem fim. 

o funcionamento da logica da benemerencia, e"a explora~ao 
que ela valida, e ajudado e facilitado pela ambigliidade objetiva das 
tarefas sagradas: empurrar as macas de doentes em uma peregrina
~ao e tanto um ato caridoso, com um fim em si mesmo, que merece 
recompensa no alem, quanta um ato tecnico, que pode ser feito por 
uma enfermeira assalariada. 0 cuidado dos lugares do culto e um 
ato tecnico ou ritual (de purifica~ao)? E a fabrica~ao de uma efigie 
(penso nas entrevistas que fiz com os operarios que lixam as estatuas 
da Virgem em Lourdes)? A fun~ao dos agentes nao e menos ambigua: 
o sacristao prepara os oficios religiosos e cuida dos lugares do culto; 

18. Ibidem. 
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ele e responsavel pela prepara~ao dos batismos, dos casamentos e 
das cerimonias funerarias, assiste a essas diversas cerim6nias e tem 
a guarda da paroquia. Sua atividade e um servi~o ritual (ainda que 
ele proprio nao seja consagrado). 0 periodico Trait-d'unionI9 fala 
da "finalidade religiosa do trabalho". 

Quando 0 pessoal laico, realizando fun~6es prCifanas como 
as de telefonista, secretaria ou contabilista, formula reivindicaroes, 
esbarra com a tendencia dos clerigos de considerar as tarefas que 
ele executa como um privilegio, um dever sagrado. (A benemeren
cia e, sobretudo, coisa de mulheres para quem, pelo menos em 
certas categorias, 0 equivalente do trabalho e seu valor em dinheiro 
nao esta claramente estabelecido; e 0 corpo sacerdotal, masculino, 
apoia-se nas formas estabelecidas de divisao de trabalho entre os 
sexos para exigir e aceitar servi~os gratuitos.) Quando os sacristaos 
relembram que seu trabalho tem uma finalidade religiosa, mas que 
isso nao significa que esse trabalho nao mere~a salario, os bispos 
respondem que salario e uma palavra que nao tem curso nesse 
universo. Do mesmo modo, a um entrevistador que Ihe pergunta, 
de modo um tanto desajeitado (as "gafes" podem ser muito 
reveladoras, ao romperem com as aparencias), se, "para Monse
nhor Untel e uma promo~ao ir para Aix", um membro importante 
do secretariado do episcopado responde: "Sim, certamente, e um 
pouco surpreendente, e como X, que passou de auxiliar em Nancy, 
que ja e uma diocese grande, a bispo de Cambrai... Dito assim, e 
certamente verdade, mas nao gostamos do termo promo~ao. Diga
mos antes reconhecimento." Outro exemplo de esclarecimento 
sacerdotal a respeito do salario: "Em primeiro lugar, 0 padre nao 
recebe salario, essa e a primeira coisa l Creio que e importante, ja 
que quem diz salario, diz assalariado, e 0 padre nao e um 
assalariado. Entre 0 padre e 0 bispo existe um contrato, se voce 
quiser, mas um contrato sui-generis, um contrato de fato especial, 
que nao e um contrato de presta~ao de servi~os, de empregador 

19. Ibidem 21, p. 1. 
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com empregado [...J. Mas, aqui, nao se pode dizer que ele tenha 
um sah'irio. Os padres nao sao assalariados; nao podemos chanlar 
de honorarios, mas podemos falar de cuidado, se voce quiser, isto 
e, de responsabilidade do bispo. Qual e 0 contrato que existe entre 
o padre e 0 bispo' 0 padre se comprometeu a servir a Igreja por 
toda a vida e, em troca, 0 bispo se compromete a prover suas 
necessidades L . .J. Podemos falar de cuidado, se voce quiser, no 
sentido amplo, mas eu diria entre aspas. Mas nao de saLirio! Nao 
de sahirio!" As aspas sao um dos marcadores mais potentes da 
nega~ao e da passagem it ordem da economia simb6lica. 

Os pr6prios elerigos tem tambem um estatuto economico 
ambiguo, que desconhecem: eles sao pobres, mas de uma pobreza 
aparente (eles recebem todo tipo de dadivas) e eletiva (seus 
recursos vem sob a forma de oferendas, de didivas, eles estao na 
dependencia de sua clientela). Essa estrutura convem a hahit1ls 
duplos, dotados do talento do eufemismo, de tornar ambiguas as 
praticas e os discursos, do sentido duplo sem jogo duplo. 0 diretor 
da regiao parisiense para as peregrina~6es fala de "anima~ao 
espiritual" a respeito de Lourdes. Quando fala de "clientela", ele ri 
como se fosse um nome feio. A lingua gem religiosa funciona 
permanentemente como instrumento de eufemiza~ao. Basta deixi
la funcionar, basta deixar que funcionem os automatismos inscritos 
nos habitus religiosos, de que e!a e uma dimensao essencial. Essa 
duplicidade estrutural, que leva a estrategias de duplo efeito -
permitindo acumular 0 ganho religioso e 0 ganho economico - e 
de linguagem duplice, poderia ser uma das invariantes do perso
nagem do representante (padre, delegado, homem politico) de 
uma Igreja ou de um partido. 

Tratamos assim de empresas (escolares, medicas, caritativas 
etc.) que, funcionando segundo a 16gica da benemerencia e da 
oferenda, levam uma considerivel vantagem na competi~ao eco
nomica (entre essas vanta gens, 0 efeito de rotula~ao: 0 adjetivo 
cristao possui 0 valor de uma garantia de moral quase domestica). 
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Mas essas empresas objetivamente economicas s6 podem benefi
ciar-se dessas vantagens desde que sejam continuamente reprodu
zidas as condi~6es de desconhecimento de sua dimensao economi
ca, isto e, enquanto os agentes continuem a crer, e a fazer crer, que 
suas a~6es nao tern nenhuma incidencia econon1ica. 

Percebemos 0 quanta e essencial, do ponto de vista metodo-
16gico, evitar dissociar as fun~6es economicas e as fun~6es religio
sas, isto e, a dimensao propriamente econ6mica da pratica e da 
simboliza~ao que torna possivel a realiza~ao das fun~6es econ6mi
cas. 0 discurso nao e algo nlais (como se tende a fazer crer quando 
se fala de "ideologia"); ele faz parte da pr6pria economia. E, se 
quisermos ser justos, e preciso leva-lo em conta, e a todo 0 esfor~o 

aparentemente desperdipdo em um trabalho de eufemiza~ao: 0 

trabalho religioso implica um gasto considerivel de energia desti
nada a converter a atividade da dimensao economica em tarefa 
sagrada; e preciso aceitar a perda de tempo, 0 esfor\:,o, ate 0 

sofrimento, para crer (e fazer crer) que se faz uma coisa diferente 
daquela que se faz. Ha desperdicio, mas a lei da conserva~ao de 
energia permanece vilida, porque 0 que se perde e recuperado em 
outro lugar. 

o que e valida no nivel dos leigos, e valida no enesimo grau 
no nivel dos elerigos, que sempre estao na 16gica da self-deception. 
Mas falar de self-deception pode levar a crer que cada agente e 0 

unico responsive! por sua mentira a si mesmo. De fato, 0 trabalho 
de self-deception e um trabalho coletivo, mantido por todo um 
conjunto de institui~6es sociais de assistencia, das quais a primeira 
e mais poderosa e a linguagem, que nao e apenas meio de 
expressao, mas tambem principio de estrutura~ao, funcionando 
com 0 apoio de um grupo que ai se reconhece: a ma-fe coletiva 
esta inscrita na objetividade da linguagem (especialmente nos 
eufemismos, nas f6rmulas rituais, nos termos de chamamento -
"pai", ~'irma" etc. - e de referencia), da liturgia, da tecnologia 
social da gestao cat6lica das trocas e das rela~6es sociais (por 
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exemplo, todas as tradi~oes organizacionais), e tambem nos cor
pos, nos habitus, nas maneiras de ser, de falar etc.; ela e refors;ada 
permanentemente pela 16gica da economia dos bens simb6licos 
que encoraja e recompensa essa duplicidade estrutural. Por exem
plo, a 16gica da rela~ao "fraterna" esta inscrita em disposis;oes 
socialmente instituidas, mas tambem na tradiS;ao, nos lugares: ha 
toda uma serie de revistas que se chamam Didlogo ou fazem 0 

chamamento para 0 "dialogo", ha profissionais do dialogo, que 
podem dialogar com as pessoas mais diferentes, penetrando em 
linguagens as mais diversas, ha lugares de encontro etc. 

Por ultimo, ja esbocei antes20 a analise da economia dos bens 
publicos e do campo burocratico, do Estado, como um dos lugares 
de recusa da economia. (Entre panenteses, e importante saber que 
a Igreja durante muito tempo preencheu funs;6es quase estatais de 
interesse geral, de servis;o publico; que ela efetuou a primeira 
concentrafiio de capital pliblico destinado a fins publicos 
educas;ao, cuidado dos doentes, dos 6rfaos etc. 0 que explica que 
tenha entrado em competis;ao violenta com 0 Estado no momenta 
em que 0 Estado "social" se constituia, no decorrer do seculo XIX.) 

A ordem do "publico", da "coisa publica", constitui-se historica
mente atraves da emergencia de um campo no qual se tornam 
possiveis, sao encorajados, conhecidos, reconhecidos e .recompen
sados os atos de interesse geral, de servis;o publico. Permanece 0 

fato de que 0 campo burocratico nunca teve exito em obter de seus 
agentes um devotamento tao completo como 0 que obtem a familia 
(ou ate a Igreja) e que 0 servis;o dos interesses do Estado sempre 
compete com 0 servis;o dos interesses pessoais ou familiares. 0 
direito publico deve relembrar que "a administras;ao nao da pre
sentes". E, de fato, uma as;ao administrativa que beneficie de modo 
individualizado uma pessoa privada e suspeita, ou seja, ilicita. 

20. cr. pp. 123 e 155. 

192 

Resta-me apresentar os principios da 16gica que os diferentes 
universos que evoquei rapidamente tem em comum. 

A economia dos bens simb61icos ap6ia-se no recalque ou na 
censura do interesse economico (no sentido restrito do termo). 
Conseqiientemente, a verdade economica, isto e, 0 pres;o, deve ser 
escondida, ativa ou passivamente, ou deixada vaga. A economia 
dos bens simb6licos e uma economia fluida e indeterminada. Ela 
se ap6ia no tabu da explicitas;ao (tabu que, por definiS;ao, a analise 
enfrenta, expondo-se assim a mostrar como calculistas e interessa
das praricas que se definem contra 0 calculo e 0 interesse). 

Dado esse recalcamento, as estrategias e as praticas caracteris
ticas da economia de bens simb6licos sao sempre ambfguas, com 
dupla face, e ate aparentemente contradit6rias (por exemplo, os 
bens ai tem um pres;o e sao "sem pres;o"). Essa dualidade de 
verda des mutuamente exclusivas, tanto nas praticas como nos dis
cursos (eufemismo), nao deve ser vista como duplicidade, hipocrisia, 
mas como negas;ao, assegurando (atraves de uma especie de Al!fhe
bung) a coexistencia de opostos (da qual podemos tentar dar conta 
atraves da metifora do acorde musical: apostolado/ marketing, 
fieis/clientes, culto/trabalho, produS;ao/criaS;ao etc.). 

o trabalho de negaS;ao, de recalque, s6 pode ter exito porque 
e coletivo e esta fundamentado na orquestras;ao dos habitm 
daqueles que 0 poem em pratica ou, em termos mais simples, em 
um acordo nao intencionalmente firmado ou concluido entre as 
disposis;oes dos agentes direta ou indiretamente interessados. A 
economia das trocas simb6licas nao se ap6ia na 16gica da as;ao 
racional ou do common knowledge (sei que tu sabes que sei que 
retribuiras), que leva a julgar as as;6es mais caracteristicas dessa 
economia como contradit6rias ou impossiveis, mas no desconheci
mento compartilhado (sou feito de tal modo, de tal modo disposto, 
que sei e nao quero saber que tu sabes e nao quero saber que sei, 
nem quero saber que retribuiras a dadiva). 0 trabalho coletivo de 
recalque s6 e possivel se os agentes sao dotados das mesmas 
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categorias de percep~ao e de avalia~ao: para que a rela~ao de 
dupla face entre 0 irmao mais velho e 0 mais mo~o possa funcionar 
de maneira duradoura, e preciso que, como na sociedade bearnesa 
de antanho, estejam presentes a submissao do inl1ao mais mo~o, 
seu devotamento aos interesses da linhagem - 0 "espirito de 
familia" - e a generosidade e a delicadeza do irmao mais velho, 
fundamento das aten~oes e dos cuidados em rela~ao a seu irmao 
e, dentre todos os outros, na familia ou fora dela, de disposi~oes 
semelhantes, que fazem com que as condutas adequadas sejam 
aprovadas e recompensadas simbolicamente. 

Essas disposi~oes comuns, e a doxa compartilhada que elas 
fundamentam, sao produto de uma socializa~ao identica ou seme
lhante, que leva a incorpora~ao generalizada das estruturas do 
mercado de bens simb6licos sob a forma de estruturas cognitivas 
em consonancia com as estruturas objetivas desse mercado. A 
violencia sinlb6lica ap6ia-se na consonancia entre as estruturas 
constitutivas do habitus dos dominados e a estrutura da rela~ao de 
domina~ao a qual eles (ou elas) se aplicam: 0 dominado percebe 
o dominante atraves de categorias que a rela~ao de domina~ao 
produziu e que, assim, estao de acordo com os interesses do 
dominante. 

Dado que a economia dos bens simb6licos apola-se na 
cren~a, a reprodu~ao ou a crise dessa economia baseiam-se na 
reprodll';:ao ou na crise da cren~a, isto e, na perpetua~ao ou na 
ruptura do acordo entre as estruturas mentais (categorias de 
percep~ao e de avalia~ao, sistemas de preferencia) e as estruturas 
objetivas. Mas a ruptura nao pode resultar apenas de uma simples 
tomada de consciencia; a transforma~ao das disposi~oes nao pode 
ocorrer sem uma transforma~ao anterior ou concomitante das 
estruturas objetivas das quais elas sao 0 produto e as quais podem 
sobreviver. 
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APENDICE 

SOBRE A ECONOMIA DA IGREJA 

Para come~ar, a imagem explicita: uma institui~ao encarrega
da de assegurar a CUra das almas. Ou, em um nivel superior de 
objetiva~ao, com Max Weber: um corpo (sacerdotal) que detem 0 

monop6lio da manipula~ao legitima dos bens da saude; e, nessa 
qualidade, e investido de um poder propriamente espiritual, exer
cido ex officio, baseado em uma transa~ao permanente com as 
tentativas laicas: a Igreja ap6ia-se em principios de visao (disposi
~oes constitutivas cia "cren~a"), que em parte constituiu para 
orientar as representa~oes ou as praticas que refor~am ou transfor
mam esses principios. E isso em favor de sua autonomia relativa 
em rela~ao a demanda dos Jaicos. 

Mas a Igreja e tambem uma empresa de dimensoes econ6-
micas, capaz de assegurar sua pr6pria continuidade, apoiando-se 
em varios tipos de recursos. Aqui, ainda uma imagem aparente, 
oficial: a Igreja vive de oferendas OU de contra-presta~oes de sell 
servi~o religioso (0 ganho do culto) e dos rendimentos de seus 
bens (os bens da Igreja). A realidade e bem mais complexa: 0 

poder temporal da Igreja repousa tambem sobre 0 controle de 
cargos que podem dever Slla existencia a simples 16gica economica 
(quando vinculados a empreendimentos econ6micos propriamen
te religiosos, canlO as peregrinac;6es, ou conl dimensao religiosa, 
como as empresas da imprensa cat6lica) ou Ii ajuda do &tado, 
como os cargos de ensino. 

Os "maiores interessados" ignoram eles pr6prios as verdadei
ras bases econ6micas da Igreja, como testemunha esta declara~ao 
tipica: 'Ja que 0 Estado nao da nada a Igreja, sao os fieis que a 
fazem viva atraves de suas oferendas.,,21 A transforma,ao profunda 

21. Radioscopie de l:Eg/ise en France, 1980, les 30 dossiers du service d'infonnation de 
{'episcopat pour Ie vryage dejean-Paul fl. Paris, Bayard Presse, 1980, p. 27. 
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das bases economicas da Igreja exprime-se no fato de que os 
respons;lveis pela institui~ao possam explicitar as posses materiais 
da Igreja, tanto mais negadas ou dissimuladas outrora porque eram 
o alvo principal da critica anticlericaL 

Em consequencia dessa transforma~ao, e para avaliar a 
empresa Igreja, podemos substituir a pesquisa sobre os praticantes 
e a intensidade de sua pratica, tal como a feita pelo conego 
Boulard, por um levantamento dos cargos que tem sua razao de 
ser na existencia da Igreja e da cren~a crista, e que desapareceriam 
se uma e outra tambem desaparecessem (0 que vale tanto para as 
industrias de velas, de rosarios ou de in1agens religiosas, quanta 
para os estabelecimentos religiosos de ensino ou a imprensa 
confessional). Essa segunda avalia~ao e muito mais adequada: de 
fato, tudo parece indicar que estamos indo na dire~ao de uma 
Igreja sem fi',Hs, que tira sua for~a (inseparavelmente politica e 
religiosa ou, como diz a linguagem dos clerigos, "apost6Iica") do 
conjunto de cargos de que ela dis poe. 

A mudan~a dos fundamentos economicos da existencia da 
Igreja, que Se operou pouco a pouco, faz com que a transa~ao 
puramente simb6lica com os laicos (e 0 poder simb6lico exercido 
pela predica e pela cura das almas) seja relegada a segundo plano 
em proveito da transa~ao com 0 Estado, que assegura as bases do 
poder temporal que a Igreja exerce, atraves dos cargos financiados 
pelo Estado, sobre os agentes que devem ser cristaos (cat6licos) 
para ocupar os cargos que ela controla. 

o monop6lio que detem sobre um conjunto de cargos (0 de 
professor em uma escola cat6lica, mas tambem 0 de limpador de 
uma piscina ligada a um estabelecimento religioso, 0 de adminis
tradar de um asilo religioso etc.) que, sem que a pertinencia ou a 
pratica religiosa sejam explicitamente exigidas, cabem prioritaria
mente aos membros da comunidade cat6lica e estimulam aqueles 
que os ocupam, ou aqueles que os postulam, a perpetuar-se como 
cat6licos, assegura it Igreja 0 senhorio de uma especie de clientela 
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de EI·tado e, assim, de uma renda de lucros materiais e, em 
qualquer caso, simb6licos (e isso sem que ela tenha necessidade 
de assegurar a propriedade direta dos estabelecimentos com di
mensao econ6mica correspondente). 

Oaf vem Sua aparencia mais de acardo com a imagem de 
des interesse e de humildade, adequada a sua voca~ao declarada. 
Por uma especie de inversao dos fins e dos meios, a defesa do 
ensino privado aparece como uma defesa dos meios indispensa
veis para 0 cumprimento da fun~ao espiritual (pastoral, apost6lica) 
da Igreja, enquanto objetiva, em primeiro lugar, assegurar a Igreja os 
cargos, as posi~oes "cat6Iicas" que sao a condi~ao principal de sua 
continuidade e da qual as atividades de ensino sao a justifica~ao." 

22. A COInp:1ra~ao, frequente, entre :1 Igreja e as partidos (especialmente a partido 
comunista), encontra sell fundamento ness:! homo!ogia estnltural e funcional. Como a 
Igreja, 0 partido cleve manter seu cantrale sobre as posir;6es que oCtlpa (nas diferentes 
assembleias representativas, nos muoicfpios e em todas as organizapSes militantes, 
esportivas, educ:1tivas etc.) para poder 114'lnter seu contrale sabre aqueles que os 
ocupam. 
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7 
o PONTO DE VISTA ESCOLASTICO 

Tentarei agru par minhas rea~6es as observa~6es que me 
foram dirigidas em torno de tres temas.! Gostaria de analisar, em 
primeiro lugar, 0 que, retomando uma expressao de Austin, cha
maria de scholastic view, 0 ponto de vista da skhote, e colocar a 
questao sobre 0 que nosso modo de pensar deve ao fato de ser 
produzido em um espa~o academico. 

Tentarei, em seguida, oferecer algumas indica~6es sobre 0 

problema especifico que a compreensao das praticas coloca e que 
faz com que as ciencias humanas tenham uma tarefa tao dificiL 

Por ultimo, gostaria de colocar 0 problema das rela~6es entre 
razao e historia: a sociologia, que aparentemente destroi os funda
mentos da razao e, portanto, seus proprios fundamentos, nao sera 
capaz de fundar um discurso racional e ate de oferecer tecnicas que 
permitam propor uma politica da razao, uma Realpolitik da razao? 

1. Este texto e ::t rrnnscri¢io da comunicao;;:5.o final apresentada no coJ6quio Gescbmack, 
Strategien, pmktiker Sinn, realizado na Universidade LiVTe, em Berlim, nos dias 23 e 24 
de outubro de 1989. 
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fogal- a serio 

"Scholastic vieul' e uma expressaa que Austin emprega de 
passagem em Sense and sensibilia e da qual da um exempla: a 
utiliza<;:aa espedfica da lingua gem que, aa inves de apreender au 
usar a sentida de uma palavra que seja imediatamente campativel 
cam a situa<;:aa, recenseia e examina tadas as sentidas passiveis 
dessa palavra, fora de qualquer referencia a situao;:aa. Esse exem
pia, significativa, encerra a essencial da que seja scholastic view. 
Trata-se de um panta de vista muita especifica sabre a mundo 
sacial, sabre a linguagem au sobre qualquer abjeto da pensamen
ta, que se tarnau passive! gra<;:as a situac;:aa de skho!e, de lazer, da 
qual a escala - palavra tambem derivada de skho!e - e uma 
farma especial, cama situa<;:aa institucianalizada de lazer estudia
sa. A ada<;:aa desse panta de vista escalastica e a pre<;:o de entrada 
tacitamente exigida par todas os campas da saber: a dispasi<;:ao 
"neutralizante" (na sentida de Husser!), que implica suspender 
qualquer tese sobre a existencia e qualquer inten<;:ao pratica, e a 
condi<;:ao - pe!a menas igual it passe de uma campetencia 
especifica - de acesso aa museu e a obra de arte. E tambem a 
candi<;:aa da exercicia escolar camo jaga gratuita, experiencia 
mental, que e um fim em si mesma. 

E precisa levar a serio as reflexoes de Plataa a respeita da 
skho!e e tambem sua famosa expressaa, freqiientemente camen
tada, spoudai6s paizein, "jagar a seria". 0 panto de vista esco
lastica e inseparavel da situa<;:aa escaliistica, situac;:aa sacialmen
te instituida na qual se pade desafiar ou ignarar a alternativa 
corriqueira entre jogar (paizein), brincar e ser seria (spollda
zein) jaganda a seria e levanda a serio as coisas ludicas, 
acupanda-se seriamente de prablemas que as pessoas serias, e 
realmente acupadas, ignaram - ativa au passivamente. 0 homo 
scholasticlIs, au academicus, I' alguem que pode jagar a seria, 
parque seu estada (au a Estada) Ihe assegura tadas as meias de 
faze-la, ista 1', a tempo livre, liberada das urgencias da vida; a 
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campetencia, assegurada par um aprendizado especifica cam 
base na skho!e; e, par ultima e de mane ira especial, a dispasi<;:aa 
(entendida cama aptidaa e inclina<;:aa) a investir, a envalver-se 
nas rela<;:oes futeis, pela menas aas alhas das pessaas serias, 
engendradas nas mundos escalasticas (pessaas serias cama 
Calicles que, depais de ter perguntada a S6crates Se este brinca
va au falava a seria, levou-a a abservar que as jagas serias da 
filasafia fazem cam que aqueles que, cama ele, a eles se 
dedicam bem alem da juventude, corram a risca de se apanar 
de tuda a que as pessoas serias levam a seria). 

Para penetrar verdadeiramente nesses universos ande saa 
produzidos pensamentas ou propastas livres das limitac;:oes e das 
limites de uma canjuntura hist6rica (context!ree) , e precisa dispor 
de tempa, de skhole e ter tambem essa dispasi<;:aa de jagar os jagas 
gratuitas que saa aprendidas e refarc;:adas na situac;:aa de skhole, 
camo a inclinac;:aa e a aptidao para calocar prablemas especulati
vas pelo prazer de resalve-las, e naa parque eles saa calacados, 
freqiientemente cam urgencia, pelas necessidades da vida, para 
tratar a linguagem naD conlC instrunlento, nlas Conl0 objeto de 
contemplac;:aa, de deleite ou de analise etc. 

Assim, 0 que as fil6safas, as saci61agas e tadas aqueles cuja 
ofieia e pensar a munda, tem maiar probabilidade de ignarar saa 
as pressupastos inscritos na panta de vista escoliistica, a que, para 
acardar as fil6sofas de seu sano escoliistico, eu chamaria, par uma 
assaciac;:aa de palavras, de doxa epistemica: os pensadores deixam 
em estada impensada (doxa) as pressupastos de seu pensamenta, 
ista 1', as candic;:oes sociais de passibilidade da panta de vista 
escoiastico, e as dispasic;:oes incanscientes, geradaras de teses 
incanscientes, adquiridas por uma experiencia escoJar, au escaJas
tica, freqiientemente inscrita na prolangamenta de uma experien
cia originaria (burguesa) de distancia da munda e das urgencias da 
necessidade. 
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Diferentemente do advogado de Platao, ou do medico de 
Aaron Cicourel", n6s temos tempo, todo nosso tempo, e essa 
liberdade em rela~ao it urgencia - que tem sempre alguma rela~ao 
com a necessidade econamica, dada a conversibilidade de tempo 
em dinheiro - tornou-se possivel, gra~as a um conjunto de 
condi~oes econamicas e sociais, pela existencia dessas reservas de 
tempo livre que sao os recursos econamicos acumulados (a primei
ra acumula~ao de capital politico aparece, de acordo com Weber, 
com 0 notivel, quando ele dis poe de recursos suficientes para 
poder abandonar por um momenta a atividade da qual tira sua 
subsistencia, ou de colocar alguem em seu lugar). 

Por que e necessario relembrar as condi~oes econamicas e 
sociais da postura escolastica? Nao se trata de denunciar e de culpar 
pelo prazer de faze-lo, se posso me exprimir assim, sem tirar 
qualquer conseqi.iencia da constata~ao. A logica na qual me coloco 
nao e a da condena~ao ou da denuncia politica, e sim a da 
interroga~ao epistemologica: interroga~ao epistemologica funda
mental, porque dirigida it propria postura epistemica, aos pressu
postos inscritos no fato de retirar-se do mundo e da a~ao no mundo 
para pensa-los. Trata-se de saber no que essa retirada, essa abstra
~ao, essa fuga, afetam 0 pensamento que tornam possive! e, por 
essa via, 0 proprio conteudo do que pensamos. 

Assim, por exemplo, se e verdade que tudo 0 que se produz 
nos campos de produ~ao cultural tem como condi~ao de possibi
lidade essa especie de suspensao das finalidades externas (0 que 
se ve bem nos usos da linguagem, especialmente os lingi.iisticos, 
nos quais nos utilizamos da linguagem nao para fazer alguma 
coisa, mas para nos interrogar sobre a linguagem), se e verdade 
que estamos em um universe que e 0 da gratuidade, da finalidade 
sem fim, nao seria compreensivel que compreendamos tao mal a 
estetica? Que - como tentei dizer ontem, em res posta a Jules 

2. Aaron V. Cicourel, "HabiUls and the development of emergence of practical reasoning", 

apresentado no mesmo col6quio. 
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Vuillemin' - existam questoes que nao colocamos it estetica 
porque as condi~oes sociais de possibilidade de nossa reflexao sao 
tambem as da postura estetica, porque nos esquecemos de par em 
questao todos os pressupostos esteticos nao teticos de todas as 
teses esteticas .. 

A teoria do ponto de vista te6rico 

Alguem pode perguntar porque, sendo soci610go, passo aqui 
por filosofo: evidentemente, em parte, como homenagem a meus 
amigos filosofos que vieram discutir meu trabalho. Mas, tambem, 
porque sou obrigado a isso. Creio que isso faz parte do trabalho 
cientifico de colocar questoes sobre a propria natureza do olhar 
cientifico. Essas questoes impuseram-se, para alem de qualquer 
inten~ao de pura especula~ao, em uma serie de situa~oes de 
pesquisa nas quais precisei refletir sobre 0 modo de conhecimento 
do saber para compreender minhas estrategias e meu material. 
Ficou claro que, na medida em que implica um modo de pensa
mento que supoe a suspensao da necessidade pratica e se utiliza 
de instrumentos de pensamento construidos contra a logica da 
pratica, como a teoria dos jogos, a teoria das probabilidades etc., 
a visao escolastica expoe-se pura e simplesmente a destruir seu 
objeto ou a engendrar artefatos puros quando se aplica, sem 
reflexao critica, a praticas que sao 0 produto de uma outra visao. 
o sabio que nao sabe 0 que 0 define como sabio, isto e, 0 "ponto 
de vista escolastico", expoe-se a colocar na cabe~a dos agentes sua 
propria visao escohistica; a imputar a seu objeto 0 que pertence ao 
modo de apreende-lo, ao modo do conhecimento. 

Esse erro epistemocentrico e muito comum: esta presente, 
por exemplo, em Chomsky, que age como se os locutores fossem 

3. Jules Vuillemin, "Reflexion sur raison et jugement de gout", aprcsentado no mesmo 
coJ6quio. 
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gramaticos. A gramatica e um produto tipico do ponto de vista 
escolastico. Poderiamos dizer, apoiando-nos em Vygotsky, que a 
skhoIe e que permite a passagem da compreensao primaria da 
lingua gem para uma compreensao secundaria; permite aceder ao 
metadiscurso sobre a pratica do discurso. 0 paralogismo escolas
tico, scholastic fallacy, consiste em colocar 0 metadiscurso como 
principio dos discursos, a metapratica como principio das praticas. 
E 0 que faz Chomsky, e tambem Levi-Strauss, jogando com os 
diferentes sentidos da palavra regra, que Wittgenstein nos ensinou 
a distinguir. 

Se, estudando 0 parentesco, em Beam ou na Cabilia, fui 
levado a pensar as praticas matrimoniais como sendo orientadas 
por estrategias mais do que guiadas ou dirigidas por regras, nao foi 
em nome de uma especie de pundonor filosofico, mas para melhor 
dar razao as praticas - nisso ajudado por analises teoricas como 
as de Wittgenstein, que evoquei ha pouco. Falar mais de estrategias 
do que de regras, e construir 0 objeto de outro modo, logo, 
interrogar os informantes de Ol.ltroS modos e analisar de outro 
modo suas priticas. Por exemplo, em vez de me contentar em 
registrar, atraves de genealogias, as alianps caracterizadas apenas 
pela rela~ao de parentesco entre os conjuges, precisei recolher, 
para cada casamento, todas as informa~oes - e elas sao muitas -
que os agentes puderam levar em conta, consciente ou inconscien
temente, em suas estrategias - diferen~a de idade entre os 
conjuges, diferenp de "fortuna" material ou simbolica entre as 
duas familias etc. 

Mas, para operar essa conversao radical do olhar, e preciso 
ter um ponto de vista teorico sobre 0 ponto de vista teorico, e tirar 
todas as conseqiiencias teoricas e metodologicas do fato de que 0 

etnologo nao esta, diante das condutas que observa e analisa, na 
posi~ao de um agente atuante, engajado na a~ao, envolvido nos 
jogos e no que esta em jogo, que ele nao e, diante de tal ou qual 
casamento registrado em suas genealogias, como um pai de familia 
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que quer casar, e casar bem, sua filha. Ele suspende (sem sabe-Io) 
todos os interesses e todas as rela~oes praticas. No caso do 
etnologo, isso e muito evidente: a situa~ao de estrangeiro e 
suficiente para coloca-Io fora do jogo e situa-Io em um ponto de 
vista quase teorico, 0 de expectador exterior a representa~ao. Para 
o sociologo, isso e menos evidente, e ele pode esquecer a diferen
~a que separa 0 interesse que pode ter no sistema escolar como 
pesquisador que, querendo simplesmente entender, dirige um 
olhar "puro" sobre 0 funcionamento dos mecanismos de elimina
~ao diferenciada de acordo com 0 capital cultural herdado, e 0 

interesse que ele tem no mesmo sistema quando age como pai de 
familia preocupado com 0 porvir de seus filhos. As no~oes de 
estrategia matrimonial ou de interesse (por exemplo, 0 interesse 
em maximizar os proveitos materiais ou simbolicos trazidos pelo 
casamento) impoem-se imediatamente ao espirito quando nos 
pensanlos COlllO agentes atuantes enl universos nos quais 0 essen
cial dos processos de acumula~ao ou de dilapida,ao do capital 
economico e simbolico passa pelas trocas matrimoniais. 

o mesmo vale para 0 mito ou 0 rito, de certo modo, a 
fortiori. E sob a condi~ao de submeter a Cfitica teorica 0 ponto de 
vista teorico como ponto de vista nao-pratico, fundado na neutra
liza,ao dos interesses e das rela,oes pnlticas, que podemos ter 
alguma probabilidade de apreender sua logica especifica. A a,ao 
ritual, que a antropologia estrutural situa no polo da algebra, e na 
realidade uma ginastica, ou uma dan,a Cgiramos da direita para a 
esquerda, ou da esquerda para a direita, avanpmos com 0 ombro 
esquerdo ou com 0 ombro direito), que obedece a uma logica 
pratica, isto e, coerente, mas apenas ate certo ponto (alem do qual 
ela deixara de ser "pratica"), e orienG~da por objetivos praticos, isto 
e, na dire~ao da realiza~ao de vontades, de desejos (de vida ou de 
morte) etc. 

Ainda ai, a conversao teo rica possibilitada pela reflexao 
teorica sobre 0 ponto de vista teo rico e sobre 0 ponto de vista 
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pratico, portanto, sobre a diferen<;a essencial que oS separa, nao e 
puramente especulativa, ela e acompanhada de uma mudan<;a 
profunda nas opera<;oes praticas da pesquisa e obtem proveitos 
cientiflcos bem palpaveis. Somos levados a nos interessar, por 
exemplo, pelos tra<;os da pratica ritual que a logica estruturalista 
levaria a descartar ou a tratar como malogros, insignificancias, da 
algebra mitica, as ambigiiidades, as realidades polissemicas, sub
determinadas ou indeterminadas, sem falar das contradi<;oes par
cia is, e do que e fluido, que permeia todo 0 sistema, e que faz sua 
flexibilidade, sua abertura, em resumo, tudo pelo qual ele e 
"pratico", predisposto, portanto, a responder com 0 menor custo 
(especialmente na pesquisa logica) as urgencias da existencia e da 

pratica. 

Seria preciso prolongar essa an§.]ise e cercar todos OS erros 
cientificos que, tanto na sociologia como na etnologia, decorrem 
da scholastic fallacy, como, por exemplo, 0 fato de pedir aos 
entrevistados - por nao se ter questionado 0 questionario, ou 
melhor, a situa<;ao do questionador, que tem 0 lazer ou 0 privilegio 
de desvencilhar-se das evidencias da duxa para se colocar questoes 
_ que sejam seUS proprios sociologos (com toclas as perguntas do 
tipo, Quantas voce acha que sao as classes sociais?); Oll, pior, 0 fato 
de colocar para os entrevistados questoes as quais eles podem 
sempre responder com sim ou nao, mas que eles nao se colocam 
e nao poderiam se colocar (quer dizer, produzir realmente por eles 
mesmos) a nao ser que estivessem dispostos e preparados por suas 
condi<;oes de existencia a adotar um "ponto de vista escolastico" 
sobre 0 mundo social (como todas as questOes de teoria po!itica) 
e sobre sua propria pratica. Seria tambem preciso distinguir todos 
os efeitos despercebidos provocados pela simples utiliza<;ao de 
instrumentos de pensamento que, indissociaveis da "situa<;ao esco
lastica", como os modos de registro, de escrita, transcri<;ao etc., ou 
os instrumentos de "modelagem", genealogias, esquemas, tabelas 
etc., reproduzem, em seu funcionamento, os pressupostos inscritos 
nas condi<;oes sociais de sua constru<;ao, como colocar entre 
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parenteses 0 tempo, a urgencia temporal, ou a logica da gratuida
de, da neutraliza<;ao dos objetivos praticos. 

Em resumo, parodiando um titulo famoso de Ryle, diria que 
a ignorancia de tudo 0 que esta envolvido no "ponto de vista 
escohistico H leva ao erro epistenlo16gico lllais grave en1 nlateria de 
ciencias humanas, 0 que consiste em colocar um "sabio na maqui
na"; aver todos os agentes sociais a imagem do sabio (do sabio 
raciocinando sabre as praticas e nao do sabio atuante); ou, mais 
exatamente, a colocar os modelos, que 0 sabio deve construir para 
explicar 0 sentido das praticas, na consciencia dos agentes; fazen
do como se as constru<;oes que 0 sabio deve produzir para 
entender as praticas, para explica-las, foss em 0 principio determi
nante das praticas. 0 calculador racional, que os defensores da 
rational action theory colocam na origem das condutas humanas 
nao e menos absurdo - ainda que isso nos choque men os, talvez 
porque lisonjeie nosso "pundonor espiritualista"- que 0 angelus 
rector, piloto vigilante ao qual alguns pensadores pre-newtonianos 
atribuiam 0 movimento regulado dos planetas. 

"Colocar um sabio na maquina" e, portanto, expor-se a cair, 
de modo quase indiferente, no intelectualismo fmalista (do qual 
acabo de dar alguns exemplos), au no mecanicisnlo, OU, COD10 

entre os mais inconseqiientes, a oscilar permanentemente entre um 
e outro. De fato, se tivesse tempo, poderia mostrar que uma teoria 
justa da pratica escapa a essas palinodias, ao fazer desaparecer a 
propria alternativa que elas dissimulam e que Jacques Bouveresse' 
evocou, a da explica<;ao pelas causas e a da explica<;ao racional, 
por inten<;oes. Limitar-me-ei a um exemplo. A expressao "noblesse 
oblige', em sua aparente obscuridade, fala bem da logica especifica 
da disposi,ao, 0 habitus do nobre dirige (no duplo sentido) suas 
praticas e seus pensamentos a maneira de uma for<;a ("e mais forte 
do que eu"), mas sem constrange-Io mecanicamente; ele tambem 

4. Jacques Bouveresse, "La force de b regIe", apresentado no mesmo col6quio. 
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guia sua a~ao a maneira de uma necessidade logica ("nilo ha nada 
mais a fazer", "nao posso agir de outro modo"), mas sem se impor 
a ele como se aplicasse uma regra ou se submetesse ao veredito 
de uma especie de dlculo racional. 0 que me leva a pensar que, 
para compreender a logica especifica das pd.ticas cujo principio e 
a disposi~ao, e preciso abandonar a distin~ao canonica entre a 
explica~ao pelas causas e a explica~ao racional. 

o privilegio do universal 

Assim, quando utilizamos, sem pensar nisso, nosso modo 
familiar de pensar, fazemos com que nosso objeto sofra uma 
altera~ao fundamental, com boas probabilidades de passar desper
cebida, e que pode levar a sua destn lir;ao pura e simples. 0 mesmo 
ocorre quando aplicamos, para alem de suas condi~6es de valida
de, historicas (anacronismo) ou sociais (etnocentrismo de c1asse), 
conceitos que, como diz Kant, parecem "ter pretensao de validade 
universal" porque sao produzidos em condi~6es especificas cuja 
especificidade nos escapa. Como nao ver - para ser mais kantiano 
do que Kant e do que nosso amigo Jules Vuillemin - que 0 jogo 
desinteressado da sensibilidade, 0 exercicio puro da faculdade de 
sentir, em resumo, 0 uso dito transcendental da sensibilidade, 
sup6e condir,x!es hist6ricas e sociai., de po.\:,ihilidade e que 0 prazer 
estetico, esse prazer puro que "deve poder ser experimentado por 
todos os homens", e privilegio daqueles que tem acesso as condi
~oes nas quais a disposi~ao "pura" pode se constituir de maneira 
duradoura? 

o que fazemos, por exemplo, quando falamos de "estetica 
popular", ou quando queremos, por toda for~a, atribuir ao "povo", 
que nao se interessa por isso, uma "cultura popular"? Tendo nos 
omitido de fazer a epoche das condi~6es sociais da {;poche dos 
interesses praticos que utilizamos quando fazemos um julgamento 
estetico puro, pura e simplesmente universalizamos 0 caso particu-
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lar no qual estamos situ ados ou, para falar de maneira mais rude, 
atribuimos, de modo inconsciente e inteiramente te6rico, a todos 
os homens (e especialmente ao velho campones, evocado por 
Jules Vuillemin, capaz de apreciar, como nos, a beleza de uma 
paisagem, ou aos criadores de musica rap, com a qual se encantam 
alguns estetas), 0 privilegio economico e social que e condi~ao do 
ponto de vista estetico puro. 

A maior parte das obras humanas que temos 0 habito de 
considerar COn1Q universais - 0 direito, a ciencia, a arte, a moral, 
a religiao etc. - sao indissociaveis do ponto de vista escolastico e 
das condi~6es economicas e sociais que as tornaram possiveis e 
que nao tem nada de universal. Elas sao engendradas nesses 
universos sociais muito especificos que sao os campos de produ
~ao cultural (campo juridico, campo cientifico, campo artistico, 
campo filosofico etc.) e nos quais estao engajados agentes que tem 
em comum 0 privilegio de lutar pelo monopolio do universal, 
contribuindo assim para levar avante, aos poucos, verda des e 
valores tidos, em cada nlonlento, cOnlQ universais, isto e, eternos. 

Estou pronto a admitir que a estetica de Kant seja verdadeira, 
mas apenas a titulo de fenomenologia da experiencia estetica de 
todos os homens e mulheres que sao produto da skhole. Vale dizer 
que a experiencia do bela, da qual Kant nos oferece uma descri~ao 
rigorosa, tem condi~6es economicas e sociais de possibilidade, 
ignoradas por Kant, e que a possibilidade antropologica cuja 
analise Kant esbo~ so pocleria se tornar realmente universal se 
essas condi~6es economicas e sociais fossem universalmente dis
tribuidas. A condi~ao de universaliza~ao real dessa possibilidade 
(teorica) universal e, portanto, a universaliza~ao real das condi~6es 
economicas e sociais, isto e, da skhole, cuja monopoliza~ao por 
alguns confere a esses happyfew 0 monopolio do universal. 

Para ir ate 0 fim, e correndo 0 risco de parecer pesado -
mas, nesses assuntos, e tao faci! ser leve ... - direi que 0 datum do 
qual parte a reflexao sociologica nao e a capacidade universal de 
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apreender a beleza, mas 0 sentimento de incompreensao ou de 
indiferen<;a experimentado, diante de certos objetos consagrados 
como bel os, por aqueles desprovidos da disposi<;ao e da compe
tencia esteticas. A evoca<;ao das condi<;6es sociais de possibilidade 
desse julgamento que tem pretens6es de validade universal leva a 
limitar suas pretens6es de universalidade e, do mesmo modo, as 
da analise kantiana: podemos atribuir a Critica da lawldade de 
julgar uma validade limitada como analise fenomenol6gica da 
experiencia vivida de alguns homens educados de algumas socie
dades historicas (experiencia cuja genese poderiamos descrever 
preeisamente). Mas direi tambem que a universalizar;ao incons
ciente do caso especifico que ela produz Cignorando suas proprias 
condi<;6es soeiais de possibilidade e, para ser kantiano ate 0 fim, 
seus proprios limites) tem como efeito constituir uma experiencia 
especifica da obra de arte (ou do mundo, com a ideia do "belo 
natural") em norma universal de qualquer experiencia "estetica" 
possivel, portanto, de legitimar tacitamente uma forma especifica 
de experiencia e, assim, aqueles que tem 0 privilegio de chegar a 
ela. 

o que vale para a experiencia estetica pura, vale para todas 
as possibilidades antropologicas que nada nos impede .de pensar 
como (poteneialmente) universais, como a aptidao de fazer um 
raciocinio logico complexo ou a capacidade de realizar um ato 
moral perfeitamente rigoroso. Entretanto, essas aptid6es ou essas 
capacidades permanecem privilegio de alguns, porque suas poten
cialidades antropologicas so encontram plena realiza<;ao em certas 
condi<;6es economicas e sociais; ao passo que, ao inverso, ha 
condi<;6es economicas e sociais nas quais elas sao como que 
anuladas, atrofiadas. 

Vale dizer que nao se pode, ao mesmo tempo, enuneiar (ou 
denunciar) as condi<;6es desumanas de existencia dos proletirios 
ou subproletarios, especialmente nos guetos, nos Estados Unidos 
ou em outros lugares, e atribuir aqueles que ai estao condi<;6es de 
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plena realiza<;:ao das potencialidades humanas, particularmente das 
disposi<;6es gratuitas e desinteressadas que, taeita ou explicitamen
te, inscreven10s em noc;6es como as de "cultura" ou de "estetica". 
o desejo, louvavel, de reabilitar (que sem duvida me inspirava 
quando, ha algum tempo, tentei mostrar que as fotografias que as 
classes populares produzem obedecem a principios tacitos e tem, 
assim, sua razao de ser, sua necessidade propria - 0 que nao 
autoriza a falar em estetica), nao e, em si, uma garantia de 
compreensao, e pode mesmo falhar inteiramente em seu objetivo. 
Entendo bem, por exemplo, que Labov queira mostrar que a 
lingua gem dos guetos negros pode expressar verdades teologicas 
tao refinadas quanta os discursos sabiamente eufemisticos dos 
estuclantes de Harvard; mas permanece 0 fato de que a linguagem 
mais emba<;ada dos ultimos abre todas as portas, especialmente as 
de Harvard, ao passo que as inven<;6es lingiiisticas mais surpreen
dentes dos primeiros continuam totalmente sem valor no mercado 
escolar e em todas as situa<;oes sociais do mesmo tipo. 

Mas acredito que ha maneiras, definitivamente muito confor
taveis, de respeitar 0 povo, que acabam por encemi-lo no que ele 
e, por aniqnilii-Io, poderiamos dizer, convertendo a priva<;ao em 
escolha eletiva ou em realiza<;:ao ultima. 0 culto da cultura popular 
(cujo paradigma historico e 0 Prolelknlt) e uma especie de essen
cialismo do mesmo tipo que 0 racismo de classe que reduz as 
praticas populares a barbarie - e do qual, freqiientemente, ele e 
apenas uma inver sao, falsamente radical: ele busca, de fato, os 
ganhos da subversao ostentatoria, do radical chic, deixando as 
coisas como estao, uns com sua cultura realmente cultivada, 
capazes de absorver seu proprio questionamento, e os outros com 
sua cultura decisiva e ficticiamente reabilitada. 0 esteticismo po
pulista e ainda um dos efeitos, sem duvida dos mais inesperados, 
do scholastic hias, jii que realiza uma universaliza<;ao t:leita do 
ponto de vista escolastico que nao e, de modo nenhum, acompa
nhada pela vontade de universalizar as condi<;6es de possibilidade 
desse ponto de vista. 
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E preciso, assim, admitir que, se tudo leva a crer que certas 
disposi~oes fundamentais em rela~ao ao mundo, certas formas 
elementares de constru~ao (estetica, cientffica etc.) da realidade, do 
worldmaking, constituem possibilidades antropol6gicas universais, 
essas potencialidades nao encontram sua realiza~ao a nao ser sob 
certas condi~oes, e que essas condi~oes, a come~ar pela skhole, 
como distancia da necessidade e da urgencia e, particularmente, a 
skhole escoJar, e todo 0 produto acumulado da skhole anterior, cuja 
conserva~ao e transmissao ela permite, sao distribu1das de modo 
muito desigual entre as civiliza~oes, desde as ilhas Trobriand ate as 
sociedades mais avan~adas de hoje e, no pr6prio interior dessas 
sociedades, de acordo com as posi~oes no espa~o social. Essas sao 
coisas muito simples, mas fundamentais, e nao deixa de ter 
utilidade relembra-Ias, sobretudo em situa~ao escoListica, isto e, 
entre pessoas prontas a comungar no esquecimento dos pressu
postos inscritos em seu privilegio comum. Constata~ao simples, 
que leva a um programa etico ou politico, ele pr6prio muito 
simples: nao se pode escapar da alternativa entre 0 populismo e 0 

conservadorismo, duas formas de essencialismo que tendem a 
consagrar 0 statl~' quo, a nao ser trabalhando para universalizar as 
condi~oes de acesso ao universal. 

Necessidade 16gica e limitar;iio social 

Mas, para dar um conteudo concreto e preciso a essa especie 
de slogan que, pelo menos, tem 0 merito de ser claro e rigoroso e 
de prevenir contra as hipocrisias populistas, seria preciso reintro
duzir toda a analise da genese e da estrutura especifica desses 
mundos sociais muito particulares nos quais 0 universal se engen
dra - e que chama de campos. Penso, de fato, que hi uma hist6ria 
social da razao, coextensiva a hist6ria desses microcosmos nos 
quais, pouco a pouco, sao institu1das as condi~oes sociais de 
desenvolvimento da razao. A razao e hist6rica do come"o ao fim. 
o que, entretanto, nao significa que ela seja relativa a hist6ria. A 
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hist6ria da razao e a hist6ria especifica da emergencia desses 
universos sociais especificos que, tendo como condi~ao de possi
bilidade a skhole, e como fundamento a distancia escohistica em 
rela"ao a necessidade e a urgencia, especialmente economicas, 
oferecem as condi"oes favoraveis ao desenvolvimento de uma 
forma especifica de troca social, de competi~ao, logo, de luta, 
indispensavel ao desenvolvimento de certas potencialidades antro
poJ6gicas. 

Para que se entenda, direi que, se esses universos sao 
favon"iveis ao desenvolvimento da razao, e porque, para ter valor 
ai, e preciso tef 0 valor cia razao, para af triunfar, e preciso fazer 

triunfar argumentos, demonstra~oes, refuta~oes. Os "m6veis pato-
16gicos" de que fala Kant, devem a1 converter-se em motivos 
16gicos para serem reconhecidos, isto e, para serem simbolicamen
te eficientes. Esses universos sociais que, sob certos aspectos, sao 
con10 as Qutros, con1 pocieres, n1onop6lios, interesses, egofsmos, 
conflitos etc., sob outros aspectos, sao muito diferentes, excepcio
nais, logo, um pouco milagrosos: de fato, as regras, tacita ou 
explicitamente impostas nas lutas de competi~ao, sao tais que as 
pulsoes mais "patoI6gicas" sao obrigadas a conformar-se as formas 
e formalismos sociais, a curvar-se a processos e procedimentos 
estabelecidos, especialmente quando se trata de debate, de con
fronta~ao, a obedecer canones adequados ao que se entende, em 
cada momenta hist6rico, por razao. 

Ocampo cientffico, esse universo escolastico no qual as 
limita~oes mais brutais do mundo comum estao suspensas, e 0 

lugar de emergencia de uma nova forma de necessidade ou de 
limita~ao ou, se quisermos, de uma legalidade especifica, Eigenge
setzlichkeit: as limita~oes 16gicas, cuja especificidade Jacques Bou
veresse tratou de demonstrar pela manha, tomam a1 a forma de 
limita~oes sociais (e reciprocamente); inscritas nas mentes sob a 
forma de disposi~oes adquiridas nas disciplinas da cidade cient1fi
ca, elas estao tambem inscritas na objetividade do campo cient1fico 
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sob a forma de institui~oes como os processos estabelecidos de 
debate, de refuta~ao, de di<ilogo e, talvez sobretudo, sob as formas 
das san~oes, positivas ou negativas, que um campo funcionando 
como um mercado de um tipo muito especifico inflige it produ~ao 
individual ja que, no limite, cada produtor s6 tem como clientes 
seus concorrentes, portanto, seus jUlzes nlais inlpieciosos. 

Diga-se de passagem que, para escapar ao relativismo, nao 
h<i necessidade de inscrever, nao nlais na consciencia, mas na 
linguagem, como uma forma renovada da ilusao transcendental, as 
estruturas universais da razao. Jiirgen Habermas fica na metade do 
caminho em seu esfor~o para buscar nas ciencias sociais (especial
mente nos principios de Grice) um modo de sair do circulo 
historicista ao qual parecem destinadas as ciencias sociais. Nao ha 
necessidade de invocar um alem da hist6ria, nem de ceder it ilusao 
platonica, encontrada, sob diversas formas, em todos os campos, 
para dar conta da transcend en cia das obras (matematicas, artisticas 
etc.) produzidas nos campos do saber; transcend en cia comprovada 
atraves da experiencia da limita~ao, ou melhor, da censura, externa 
ou interna, que 0 campo exerce sobre todos aque1es dotados das 
disposi~oes que e1e produz e exige ("Que aqui nao entre quem ... "). 
Levando ate 0 fim a redu~ao historicista, e preciso busca;: a origem 
da razao, naD enl uma "faculdade" humana, isto e;- em unla 
natureza, mas na pr6pria hist6ria desses microcosmos sociais 
especificos nos quais os agentes lutam, em nome do universal, pelo 
monop6lio legitimo do universal. 

Uma analise realista do funcionamento dos campos de pro
du~ao cultural, longe de levar ao re1ativismo, estimula a superar a 
alternativa entre 0 niilismo anti-racionalista e anticientifico e 0 

moralismo do dhilogo racional, propondo uma verdadeira Realpo
litik cia raziio. Penso, de fato, que, a menos que se acredite em 
milagres, s6 podemos esperar 0 progresso da razao de uma a~ao 
politica racionalmente orientada a favor da defesa das condi~6es 
sociais do exercicio da razao, de uma mobiliza~ao permanente de 
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todos os produtores culturais na defesa, atraves d,e interven~oes 
continuas e despretensiosas, das bases institucionais da atividade 
inte1ectual. Qualquer projeto de desenvolvimento do espirito hu
mano que, esquecendo 0 enraizamento hist6rico da razao, conte 
apenas com a forp da razao e do discurso racional para levar 
avante a causa da razao, e deixe de apelar para a luta politica para 
tentar dotar a razao e a liberdade dos instrumentos propriamente 
politicos que sao a condi~ao de sua realiza~ao na hist6ria, ainda e 
prisioneiro da ilusao escolastica. 
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UM fUNDAMENTO PARADOXAL DA MORAL 

Ponto de partida possivel para uma reflexao sobre a moral: 
a existencia, universalmente atestada, de estrategias de segundo 
grau, metadiscursivas ou metapraticas, atraves das quais os agentes 
visam produzir a aparencia de conformidade (por ato ou inten0lo) 
a uma regra universal, mesmo quando sua pnitica esteja em 
contradi~ao com a regra ou nao tenha como principio a obediencia 
a regra.} Essas estrategias, por ll1eio das quais "nos conforn1amos", 

especialmente "aplicando regras", isto e, expressando que reco
nhecemos a regra mesmo na transgressao, implicam 0 reconheci
mento da lei fundamental do grupo, aquela que exige que respei
temos, senao a regra (os cabilas gostam de dizer: "Toda regra tem 
sua saida"; e Marcel Mauss: "Os tabus existem para serem quebra
dos"), pelo menos a lei fundamental que exige que expressemos 
nosso reconhecimento da regra. Nao existe ato mais piedoso, em 
certo sentido, isto e, do ponto de vista do grupo, do que as 

1. Esce texto e a tr..tnscri~o da comunica~ao ::tpresentada no col6quio From the twilight 
oJprobability, realizado em Lucama, em maio de 1991, d. "Towards a policy of morality 
in politics", in: W.R. Shea e A. Spadafora (eds.) From the tWilightofprobability. Canton, 
Massachusetts, Science History Publications. 1992, pp. 146-151. 
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"mentiras piedosas", as "piedosas hipocrisias": se esses enganos 
que nao enganam ninguem sao tao facilmente aceitos pelos gru
pos, e porque encerram uma dec1ara~ao indubitavel de respeito 
pela regra do grupo, isto e, pelo principio formal universal (ja que 
aplicavel a qualquer membro do grupo), constitutivo da existencia 
do grupo. As estrategias de oficializa~ao pelas quais os agentes 
manifestam sua reverencia pela crenp oficial do grupo (a do pai 
cabila que apresenta como inspirado pelo puro respeito a regra 
matrimonial urn casamento com a prima paralela imposto pelo 
desejo de "cobrir a vergonha", ou a do juiz de uma corte de 
apela~ao que finge deduzir dos puros principios do direito um.a 
decisao inspirada ou imposta por considera~oes inteiramente cir
cunstanciais etc.) sao estrategias de universaliza~ao que atribuem 
ao grupo 0 que ele exige acima de tudo, isto e, uma dec1ara~ao 
publica de reverencia pelo grupo e pela representar;;iio que ele 
pretende dar e dar-se de si mesmo. 

A representa~ao (mental) que 0 grupo se faz de si mesmo s6 
pode se perpetuar no e PelO trabalho incessante de representas:ao 
(teatral) pelo qual os agentes produzem e reproduzem, na e pela 
fic~ao, a aparencia ao menos de conformidade a verdade ideal do 
grupo, a seu ideal de verdade. Trabalho que se impoe com uma 
particular urgencia aqueles que, encarregados de eJ<;pressar 0 

grupo, os porta-vozes, os oficiais, tern, menos do que qualquer 
outro, em sua vida publica e ate em sua vida privada, 0 direito de 
deixar de fazer a reverencia oficial em rela~ao ao ideal coletivo. Os 
grupos s6 reconhecem plenamente aqueles que expressam publi
camente que os reconhecem. E a san~ao do escandalo politico 
atinge inevitavelmente 0 porta-voz que trai, que nao atribui real
mente ao grupo aquilo que the vale 0 reconhecimento do grupo. 

Assim, os grupos recompensam universalmente as condutas 
as quais creditam universalidade, na realidade, ou, pelo menos, na 
inten~ao, conformes, portanto, com a virtude; e eles atribuem urn 
valor particular as homenagens reais, ou ate ficticias, ao ideal de 
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desinteresse, a subordina~ao do eu ao n6s, ao sacrificio do interes
se particular ao interesse geral, que define, precisamente, a passa
gem a ordem etica. Podemos, portanto, tomar como lei antropol6-
gica universal que ha lucro (simb6lico e, as vezes, material) em 
submeter-se ao universal, em dar-se (pelo menos) a aparencia da 
virtude, em curvar-se, exteriormente, a regra oficial. Dito de outro 
modo, 0 reconhecimento universalmente concedido a regra oficial 
faz com que 0 respeito, ainda que formal ou ficticio, 11 regra 
assegure lucros de regularidade (e sempre mais fkil e mais 
confortavel estar de acordo com a regra) ou de "regulariza~ao" 
(como, as vezes, diz 0 realismo burocratico que fala, por exemplo, 
en1 "regularizar uma situa<;ao"). 

Conseqi.ientemente, a universaliza~ao (como expressao de 
reconhecimento do koinon e do kOinonein, caros a Platao) e a 
estrategia universal de legitima~ao. Aquele que se conforma, colo
ca 0 grupo de seu lado, ao colocar-se ostensivamente ao lado do 
grupo em urn e por um ato publico de reconhecimento de uma 
nornla camunl, universal, ja que universalnlente aprovada nos 
limites do grupo. Ele dec1ara que aceita 0 ponto de vista do grupo 
sobre sua conduta, valida para qualquer agente possivel, para urn 
x universal. Por oposi~ao a afirma<;ao simples do arbitrio subjetivo 
(porque quero, porque me agrada), a referencia it universalidade 
da regra representa um acrescimo na potencia simb6lica, vinculada 
a conforma<;ao universal, a f6rmula oficial, a regra geral. 

Mas a existencia de urn interesse na virtude e de lucro na 
conformidade ao ideal social de virtude e universalmente conheci
da e nao ha tradis:ao que ignore as precaus:oes contra 0 farisaismo, 
a defesa ostensiva (e mais ou menos hip6crita) das "boas causas", 
o exibicionismo da virtude sob todas as suas formas. A universali
za<;ao e a estrategia de legitimas:ao por excelencia, estamos sempre 
no direito de suspeitar que uma conduta formalmente universal e 
produto de urn esfor<;o para garantir 0 apoio ou a aprova~ao do 
grupo, para tentar apropriar a fors:a simb6lica que representa 0 
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koinon, 0 sensa comum, fundamento de todas as escolhas que se 
apresentam como universais (0 koinon, 0 senso comum, impondo
se como 0 que e justo, tanto no sentido etico, pratico - por 
oposi~ao ao que e egofsta - quanta no sentido te6rico, cognitiv~ 
- por oposi~ao ao que e subjetivo e parcial). E isso nunca e tao 
verdadeiro como na luta propriamente po!ftica pelo monop6lio da 
violencia simb6lica, pelo direito de dizer 0 certo, 0 verdadeiro, 0 

bem, e todos os valores ditos universais, na qual a referencia ao 
universal, ao justo, e a arma por excelencia. 

Mas 0 desencanto que a analise sociol6gica do interesse pelo 
desinteresse pode produzir nao leva inevitavelmente a urn moralis
mo de inten~ao pura que, atento apenas a usurpa,ao da universali
dade, ignore que 0 interesse pelo universal e 0 lucro com 0 universal 
sao indiscutivelmente 0 motor mais seguro do progresso em dire~ao 
ao universal. Quando dizemos, com 0 proverbio, que "a hipocrisia 
e uma homenagem que 0 vfcio presta a virtu de" , podemos estar mais 
atentos a hipocrisia, negativa e universalmente estigmatizada, ou, de 
modo mais realista, a hOll1enagenl a virtu de, positiva e universalnlen
te reconhecida. E como ignorar que a crftica da suspei~ao constitui, 
ela mesma, uma maneira de participar dos lucros do universal? Como 
deixar de ver em todo caso que, em seu aparente niilismo, ela na 
verdade encerra 0 reconhecimento de princfpios universais, 16gicos 
ou eticos, que deve, ainda que tacitamente, invocar para enunciar 
ou denunciar a 16gica egofsta, interessada ou parcial, subjetiva, das 
estrategias de universaliza~ao? Ja foi observado que nao se pode 
opor a defini,ao aristote!ica de homem 0 fato de que os homens sao 
irracionais se julgamos sensato e razoavel aplicar-Ihes normas racio
nais. Do mesmo modo, nao podemos, por exemplo, censurar no 
modele hegeliano de burocracia de Estado 0 fato de ignorar que os 
servidores do Estado servem seus interesses particulares sob a 
aparencia de servir 0 universal, porque admitimos tacitamente que a 
burocracia pode, como pretende, servir 0 universal e que os criterios 
e as crfticas da razao e da moral podem, portanto, ser legitimamente 
aplicados a ele. 
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o teste de universalizabilidade, caro a Kant, e a estrategia 
universal da crftica 16gica das pretens6es eticas (quem afirma que 
os outros podem ser maltratados apenas porque tern alguma 
propriedade espedfica, por exemplo, a pele negra, podendo ser 
interrogado sobre sua disposi~ao para aceitar esse tratamento se 
fosse negro). Colocar a questao da moral na po!ftica ou da 
moraliza~ao da po!ftica em termos sociologicamente realistas sig
nifica interrogar-se, de modo muito pratico, a respeito das condi
~6es que deveriam ser preenchidas para que as praticas po!fticas 
fossem submetidas, permanentemente, a um teste de universaliza
bilidade; para que 0 pr6prio funcionamento do campo po!ftico 
imponha aos agentes af engajados em tempo integral lirrtita~6es e 
controles tais que eles sejam obrigados a seguir estrategias reais de 
universaliza,ao. Vemos que se trataria de instituir universos sociais 
nos quais, como na republica ideal de Maquiavel, os agentes teriam 
interesse na virtucie, no des interesse, no devotanlento ao servi~o 
publico e ao bem comum. 

A moral po!ftica nao pode cair do ceu; ela nao esta inscrita 
na natureza humana. Apenas uma Realpolitik da Razao e da Moral 
pode contribuir para implementar a instaura,ao de um universe no 
qual todos os agentes e seus atos estariam submetidos - especial
mente pela crftica - a uma especie de teste de universalizabilidade 
permanente, institufdo praticamente na pr6pria 16gica do campo: 
nao ha a~ao po!ftica mais realista (pelo menos para os intelectuais) 
que aquela que, dando for,a po!ftica a crftica etica, pudesse 
contribuir para 0 advento de campos politicos capazes de favore
cer, pelo seu pr6prio funcionamento, os agentes dotados das 
disposi,6es 16gicas e eticas mais universais. 

Em resumo, a moral nao tem nenhuma possibilidade de 
ocorrer, especialmente na poiftica, a nao ser que trabalhemos para 
criar os meios institucionais de uma poiftica da moral. A verdade 
oficial do oficial, 0 culto do servi,o publico e do devotamento ao 
bem comum nao resistem a crftica da suspei,ao que descobre em 
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toda parte corrup~ao, arnvlsmo, clientelismo ou, no melhor dos 
casos, 0 interesse privado em servir ao bern publico. Devotados ao 
que Austin chama, de passagem, de "impostura legitima", os 
homens publicos sao homens privados socialmente legitimados e 
encorajados a se tomar por homens piiblicos, logo a se pensar e a 
se apresentar como servidores devotados do publico e do bem 
publico. Uma politica da moral deve ter presente esse fato: por um 
lado, esfor~ando-se por entender os oficiais no seu pr6prio jogo, 
isto e, na cHada da defini~ao oficial de suas fun~6es oficiais. Mas 
tambem, e sobretudo, trabalhando sem parar para aumentar 0 
custo do esfor~o de dissimula~ao necessaria para mascarar a 
distancia entre 0 oficial e 0 oficioso, 0 palco e a coxia da vida 
politica. Esse trabalho de desvendamento, de desencantamento, de 
desmistifica~ao nao tem nada de desencantador: de fato, ele s6 
pode se realizar em nome dos pr6prios valores que estao na base 
da eficiicia critica do desvendamento de uma realidacle em contra
di~ao com as normas oficialmente professadas, igualclade, fraterni
dade e, sobretuclo, no caso especifico, sinceridade, desinteresse, 
altruismo, em resumo, tudo 0 que define a virtude civil. E nao ha 
nacla de desesperador - a nao ser para as "almas puras" - no fato 
de que aqueles incumbiclos desse trabalho - jornalistas em busca 
de esdlndalo, intelectuais dispostos a adotar causas universais, 
juristas dedicados a defender e estender 0 respeito ao direito, 
pesquisaclores obstinados em desvendar 0 oculto, como 0 soci610-
go - s6 podem, eles pr6prios, contribuir para criar as condi~6es 
de instaura~ao do reino da virtucle civil se a 16gica de seus campos 
respectivos lhes assegurar os lueros clo universal que sao 0 princi
pio de sua libido virtutis. 
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