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_________________________________________________________________________________________________ 

 

Para Pierre Bourdieu, a sociologia tem uma vocação para criticar todos os mecanismos 

de dominação, identificando o Estado como a instituição que tem a maior capacidade de criar ou 

modificar as categorias de percepção dos indivíduos. 

Assim, as explicações que os indivíduos dão de sua conduta são sempre incompletas pelo 

fato de que a produção do discurso destes não é independente de suas características sociais. O uso 

social da sociologia consiste em desvelar, para os agentes sociais, os mecanismos de dominação, 

fornecendo argumentos para a ação política. 

Existe, portanto, a necessidade da vigilância epistemológica, ainda mais quando se 

estuda o próprio campo em que se está inserido, como é o caso deste pesquisador no presente 

trabalho. É fundamental ter presente que os obstáculos ao conhecimento podem surgir tanto do 

excesso de proximidade quanto do excesso de distância em relação ao objeto. 

Sempre se faz necessário submeter a prática sociológica à crítica da razão 

epistemológica, com o objetivo de inculcar uma atitude de vigilância no próprio trabalho científico 

do pesquisador (Bourdieu: 2004). O conhecimento do erro e suas causas tornam-se fundamentais 

como meios para superar a aquisição errada do conhecimento. 

A epistemologia distingue-se da metodologia abstrata por tentar captar a lógica do erro e 

assim construir a lógica da descoberta da verdade: tanto polemizando contra o erro, quanto 

submetendo as verdades e os métodos da ciência a uma retificação metódica e permanente. Porém, 

também se faz necessária uma análise das condições sociais nas quais são produzidas as obras 

sociológicas. Assim, a sociologia do conhecimento passa a ser um instrumento privilegiado da 

vigilância epistemológica.  
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Para Bourdieu (2004), os mecanismos da prática sociológica podem ser assim 

sintetizados: a) sistematizar as implicações de qualquer prática e especificar em preceitos práticos o 

princípio da vigilância epistemológica; b) tentar definir a função e as condições de aplicação dos 

esquemas teóricos aos quais deve recorrer a sociologia para construir seu objeto; c) o fato da 

pesquisa empírica não precisar de uma teoria acabada do conhecimento do objeto sociológico ou de 

uma teoria geral e universal do sistema social, mas sim de um objeto com um mínimo de coerência 

teórica. Os conceitos e métodos devem ser tratados como ferramentas, que podem ser reutilizadas, 

enquanto arrancadas do seu contexto original. 

É necessário distinguir a teoria do sistema social da teoria do conhecimento do social. 

Fazendo esta distinção prévia, é possível aproximar autores cujas oposições doutrinais ocultam um 

acordo epistemológico. A reconciliação entre diversas tradições teóricas opera-se no exercício da 

profissão de sociólogo, um habitus que é a internalização dos princípios da teoria do conhecimento 

sociológico. À tentação permanente de transformer o método em receitas de cozinha, deve-se opor o 

treino constante da prática epistemológica. Isso significa que toda atividade de pesquisa, por mais 

rotineira que seja, deve ser repensada, tanto em si mesma, quanto em função do caso particular, 

atitude  que procurou ser permanente neste trabalho. 

Para Bourdieu (2004, pp. 17-21), deve-se submeter a prática científica à crítica, 

entendendo a ciência como em construção e não como já constituída. Assim, é inútil procurar uma 

lógica anterior e exterior à história da ciência em vias de se fazer. É necessário trabalhar por uma 

sociologia dos procedimentos do conhecimento sociológico, evitando que o ritualismo metodológico 

prejudique a vigilância epistemológica.  

Dado que a presente pesquisa tem como objeto o ensino superior, a vigilância 

epistemológica exige ter consciência que o capital cultural também proporciona diferentes tipos de 

lucro, entre eles o lucro da distinção. O lucro da distinção é o lucro que proporciona a diferença, o 

distanciamento e a separação do comum. O lucro da diferença é acrescido pelo lucro suplementar do 

desinteresse, quer dizer, o lucro que se tem ao ser visto como quem não está buscando o lucro 

(Bourdieu: 1983). 

As classes dominadas têm um papel passivo nas estratégias de distinção, portanto não 

existe, propriamente, cultura popular. Inclusive, o trabalho de politização sempre vem acompanhado 

de um esforço de aquisição cultural, como uma reabilitação, o que oculta um reconhecimento 

incondicional, inconsciente, da cultura legítima e daqueles que a detêm. 
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As transformações no sistema escolar e, especialmente, os efeitos da inflação e da 

desvalorização dos títulos escolares, são importantes fatores de mudança, particularmente no 

domínio da política.   

Os intelectuais têm um papel a desempenhar, pois a falta de uma análise rigorosa e 

complexa da realidade social possibilita a produção de formas totalitárias, ainda que não 

necessariamente as evite. É necessário produzir as condições de um novo espírito científico e 

político, libertador porque liberado das censuras. 

A contribuição para a produção da verdade depende tanto do interesse que o pesquisador 

tem em que a verdade se saiba, quanto na capacidade que se tem para produzi-la. Assim, se o 

sociólogo consegue produzir alguma verdade, não é apesar de seu interesse em produzir esta 

verdade, mas por causa de seu interesse, o que é contrário ao discurso sobre a neutralidade.  

A ciência somente avança quando teorias opostas se comunicam. Mas a síntese só é 

possível ao preço de um questionamento radical que leva ao princípio do antagonismo aparente. 

Muitas vezes o que impede a comunicação entre as diversas teorias não é tanto lógico, mas 

sociológico.  

O tipo de ciência social vai depender da posição ocupada no mundo social. Assim, o 

pesquisador pode ter como objetivo, simplesmente, compreender o mundo social ou, diferentemente, 

identificar as técnicas que permitam manipular o social com o objetivo de gerir a ordem estabelecida. 

A função científica da sociologia é compreender o mundo social, a começar pelo poder. Esse 

objetivo não é neutro socialmente, pois o poder deve sua eficácia, em grande medida, ao 

desconhecimento dos mecanismos que o fundam. 

Bourdieu (1983) parte do princípio da existência de uma forma de interesse de 

investimento na origem de todas as instituições e práticas sociais. Esse princípio confunde-se com o 

princípio da razão suficiente, quer dizer, deve existir uma causa que permita explicar ou 

compreender por que tal prática social é ao invés de não ser, e por que ela é assim e não de qualquer 

outra maneira. Esse interesse, que se torna um investimento, está ligado ao campo (espaço de jogo) e 

ao habitus (sistema de disposições ajustado a este jogo). O investimento é o efeito histórico da 

combinação de duas realizações do social: nas coisas, pela instituição, e nos corpos, pela 

incorporação.    

A dificuldade da transmissão do produto da pesquisa sociológica tem menos a ver com as 

dificuldades da linguagem do que o desconhecimento por parte dos leitores das condições de 

produção desta pesquisa. Além disso, os leitores recusam ou rejeitam os próprios princípios do modo 

de pensar sociológico (ex.: Durkheim e o princípio da explicação do social pelo social). Também 
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muitas vezes se confunde o provável com o necessário, por desconhecimento do pensar estatístico. 

Mas a fonte principal do mal-entendido estrutural entre o sociólogo e o seu leitor surge de que se fala 

do social para dizer o que ele deveria ser e não o que ele é. Em outras palavras, os leitores leem 

sociologia a partir dos seus habitus. 

Segundo Bourdieu, seria necessário divulgar o olhar científico, objetivador e 

compreensivo, que, voltado para si, permite reivindicar o direito de ser aquilo que se é. Esse olhar 

permitiria aos indivíduos assumir seus habitus sem culpa ou sofrimento. 

Dado que a ciência deve compreender as coisas como elas são, ela parte do pressuposto 

da razão suficiente. Em sociologia tenta-se identificar uma razão de ser social das coisas. Isso não 

implica determinismo. Pelo contrário, a ciência social proporciona maior liberdade oferecendo um 

conhecimento melhor das leis do mundo social. O avanço no conhecimento da necessidade é um 

progresso na liberdade possível: uma lei conhecida aparece como uma possibilidade de liberdade.  

Quando se fala de lei deve ficar claro que a ciência apenas registra, sobre a forma de leis 

tendenciais, a lógica característica de certo jogo, num certo momento, lógica que joga a favor de 

aqueles que, dominando o jogo, estão em condições de definir de fato ou de direito as suas regras. A 

lei, uma vez enunciada, transforma-se em um objeto de luta, para conservá-la, por um lado, ou para 

transformá-la, por outro.  

O característico da ação política é explorar as potencialidades inscritas no mundo social, 

nas suas contradições ou tendências imanentes. O sociólogo descreve as condições com as quais 

deve contar a ação política e das quais dependerá seu sucesso ou seu fracasso. 

Bourdieu, fazendo referência a Durkheim e seu esforço para tornar a sociologia uma 

ciência universitária, afirma que ela nasce mascarada, com aparência de pura e neutra, sem história. 

A sociologia teve que renegar de sua condição política para ser aceita como ciência universitária. 

Mas, ainda assim, a sociologia consegue uma autonomia epistemológica que lê permite tentar captar 

a verdade sobre o mundo social. 

Quando Bourdieu analisa o conceito de capital centra sua atenção em formas não 

clássicas, como o capital cultural e o capital social, deixando de lado o capital econômico. Na 

construção do conceito de capital social, Bourdieu analisa a lógica segundo a qual esta espécie 

particular de capital é acumulada, transmitida, reproduzida, e como o capital social transforma-se em 

capital econômico e vice-versa.  

Um dos objetivos de Bourdieu foi fazer uma economia dos fenômenos simbólicos e 

estudar a lógica específica da produção e da circulação dos bens culturais. Quando isso acontece, os 

próprios intelectuais são obrigados a se perceberem como determinados por interesses que podem 
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explicar suas tomadas de posição, em lugar de se situarem no universo do puro desinteresse. Os 

intelectuais estão sempre de acordo em deixar seu próprio jogo e suas próprias disputas fora do jogo. 

Os intelectuais são objeto de uma delegação de fato por parte da classe dominante. 

A sociologia dos intelectuais tem como função dificultar a relação triunfal entre 

dirigentes e intelectuais; lembrar que somos manipulados em nossas categorias de pensamento, 

sobretudo em relação ao pensar e ao falar sobre o mundo e, por último, destacar que a tomada de 

posição sobre o mundo social está influenciada pelas condições em que esta posição é produzida: a 

lógica específica do jogo político, da cooptação, da circulação de idéias, etc. 

É fundamental que o espaço onde é produzido o discurso sobre o mundo social continue 

a funcionar como um campo de luta onde o pólo dominante não esmague o pólo dominado, a 

ortodoxia não esmague a heresia. Porque neste domínio, enquanto houver luta, haverá história, isto é, 

esperança. 

A eficácia de uma ação de violência simbólica é proporcional ao desconhecimento das 

condições e dos instrumentos de seu exercício. A reação dos intelectuais ante o desvelamento da 

violência simbólica explica a reação dos mesmos: Bourdieu desmascara os lucros e os meios que os 

intelectuais usam para consegui-los. Mas tem que ficar claro que a função da ciência social não é 

condenar, mas compreender. Bourdieu não quer condenar os intelectuais como parasitas, mas 

explicitar os limites impostos a qualquer conhecimento teórico pelas condições sociais de sua 

efetuação.  

O sujeito da ciência faz parte do objeto da ciência, por isso é necessário analisar a 

situação social dos que analisam a prática. Assim, enquanto detentores de capital cultural, os 

intelectuais são uma fração (dominada) da classe dominante e muitas das suas tomadas de posição se 

devem à ambigüidade de sua posição de dominados entre os dominantes. Dado que os intelectuais, 

ao pertencerem ao campo intelectual, possuem interesses específicos, eles são passíveis de todo tipo 

de pressões e censura sutis.  

Uma sociologia dos intelectuais dá a possibilidade de liberdade em relação aos 

determinismos impostos. Inserir o sujeito da ciência na história e na sociedade, não é se condenar ao 

relativismo; é colocar em discussão as condições de um conhecimento crítico dos limites do 

conhecimento que é a condição do verdadeiro conhecimento. 

Existe uma usurpação da palavra pelos intelectuais. Eles se atribuem o direito de legislar 

sobre todas as coisas, em nome de uma competência social que não é necessariamente uma 

competência técnica. O ensaísmo é um claro exemplo desta usurpação, forma que permite discursar 
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sobre qualquer coisa conhecível. A filosofia com maiúscula é outra forma desse pensamento altivo 

que geralmente se relaciona à grandeza teórica. 

Na base da sociologia de Bourdieu, existe uma teoria da prática, a qual afirma a 

cumplicidade infra-consciente, corporal, entre o corpo socializado e os campos sociais, 

contradizendo toda filosofia do sujeito e do mundo como representação. Porém, esta teoria da prática 

também opõe-se ao behaviorismo. A ação tem como princípio um sistema de disposições (habitus e 

habitus de classes) que é o produto de toda a experiência biográfica, não é uma mera resposta a um 

estímulo detonador. Os habitus são programas montados historicamente. A história individual, 

naquilo que ela tem de mais singuar, é socialmente determinada. 

Os objetos da ciência social e a maneira de tratá-los estabelecem sempre uma relação 

inteligível com o pesquisador definido sociologicamente. Existe uma hierarquia de objetos de 

pesquisa e uma hierarquia de sujeitos de pesquisa que contribuem de forma determinante para a 

distribuição dos objetos entre os sujeitos. Nesta distribuição ajudam as censuras interiores que não 

passam de censuras sociais e escolares interiorizadas. Assim, não há nada menos neutro socialmente 

do que a relação entre o sujeito e o objeto. Portanto, é necessário que o pesquisador saiba objetivar a 

relação com o objeto. 

Bourdieu (1983) enfatiza que a teoria do conhecimento e a teoria política são 

inseparáveis: toda teoria política encerra uma teoria da percepção do mundo social e as teorias da 

percepção do mundo social se organizam segundo oposições muito análogas as encontradas na teoria 

da percepção do mundo natural. Surge assim uma primeira oposição na sociologia do conhecimento: 

conhecemos o mundo social por construção ou por constatação? Uma segunda oposição aparece ente 

o cientismo determinista e o subjetivismo (exemplo: a revolução será o resultado de um 

desenvolvimento inevitável ou será o resultado da ação histórica?). As classes sociais e os partidos 

políticos são outro exemplo desta oposição (será que os partidos exprimem as diferenças ou eles as 

produzem?).  

No pensamento marxista existe uma luta entre uma tendência objetivista que busca as 

classes sociais na realidade e uma teoria voluntarista que diz que as classes são uma coisa que se faz. 

Bourdieu entende que a posição que se adota sobre o problema das classes depende da posição que 

se ocupa na estrutura de classes. 

Voltando à questão inicial: será que a representação do mundo social é o simples registro 

de divisões que existem na realidade ou é apenas uma construção operada pela aplicação de 

esquemas classificatórios?  
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Na prática cotidiana a luta entre objetivismo e subjetivismo é permanente. Cada um 

procura impor a representação subjetiva de si mesmo como representação objetiva. O dominante é 

quem possui os meios de impor ao dominado que o perceba como ele quer ser percebido. A oposição 

entre objetivismo e subjetivismo é a própria luta histórica. Desde que há espaço social, há luta, há 

luta de dominação, há um pólo dominante, há um pólo dominado e, desde este momento, há verdades 

antagônicas. A verdade é um objeto de luta. 
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