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INTRODU~AO

Decidi discutir certas questoes que teria preferi
do deixar por conta da fUosofia porque me convenci de que ela
mesma, alias tiio questionadora, nao as abordava; ademais, a fUo
sofia suscitava, sobretudo a prop6sito das ciencias sociais, ques
tOes que nao me pareciam procedentes - ao mesmo tempo evi
tando interrogar-se sobre as razoes e mormente sobre as causas,
freql1entemente pouco fUos6ficas, de suas interroga~oes. De fato,
~)lqueria.a£rofundar a critica (110 sentido de Kant) da razao eru-- -.- - - .._-' ' ~" -

dita ate ao jlQlltg.emqueqs.questionamentos deixam em geral-----------.-._" -'--- , ..,"--- .-.--._._- ,- ._,-" --,

intocado e ~tar,xl'licitar o~ pressupostos inscritos na situa~ao

de skhole, tempo livre e libe;ad~-d';:sii~gencias-do mundo que tor-
'---_._~. ---_...""" ,",-'- - .-.-- ,- ',"-,"

Ila possivel uma rela~ao livre e liberada com tais Ilrgencias e com
o pr6pEio mu.ndo. Ora, a exemplo do que fazem outros profissio
nais do pensamento, SaO fU6sofos que, insatisfeitos por mobilizar
tais pressupostos em sua pratica, levaram-nos aordem do discur
so no intento de legitima-Ios em lugar de analisa-Ios.

Para justificar uma pesquisa que pretende dar acesso a verda
des que a fUosofia contribui para tomar dificeis de alcan~ar, eu
teria podido evocar 0 exemplo de pensadores que nao estao longe
de ser considerados pelos fil6sofos como inimigos da filosofia
porque, como Wittgenstein, the conferem como primeira missao
a de dissipar as ilusoes, notadamente aquelas produzidas e repro
duzidas pela tradi~ao fUos6fica. Contudo, qualquer urn podera se
convencer disso adiante, eu tinha inumeras razoes para colocar
estas reflexoes sob a egide de Pascal. Desde ha muito, quando me
faziam a pergunta, em geral mal intencionada, acerca de minhas
rela~oes com Marx, eu adquirira 0 habito de responder que, tudo
ponderado, e <3$0 fosse de fat() indispensavel uma fUia~a() a qual
quer pre~o, eu me consideraria, muito mais, urn pascaliano: pen-

........ __ .__.__.--- .. -_.__.---
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:, sava sob;etudO)JQ_que concerne ao poder simb6lico, vertente por
? anele a afinidade se-maitifest~mell'ior;bem-cO"moem outros
'- aspectos da obra, menos percebidos, cOllJO Q~~}.a:1!1ento da
~ am~ao 40 fu~d~mento. Mas, principalmente, eu sempre fora

reconhecido a Pascal, da maneira como 0 compreendia, por sua
solicitude destituida de ingenuidade populista, diante do "comum
dos homens" e das "opinioes sadias dopovo"~_s~a
vontade, indissociavel dessa solicitude, deproQl~ a
_____-- ,r-.....~'"~

"razao dos efeitos'; a razao de ser dau;orulutas humanas al2.aren-
~~- - __~- , ·-__'c. "',-' ,_. -'-'-' ---~--« -.-
~~~~i!1E':'.Il~:gg~.!lJe_s.Q.llII1ai~ irris6ria~ - como co~rer
o dia inteiro atras de uma lebre" -, em vez de adotar uma atltu---------------------- _. _ .. -'

de de desprezo ou de indigna~ao, tal como costumamtazer os
"Semi-sagazes':s;mp~e dispostos a "fazer 0 papel de fIl6sofos" e a
tentar assombrar com seus entusiasmos exagerados a prop6sito
da vaidade das opinioes de senso comum.

Convencido de que Pascal estava com a rmo ao dizer que "a
verdadeira fIlosofia zomba da fIlosofia", muitas vezes lamentei que
as regras do born tom escolastico me impe~am de tomar ao pe da
letra esta palavra de ordem: mais de uma vez tive desejos de
empregar, contra a violencia simb6lica que se exerce com fre
qiiencia, a come~ar contra os pr6prios fIl6sofos, e em nome da
fIlosofia, as armas mais comumente utilizadas para contrabalan
~ar os efeitos dessa violencia - ironia, pasticho ou par6dia.
Como nao invejar a liberdade dos escritores (Thomas Bernhard
evocarido 0 kitsch heideggeriano ou Elfriede Jelinek as nuvens fu
liginosas dos idealistas alemaes) ou ados artistas que, de Du
champ a Devautour, ,11unca deixaram de questionar, em sua prati
ca mesmo, a cren~a na arte enos artistas?

.. A vaidade de atribuir 11 filosofia e aos prop6sitos dos intelec
tuais efeitos imensos e fulminantes parece constituir 0 exemplo
por exceIencia daquilo que Schopenhauer denominava 0 "c6mico
pedante'; querendo aludir com isso ao ridiculo em que se incorre
quando se realiza uma a~ao que nao esta abrangida em seu concei
to, assim como urn cavalo de teatro que defecasse. Ora, para alem
dos conflitos que os opoem, nossos fil6sofos "modernos" ou "p6s
modernos" tern em comum esse excesso de confian~a nos poderes

do discurso. Ilusao tipica de lector, capaz de tomar 0 comentario
academico por urn ato politico ou a critica dos textos por uma
fa~anha de resistencia, vivendo assim as revolu~oes na ordem das
palavras como se fossem revolu~oes na ordem das coisas.

Como evitar sucumbir a tamanho sonho de onipotencia, pron
to a suscitar ardores de identifica~ao maravilhada aos grandes
papeis her6icos? Creio que, antes de tudo, convem refletir tanto
acerca dos limites do pensamento e dos poderes do pensamento,
como a respeito das condi~oes de seu exercicio, que levam tantos
pensadores a ultrapassar os limites de uma experiencia social for~o
samente parcial e local, geografica e socialmente, circunscrita a urn
pequeno cantao, sempre 0 mesmo, do universo social, e ate intelec
tual, tal como demonstra a estreiteza das referencias invocadas,
muitas vezes reduzidas a uma disciplina e a uma tradi~ao nacional.

, A observa~ao atenta do movimento do mundo deveria no entanto
instigar mais humildade, quando se sabe que os poderes intelec
tuais sao tanto mais eficazes quando se exercem no sentido das ten
dencias irnanentes da ordem social, redobrando entao, de maneira
indiscutivel, pela omissao ou pelo compromisso, os efeitos das for
~s do mundo, as quais tambem se exprirnem por seu intermedio.

Nao desconhe~o que 0 que tenho a dizer aqui, e que ha muito
tempo venho preferindo deixar, ao menos em parte, sob a forma
irnplicita de urn sentido pratico das coisas te6ricas, esta enraizado
nas experiencias singulares, e singularmente lirnitadas, de uma exis
tencia particular; tampouco ignoro que os acontecimentos do
mundo, ou as peripecias da vida universitaria, podem afetar muito
profundamente as consciencias e os inconscientes. Sera que por
conta disso meu prop6sito se torne particularizado ou relativizado?
Ja houve quem buscasse relacionar 0 interesse dos senhores de Port
Royal pela autoridade e pela obediencia, ou entao, 0 empenho com
que procuraram desvendar seus principios, ao fato de que, con
quanto bastante privilegiados, sobretudo do ponto de vista cultu
ral, pertenciam quase todos 11 aristocracia burguesa dos oficiais de
justi~a, categoria social ainda muito distinta, tanto para as outras
como para si pr6pria, da nobreza de espada cujas insolencias eram
suportadas com impaciencia. Ainda que a lucidez especial desses
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senhores a respeito dos valores aristocraticos e dos fundamentos
simb6licos da autoridade, sobretudo da autoridade nobiliarquica,
possa ~ever algo a posi¢o em falso de onde procediam suas dispo
si~oes criticas perante os poderes temporais, da Igreja ou do Estado,
nada disso invalida as verdades reveladas por essa mesma lucidez

t preciso repudiar os vestigios de moralismo, religioso ou
politico, que servem de inspira~ao subterranea a inumeras interro
ga~oes de aparencia epistemol6gica. Na ordem do pensamento,
nao existe, como lembrava Nietzsche, concep~ao imaculada; tam
pouco existe pecado original E nao e porque poder-se-ia descobrir
que aquele que descobriu a verdade tinha interesse em fa2e-Io que
essa descoberta estaria por isso mesmo comprometida. Os que
gostam de acreditar no milagre do pensamento "puro" devem
resignar-se a admitir que 0 amor a verdade ou a virtude, como
qualquer outra especie de disposi~ao, deve necessariamente algo as
condi~oes em meio as quais se formou, ou seja, a uma posi~aoe a
urna trajet6ria sociais. Alias, quando se trata de pensar as coisas da
vida intelectual, em cujo ambito se concentram tantos de nossos
investimentos, e onde, por conseguinte, a "recusa de saber" ou ate
o "6dio a verdade': de que fala Pascal, se mostram particularmente
intensos e difundidos (ainda que seja sob a forma invertida da fal
sa lucidez perversa do ressentimento), eu estou mesmo bastante
convencido de que e indispensavel urn pouco de interesse pessoal
pelo desvendamento (que se podera denunciar como acusa~ao).

Mas a extrema vulnerabilidade das ciencias hist6ricas, as pri
meiras a serem expostas ao perigo da relativiza~aoem que elas
incorrem, nao deixa de ter suas vantagens. Eu poderia invocar a
vigilancia especial em rela~ao as injun~oes ou as sedu~oes das
modas ou das mundanidades intelectuais suscitadas for~osamente

pelo fate de toma-Ias 0 tempo todo como objeto; e sobretudo 0 tra
balho de critica, de verifica~ao e de elabora~ao, numa palavra, de
sublima~ao, ao qual submeti as pulsoes, as revoltas ou as indigna
~oes que poderiam estar na origem desta ou daquela intui~ao, des
ta ou daquela antecipa~ao. Quando eu submetia a exame 0 mundo
de que fazia parte, sem subterfiigios, nao podia deixar de me dar
conta de que nao escaparia necessariamente ao crivo de minhas l

pr6prias anaIises, ou entao que eu mesmo estava disponibilizando
instrumentos suscetiveis de serem utilizados contra mim: a compa
ra~ao do "regador regado", empregada nesse caso para .designar
simplesmente uma das formas, muito eficaz, da reflexividade tal
como a concebo, isto e, como urn empreendimento coletivo.

. Consciente de que 0 privilegio concedido aos que estao em
condi~oesde "jogar com seriedade': segundo a tirada de Platao,
porque seu estado (ou, hoje, 0 Estado) lhes garante os meios de 0
fazer, poderia orientar ou limitar meu pensamento, exigi sempre
dos instrumentos de conhecimento mais brutalmente objetivan
tes de que podia dispor que tambem operassem como instrumen
tos de conhecimento de mim mesmo, e desde logo como "sujeito
conhecedor". Assim, aprendi muito com duas pesquisas que,
embora realizadas em universos socialmente bern distanciados
o vilarejo da minha infancia e as universidades parisienses -,
permitiram-me explorar, como observador objetivista, algumas
das regioes mais obscuras de minha subjetividade.I De fato, estou
convencido de que urn empreendimento de objetiva~ao desbasta
do da indulgencia e da complacencia caracteristicas das evoca~oes

da aventura intelectual pode permitir a descoberta de certos limi
tes do pensamento, inclusive no intuito de supera-Ios, a come~ar

por aqueles derivados do privilegio.
, Sempre experimentei uma certa impaciencia diante das "pala

vras de presun~ao': como diz Pascal, e da afirma~ao soberana de
teses perempt6rias por meio das quais se procura sinalizar com
freqiiencia as grandes ambi~oes intelectuais; e, sem dl1vida urn
pouco por rea~ao contra 0 gosto pelas premissas epistemol6gicas e
te6ricas ou pelos comentarios infindaveis dos autores canonicos,
nunca quis furtar-me as tarefas consideradas mais humildes do
oficio de etn610go ou de soci610go: observa~ao direta, entrevista,
codifica~ao dos dados ou analise estatistica. Sem me render ao cul
to iniciatico do "campo" ou ao fetichismo positivista dos data, eu
sentia que, pelo seu pr6prio conteudo, mais modesto e mais prati
co, bern como pelas saidas pelo mundo que elas acarretavam, tais
atividades, alias tao inteligentes como quaisquer outras, eram uma
das oportunidades ao meu alcance para me livrar do enclausura-



pouco perversas, cumpre confessar, visto que tambem valem, por
procura~ao,para todos os seus semelhantes)?

Sei muito bern ao que a gente se expoe ao trabalhar no sentido
de combater 0 recalque, tao poderoso no mundo puro e perfeito do
pensamento, de tudo 0 que se refere a realidade social. Sei que deve
ria afrontar a indigna~ao virtuosa daqueles que recusam, em seu
principio mesmo, 0 esfor~o de objetiva~ao: ou porque, em nome da
irredutibilidade do "sujeito': de sua imersao no tempo, que 0 con
dena a muta~ao incessante e a singularidade, eles identificam qual
quer tentativa para converte-Io em objeto de ciencia a uma especie
de usurpa~ao de urn atributo divino (Kierkegaard, mais claro sobre
este ponto que muitos de seus seguidores, fala em seu Diario de
"blasfemia"); ou porque, convencidos de sua excepcionalidade, s6
enxergam nisto uma forma de "denuncia': inspirada pelo "6dio" do
objeto ao qual ela se aplica, filosofia, arte, literatura etc.

E tentador (e "rentavel") fazer como se a simples men~ao das
condi~oes sociais da "cria~ao" fosse a expressao de uma vontade
de reduzir 0 unico ao generico, 0 singular a classe; como se a cons
tata~ao de que 0 mundo social impoe coer~oes e limites ao pensa
mento mais "puro': 0 dos sabios, dos artistas e dos escritores, fos
se 0 efeito de urn partido de difama~ao; como se 0 determinismo,
tantas vezes censurado no soci610go, fosse, tal como 0 liberalismo
ou 0 socialismo, esta ou aquela preferencia, estetica ou politica,
uma questao de cren~a ou ate uma especie de causa a respeito da
qual seria precise tomar posi~ao, para combate-Ia ou defende-Ia;
como se 0 engajamento cientifico, no caso da sociologia, fosse
uma opiniao preconcebida, inspirada pelo ressentimento, contra
todas as "boas causas" intelectuais, a singularidade e a liberdade, a
transgressao e a subversao, a diferen~a e a dissidencia, 0 aberto e 0
diverso, e assim por diante.

Diante das acusa,oes farisaicas de minhas "denuncias'; ocor
reu-me por vezes lamentar nao haver seguido as pegadas de
Mallarme, 0 qual, recusando-se a "operar em publico 0 desmonte
da fic,ao e, conseqtientemente, do mecanismo literario, expor a
pe~a principal ou nada",3 preferia salvar a fic,ao e a cren,a coleti
va no jogo, enunciando esse nada dos principios apenas no regis-
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mento escolastico das pessoas de gabinete, de biblioteca, de curso
e de discurso, com as quais era obrigado a conviver por conta de
minha vida profissional. Poderia a rigor grampear cada linha de
meus textos as referencias extraidas de trabalhos empiricos, alguns
deles concluidos hoi mais de trinta anos em rela~ao ao momento da
escrita, os quais me permitiram sentir-me autorizado a adiantar as
proposi~oes gerais que esses trabalhos pressupunham ou que me
haviam permitido estabelecer, sem me sentir obrigado cada vez a
fornecer todas as pe~as justificativas e num tom que as vezes pode
parecer demasiado abrupto.2

o soci610go tern a particularidade, de modo algum urn privi
legio, de ser aquele que possui a tarefa de dizer as coisas do mun
do social, dizendo-as, tanto quanto possivel, tal como elas sao:
nada disso destoa do normal, do trivial. 0 que torna sua situa~ao

paradoxal, por vezes impossivel, e 0 fate de estar cercado por pes
soas que ignoram (ativamente) 0 mundo social e nada falam a seu
respeito - eu seria 0 Ultimo a censurar nos artistas, nos escrito
res, nos sabios, 0 fato de se devotarem por inteiro ao seu mister-,
ou, enta~, que se inquietam e falam, por vezes ate bastante, mas
sem saber grande coisa a respeito (isso ocorre inclusive entre
alguns soci610gos titulados): com efeito, quando associada a igno
rancia, a indiferen~a ou ao desprezo, nao e raro que a obriga~ao de
falar imposta pela sedu~ao de uma notoriedade logo adquirida ou
pelos modos e modelos do jogo intelectual acabe fazendo com
que as pessoas falem do mundo social em toda parte, mas como se
nao falassem disso, ou como se falassem na verdade para melhor
esquece-Io ou faze-Io esquecer, numa palavra, negando-o.

Desta maneira, quando faz simplesmente 0 que tern de fazer,
o soci610go rompe 0 circulo encantado da nega~ao coletiva: ao
trabalhar pela volta do que foi recalcado, ao tentar saber e fazer
saber 0 que 0 universo do saber nao quer saber, sobretudo a seu
pr6prio respeito, 0 soci610go assume 0 risco de aparecer como
aquele que entrega 0 jogo. Mas a quem enta~, senao a esses mes
mos com os quais rompe os la~os de solidariedade ao fazer socio
logia, e dos quais ele nao pode esperar reconhecimento por suas
descobertas, suas revela~oes ou confissoes (necessariamente urn

INTRODUc;:iio 15
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tro da denega~ao.Mas eu nao podia me satisfazer com a resposta
que Mallarme dava a questao de saber se era preciso enunciar
publicamente os mecanismos constitutivos de jogos sociais tao
envoltos pelo prestigio e misterio como os da arte, da literatura,
da ciencia, do direito ou da fllosofia, e depositarios de valores em
geral tidos como os mais universais e os mais sagrados. Tomar 0

partido de guardar segredo, ou de somente desvenda-lo sob uma
forma estritamente velada, como faz Mallarme, e prejulgar que
somente alguns grandes iniciados sao capazes da lucidez her6ica e
da generosidade decis6ria indispensaveis para encarar em sua ver
dade 0 enigma da fic~ao e do fetichismo.

Consciente de todas as expectativas que era constrangido a
contrariar, de todos os dogmas indiscutiveis da convic~ao "huma
nista" e da fe "artista" que era obrigado a desafiar, muitas vezes
amaldi~oei 0 designio (ou a l6gica) que me for~ava a assumir, com
pleno conhecimento de causa, um partido tao ruim, de travar,
apenas com as armas do discurso racional, um combate talvez
previamente perdido contra for~as sociais desmedidas, tais como
o peso dos habitos de pensamento, dos interesses de conhecimen
to, das cren~as culturais legadas por varios seculos de culto litera
rio, artistico ou fllos6fico.

Esse sentimento era tanto mais paralisante pois eu nao podia
deixar de sentir, enquanto escrevia sobre a skhole e todas essas
outras coisas, 0 efeito em ricochete de meus prop6sitos. Jamais
experimentara com tamanha intensidade a estranheza do meu
projeto, especie de filosofia negativa que corria 0 risco de parecer
autodestrutiva. Em outras ocasioes, tentando apaziguar a ansieda
de ou a inquieta~ao, pude me atribuir, por vezes de maneira expli
cita, 0 papel de escritor publico e tentar convencer a mim mesmo
- bem como aqueles envolvidos comigo - da certeza de ser util
ao dizer coisas que nao sao ditas e que merecem se-lo. Porem,
tirante essas fun~oes de "servi~o publico': se posso dizer assim, 0

que sobraria em materia de justifica~oes?

Nunca me senti verdadeiramente justificado por existir
enquanto intelectual. E sempre procurei - aqui tambem - exor
cizar tudo 0 que, em meu pensamento, possa estar ligado a essa

condi~ao, como 0 intelectualismo fllos6fico. Nao aprecio em mim
o intelectual, e 0 que pode soar, naquilo que escrevo, como anti
intelectualismo dirige-se sobretudo contra 0 que subsiste em mim,
a despeito de todos os meus esfor~os, de intelectualismo ou de inte
lectualidade, como por exemplo minha dificuldade, tao tipica dos
intelectuais, de aceitar de fato que minha liberdade possui limites.

Para dar um fecho a estas considera~oes preliminares, gostaria
de pedir a meus leitores, mesmo aqueles mais bem dispostos, que
deixem em suspenso as ideias preconcebidas e os prejulgamentos
que possam ter a respeito de meu trabalho e, de um modo mais
geral, das ciencias sociais, as quais as vezes me obrigam a retomar
questoes que eu pensava ter equacionado ha muito tempo, tal
como 0 farei ainda aqui, por meio de balan~os que nao devem ser
confundidos com os recuos e as retomadas impostas pelos avan
~os, por vezes insensiveis, da pesquisa. Na verdade, tenho 0 senti
mento de ter sido bastante mal compreendido, sem duvida, de um
lado, por conta da ideia que se faz com freqiiencia da sociologia, a
partir de vagas lembran~as escolares ou de encontros infelizes com
os mais badalados representantes da corpora~ao,os quais, desgra
~adamente, s6 conseguem refor~ar a imagem politico-jornalistica
da disciplina: 0 estatuto rebaixado desta ciencia paria instiga e
autoriza os miopes a pensar que ultrapassam 0 que por vezes os
ultrapassa, e os mal-intencionados a produzir uma imagem delibe
radamente redutora sem sofrer as san~oes normalmente associa
das as transgressoes demasiado flagrantes do "principio de carida
de': Estas preven~oes me parecem tanto mais injustas ou impr6
prias uma vez que uma parte do meu trabalho consistiu em derru- ,
bar uma quantidade apreciavel de modos de pensamento vigentes
na analise do mundo social (a come~ar pelos vestigios de uma vul
gata marxista a qual, para alem das fllia~oes politicas, enevoou e
aterrorizou os cerebros de mais de uma gera~ao). As anilises e os
modelos que eu propunha foram portanto apreendidos, freqiien
temente, por meio de categorias de pensamento que, a exemplo
das grandes alternativas for~adas do pensamento dualista (meca
nicismo/fmalismo, objetivismo/subjetivismo, holismo/individua
lismo etc.), ali se achavam justamente revogadas. I



Todavia, nao esqueyo tudo 0 que se referia a mim, a minha
dificuldade de explicar ou as minhas reticencias ao faze-Io; nem 0
fato de que os obstaculos a compreensao, sobretudo talvez quan
do se trata de coisas sociais, situam-se menos, como observa
Wittgenstein, do lado do entendimento do que do lade da vonta
de. Muitas vezes me espanto pelo tempo que me foi necessario
e que, sem duvida, ainda nao terminou - para compreender de
fato certas coisas que eu exprimia de longa data com 0 sentimen
to de saber completamente 0 que eu dizia. E quando me ocorre
examinar e reexaminar cuidadosamente os mesmos temas, retor
nando em diversas ocasioes aos mesmos objetos e as mesmas ana
lises, tenho sempre a impressao de operar num movimento em
espiral que permite alcanyar a cada vez urn grau de explicitayao e
de compreensao superior e, ao mesmo tempo, descobrir relayoes
insuspeitadas e propriedades ocultas. "Nao posso julgar a minha
obra'; dizia Pascal, ao faze-Io; "e precise que eu faya como os pin
tores, e que me afaste dela; mas nao muito:'4 Eu tambem desejei
tentar encontrar 0 ponto a partir do qual 0 conjunto de "minha
obra" pudesse ser captado por urn unico relance, desbastado das
confusoes ou das obscuridades que eu pudesse nela descobrir "ao
faze-Ia" e diante das quais a gente estaca ao observa-Ia muito de
perto. Sentindo-me mais inclinado a deixar as coisas em estado
pratico, tive de me convencer de que nao perderia meu tempo e
meu esforyo ao tentar explicitar os principios do modus operandi
que eu infundira em meu trabalho e tambem a ideia de "homem"
que, inevitavelmente, havia mobilizado em minhas escolhas cien
tificas. Nao estou certo de ter me saido bern, embora tenha adqui
rido de qualquer modo a convicyao de que 0 mundo social seria
mais bern conhecido, e 0 discurso cientifico a seu respeito melhor
compreendido, caso se pudesse chegar a convencer de que existem
poucos objetos mais dificeis de conhecer, sobretudo pelo fato de
assombrar os cerebros daqueles que se empenham em analisa-Io.
Sob as aparencias mais triviais, quais sejam as da banalidade coti
diana tao apreciadas pela imprensa e tao acessivel a qualquer
rep6rter, 0 mundo social esconde as revelayoes mais inesperadas
sobre 0 que menos queremos saber acerca do que somos.

i
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CAPITULO I

CRiTICA DA RAZlo ESCOLAsTICA

,
Epelo fato de estarmos enredados no mundo

que parece haver algo de implicito no que pensamos e dizemos a
seu respeito. No intuito de liberar 0 pensamento, nao e possivel
contentar-se com esse retorno sobre si do pensamento pensante
que em geral se associa a ideia de reflexividade; e apenas a ilusao
da onipotencia do pensamento pode fazer crer que a duvida mais
radical seja capaz de colocar em suspenso os pressupostos, ligados
as nossas diferentes filiayoes, dependencias e implicayoes, que
mobilizamos em nossos pensamentos. 0 inconsciente e a hist6ria
- a hist6ria coletiva que produziu nossas categorias de pensa
mento, e a hist6ria individual por meio da qual elas nos foram
inculcadas: por exemplo. e a hist6ria social das instituiyoes de
ensino (a mais banal de todas e ausente da hist6ria das ideias, tan
to das filos6ficas como das demais) e a hist6ria (esquecida ou
recalcada) de nossa relayao singular com essas instituiyoes que
podem nos oferecer algumas verdadeiras reve!ayoes sobre as
estruturas objetivas e subjetivas (classificayoes, hierarquias, pro
blematicas. etc.) que, a despeito de nossa vontade, sempre arien
tam nosso pensamento.

A IMPLICACAO E 0 IMPliCITO

Renunciando a ilusao da transparencia da consciencia consigo
pr6pria e a representayaO da reflexividade comumente admitida
entre os fIl6sofos (e aceita inclusive por certos soci610gos, como



Alvin Gouldner, que preconiza sob esse nome uma explora~ao

intimista da artificialidade das experiencias pessoais),1 e preciso
resignar-se a admitir, na tradi~ao tipicamente positivista da critica
da introspec~ao, que a reflexao mais eficaz e aqueia que consiste
em objetivar 0 su)eito da objetiva~ao; com isto quero dizer aquela
que, destituindo 0 sujeito conhecedor do privilegio de que ele se
sente investido, se arma de todos os instrumentos de objetiva~ao

disponiveis (levantamento estatistico, observa~ao etnognifica,
pesquisa hist6rica etc.) para revelar os pressupostos que ele osten
ta por conta de sua inclusao no objeto de conhecimento.2

Tais pressupostos pertencem a tres diferentes categorias: co
me~ando pela mais superficial, aqueles derivados da ocupa~ao de
uma posi~aono espa~o social, da trajet6ria particular conducente
a tal posi~ao, bern como do fato de pertencer a urn sexo (capaz de
afetar de muitas formas a rela~ao com 0 objeto, na medida em que
a divisao sexual do trabalho se inscreve nas estruturas sociais e nas
estruturas cognitivas, orientando por exemplo as escolhas de
objeto).3 Em seguida, os pressupostos constitutivos da doxa pr6
pria a cada urn dos diferentes campos (religioso, artistico, filos6fi
co, sociol6gico etc.) e, mais precisamente, aqueles que cada pensa
dor particular deve a sua posi~ao num campo. Enfim, os pressu
postos constitutivos da doxa genericamente associada a skhole, ao
lazer, que vern a ser a condi~ao para a existencia de todos os cam

pos eruditos.
Contrariamente ao que em geral se diz, sobretudo quando exis

te alguma preocupa00 com a "neutralidade etia(, nao sao os pri
meiros, em especial os preconceitos religiosos ou politicos, os mais
dificeis de apreender ou de manejar. Estando ligados a particulari
dade de pessoas ou de categorias sociais, sendo portanto diferentes
de urn individuo para outro, de uma categoria a outra, esses pressu
postos tern poucas chances de escapar a critica interessada daqueles
que se nutrem de preconceitos ou convic~6esdiferentes.

Tudo se passa de outro modo quando se trata de distor~6es Ii
gadas ao fato de pertencer a urn determinado campo ou de mani
festar adesao, unanime nos limites desse campo, a doxa que 0 defi
ne em sentido pr6prio. 0 implicito, nesse caso, e 0 que esta impli-

cado no fato de ser flagrado no jogo, isto e, na illusio como cren~a

fundamental no interesse do jogo e no valor dos m6veis de com
peti~ao inerente a esse envolvimento. 0 ingresso em urn universo
escoJastico sup6e a suspensao dos pressupostos do senso comum
e a adesao para-doxal a urn conjunto mais ou menos radicaimen
te novo de pressupostos e, ao mesmo tempo, a descoberta de m6
veis de competi~ao e de urgencias ignorados e incompreendidos
pela experiencia ordinaria. Cada campo se caracteriza, na verda
de, pela busca de uma finalidade especifica, capaz de favorecer
investimentos igualmente absolutos por parte de todos os que (e
somente esses) possuem as disposi~6es requeridas (por exemplo,
a libido sciendi). Participar da illusio, cientifica, literaria, filos6fica
ou qualquer outra, e 0 mesmo que levar a serio (por vezes a pon
to de fazer, tambem ai, perguntas de vida e morte) os m6veis des
sa competi~ao os quais, nascidos da l6gica do pr6prio jogo, confe
rem seriedade ao jogo, ainda que possam escapar ou parecer
"desinteressados" e "gratuitos" aqueles que por vezes sao chama
dos de "profanos" ou aqueles envolvidos em outros campos (a in
dependencia entre os diferentes campos acaba produzindo uma
forma de incomunicabilidade entre eies).

A l6gica especifica de urn campo se institui em estado incor
porado sob -aTorma de urn habitus especifico, ou melhor, de urn
sentido do jogo, ordinariamente designado como urn "espirito"
ou urn "sentido" ("filos6fico~ "litenirio'; "artistico" etc.), que pra
ticamente jamais e posto ou imposto de maneira explicita.-Peio
fato de operar de modo insensivel, ou seja, gradual, progressiva e
imperceptivel, a conversao mais ou menos radical (conforme a
disrancia) do habitus originario requerido pela entrada no jogo e
conseqiiente aquisi~ao do habitus especifico acaba passando des
percebida quanta ao essencial.

Se as implica~6es da inclusao num campo estao fadadas a per
manecer implicitas, isso ocorre pelo fato de ela nao constituir urn
envolvimento consciente e deliberado, urn contrato voluntario. 0
investimento originario nao tern origem porque ele sempre se
antecede a si mesmo, de tal modo que, quando decidimos entrar
no jogo, os lances ja se encontram mais ou menos feitos. "N6s
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A AMBIGUIDADE DA DISPOSICAO ESCOLAsTICA

Sem duvida, nao existe nada mais dificil de apreender do que
a disposi~ao escolastica, mormente para aqueles inIersos em uni
versos onde ela parece evidente; a skhole e a coisa mais dificil de
ser pensada pelo pensamento "puro': sendo a primeira e a mais
determinante de todas as condi~oes sociais de possibilidade do
pensamento "puro': e tambem a disposi~ao escolastica que tende
a colocar em suspenso as exigencias da situa~ao, as constri~oes da

embarcamos': como <liz Pascal. Falar de uma decisao de "se enga
jar" na vida cientifica ou artistica (assim como em qualquer urn
dos investimentos fundamentais da vida - voca~oes, paixoes,
devo~oes, adesoes) e quase tao absurdo, 0 pr6prio Pascal disso
tinha plena consciencia, quanto evocar uma decisao de crer, como
ele mesmo 0 faz, sem grande ilusao, com 0 argumento da aposta:
para esperar que 0 incredulo possa ser instado a decidir-se a crer
porque !he tern side demonstrado por razoes coercitivas que aque
Ie que aposta na existencia de Deus arrisca urn investimento finito
para ganhar lucros infinitos, seria precise acreditar que ele esta
suficientemente disposto a crer na razao para se mostrar sensivel
as razoes dessa demonstra~ao. Ou entiio, como <liz muito bern 0

pr6prio Pascal, "(...) somos talltO aut6matos como espiritos; de
corre dai que 0 instruriiento pelo qual se faz a persuasao nao e ape
nas a demonstra~ao. Como existem poucas coisas demonstradas !
As provas convencem apenas 0 espirito. 0 costume torna nossas
provas as mais fortes e as mais asperas; ele dobra 0 aut6mato, que
arrasta 0 espirito sem que ele pense nisso".4 Pascallembra assim a
diferen~a, por vezes esquecida pela existencia escolastica, entre 0

que esta logicamente implicado e 0 que estii envolvido na pratica,
conforme os caminhos do "habito 0 qual, sem violencia, sem arte,
sem argumento, nos faz acreditar nas coisas':5 A cren~a, inclusive
aquela que constitui 0 fundamento do universe cientifico, e da
ordem do aut6mato, isto e, do corpo 0 qual, como Pascal costuma
lembrar, "tern razoes que a razao desconhece':
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necessidade econ6mica e social, e as urgencias ou as finalidades
"dai derivadas. Austin fala, de passagem, em Sense and Sensibilia,
de "visao escolastica'~ (scholastic view), indicando, como exemplo,
o fatocle recerisear e examinar todos os sentidos possiveis de urn
termo, a despeito de qualquer referencia ao contexte imediato, em
lugar de apreender ou utilizar simplesmente 0 sentido desse ter
mo diretamente compativel com a situa~ao.6

Extraindo 0 que se encontra implicito no exemplo de Austin,
alias bern pr6ximo ao jogo e ao "faz-de-conta" que permite as
crian~as explorar mundos imaginarios, pode-se dizer que a pos
tura do "como sen e, como mostrava Hans Vaihinger em Die
Philosophie des Als ob (A filosofia do como se), 0 que torna possiveis
todas as especula~oes intelectuais, hip6teses cientificas, "expe
riencias de pensamento': "mundos possiveis" ou "varia~oes inIa
ginarias':7 Eelaque incita a entrar no mundo ludico da conjectu
ra te6rica e da experimenta~ao mental, a suscitar problemas pelo
prazer de resolve-los e nao porque eles se manifestem por pressao
de alguma urgencia, ou, entao, a tratar a linguagem como urn
objeto de contempla~ao, de deleite, de pesquisa formal ou de ana
lise, em lugar de trata-Ia como urn instrumento.

Por nao fazer a aproxima~ao, sugerida pela etimologia, entre
o "ponto de vista escoJastico" e a skhole, consagrada filosofica
mente por Platiio (por meio da oposi~ao, que se tornou can6nica,
entre os que, engajados na fJlosofia, "produzem discursos em paz
e a vontade': e os que, nos tribunais, "falam sempre com urgencia
porque a agua (da clepsidra) corrente nao pode esperar"),8 Austin
deixa de colocar a questao das condi~oes sociais de possibilidade
deste ponto de vista muito particular sobre 0 mundo e, mais pre
cisamente, sobre a linguagem, 0 corpo, 0 tempo ou qualquer ou
tro objeto de pensamento. Destarte, ele ignora a skhole como
aquilo que torna possivel esse olhar indiferente ao contexto e aos
fins praticos, essa rela~ao distante e distintiva com as palavras e as
coisas. Esse tempo liberado das ocupa~oes e das preocupa~oes

praticas, convertido pela escola (ainda a skhole) nessa forma privi
legiada, 0 lazer estudioso, constitui a condi~ao do exercicio esco
lar e das atividades desligadas da necessidade imediata, como 0
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esporte, 0 jogo, a produ~ao e a contempla~ao de obras de arte,
bern como todas as formas de especula~ao gratuita sem outra
finalidade a nao ser elas pr6prias. (Basta indicar aqui - voltarei
ao assunto - que, por nao extrair todas as implica~oes de sua
intui~ao da "visao escolastica': Austin nao soube ver na skholee no
"jogo de linguagem" escolastico 0 principio de inumeros erros
tipicos do pensamento fIlos6fico que e!e se esfor~ava, depois de
Wittgenstein e de outros "fIl6sofos da linguagem ordinaria': para
analisar e exorcizar.)

A situa~ao escolastica (cuja forma institucionalizada e a
ordem esc6lar) e urn lugar e urn momenta de leveza social onde,
desafiando a alternativa comum entre jogar (paizein) e ser serio
(spoudazein), pode-se "jogar seriamente"(spoudai6s paizein} ,
como diz Piatao para caracterizar a atividade fIlos6fica, levar a
serio disputas ludicas, ocupar-se seriamente de quesWes ignoradas
por pessoas serias, simplesmente envolvidas e preocupadas com as
quesWes praticas da existencia ordinaria. E quando se rompe 0

vinculo entre 0 modo de pensar escoJastico eomodo de existen
.cia, alias a condi~ao de sua aquisi~ao e utiliza~ao, tal sucede nao
apenas porque aqueles que poderiam pensa-lo SaO como peixes na
agua naquela situa~ao cujo produto sao suas disposi~oes, mas
tambem porque 0 essencial do que se transmite nesta e por meio
desta situa~ao constitui urn efeito oculto da pr6pria situa~ao.

De fato, os aprendizados, e sobretudo os exercicios escolares
como trabalho ludico, gratuito, realizado no modo do "faz-de
conta", sem m6vel (economico) real, constituem a ocasiao de
adquirir por acrescimo, alem de tudo 0 que e!es visam transmitir
explicitamente, algo de essencial, a saber, a disposi~ao escolastica
e 0 conjunto dos pressupostos inscritos nas condi~oes sociais que
os tornam possiveis. Estas condi~oes de possibilidade, na verdade
condi~oes de existencia, agem, por assim dizer, de maneira nega
tiva, a revelia, portanto, de maneira invisive!, sobretudo porque
sao essencialmente negativas, como por exemplo a neutraliza~ao

das urgencias e dos fins praticos, ou melhor, 0 fato de ser arranca
do por urn periodo mais ou menos prolongado do trabalho e do
mundo do trabalho, da atividade seria, sancionada por uma re-

munera~ao em dinheiro, ou de maneira mais ampla, de estar mais
ou menos completamente a salvo de quaisquer experiencias nega
tivas associadas apriva~ao ou aincerteza do dia seguinte. (Veri
fica~ao quase experimental: 0 acesso mais ou menos prolongado a
condi~ao de ginasiano e ao tempo paralisado, entre as atividades
ludicas da infancia e 0 trabalho do adulto, ate entao reservado aos
adolescentes burgueses, determina, em quantidade apreciavel de
fI1hos de familias operarias, uma ruptura do cicio de reprodu~ao

das disposi~oes conducentes aaceita~ao do trabalho em fabrica}.9
A disposi~ao escolastica adquirida sobretudo na experiencia esco
lar pode perpetuar-se mesmo quando as condi~oes de seu exerci
cio desapareceram quase por completo (com a inser~ao no mun
do do trabalho). Mas ela somente se realiza por inteiro com a in
clusao num campo erudito e, sobretudo, num desses campos qua
se integralmente circunscritos ao universo escolar, como por
exemplo 0 campo fIlos6fico e inumeros campos cientificos, capa
zes de oferecer condi~oes favoraveis a seu pleno desenvolvimento.

Os pressupostos inscritos nessa disposi~ao - direito de
ingresso exigido por todos os universos escolasticos e condi~ao

indispensavel para ne!es distinguir-se - constituem 0 que eu
designaria, por urn oximoro adequado para despertar os fIl6sofos
de seu sono escolastico, a doxa epistemica. Paradoxalmente, nao
M nada mais dogmatico do que uma doxa, conjunto de cren~as

fundamentais que nem sequer precisam se afirmar sob a forma de
urn dogma explicito e consciente de si mesmo. A disposi~ao

"livre" e "pura" favorecida pela skhole requer a ignorancia (ativa
ou passiva) tanto do que se passa no mundo da pratica (bern evi
denciado pela anedota de Tales e da criada Tracia), ou melhor, na
ordem da polis e da politica, como de tudo 0 que simplesmente
existe no mundo. Tal disposi~ao requer ainda e sobretudo a igno
rancia, mais ou menos triunfante, dessa ignorancia e das condi
~oes economicas e sociais que a tornam possive!.

Existe uma contrapartida aautonomia dos campos escolasti
cos e urn custo pela ruptura social favorecida pela ruptura econo
mica. Ainda que possa ser vivido como algo livre e eletivo, a inde
pendencia perante quaisquer determina~oesvai sendo adquirida
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e exercida por conta de uma distancia efetiva em rela~aoa neces
sidade economica e social (estando, por conseguinte, estreitamen
te vinculada a ocupa~ao de posi~oes privilegiadas na hierarquia
sexual e social). A ambigiiidade fundamental dos universos esco
Iasticos e de todas as suas produ~oes - aquisi~oes universais tor
nadas acessiveis devido a urn privilegio exclusivo - deriva do fato
de que a ruptura escoIastica com 0 mundo da produ~aoe ao mes
mo tempo ruptura liberadora e separa~ao, desconexao, possuindo
a virtualidade de uma mutila~ao: 0 cancelamento da necessidade
economica e social autoriza a emergencia de campos autonomos,
especies de "ordens" (no sentido pascaliano), conhecendo e reco
nhecendo apenas a lei que Ihe e pr6pria e, por outro lado, salvo
uma vigiIancia especial, amea~a condenar 0 pensamento escohis
tico aos limites dos pressupostos ignorados ou recaleados tal
como determina essa retirada do mundo.

Assim, e for~oso constatar que somente aque1es com acesso
aos universos escoIasticos se mostram capazes de realizar plena
mente esta possibilidade antropol6gica universal, ainda que nao
tenham 0 monop6lio da postura escoIastica. A consciencia desse
privilegio nao permite condenar a desumanidade ou a "barbarie"
os que (sem se beneficiar delas) nao estao em condi~oesde consu
mar todas as suas potencialidades humanas; ela tampouco permi
te esquecer os limites que 0 pensamento escoIastico deve as condi
~oes muito especiais de sua emergencia, a serem exploradas com
metodo para tentar se livrar delas.

GENESE DA DISPOSIC;AO ESCOlAsTiCA

Tanto as diversas disposi~oes com respeito ao mundo natural
e ao mundo social, evidenciadas pela etnologia e pela hist6ria,
como as diferentes maneiras, antropologicamente possiveis, de
construir 0 mundo, magicas ou tecnicas, emocionais ou racionais,
praticas ou te6ricas, instrumentais ou esteticas, serias ou ludicas
etc., sao muito desigualmente provaveis, e ainda mais desigual
mente encorajadas e recompensadas, nas diversas sociedades,

conforme 0 grau de liberdade em rela~ao a necessidade e as ur
gencias imediatas, variavel em fun~ao do estado das tecnicas e dos
recursos economicos e culturais disponiveis. No seio de uma dada
sociedade, 0 mesmo tende a ocorrer conforme a posi~ao ocupada
no espa~o social. Conquanto nada autorize a supor uma distribui
~ao aleat6ria entre as diferentes sociedades ou entre as diversas
condi~oes sociais no interior de sociedades diferenciadas, a possi
bilidade antropo16gica de se envolver numa rela~ao desprendida,
gratuita e ludica com 0 mundo, tal como pressupoem as praticas
tidas como as mais nobres, encontra condi~oes muito desigual
mente favoraveis de se concretizar nessas sociedades e nessas con
di~oes. 0 mesmo acontece com a inclina~ao a adotar uma atitude
magica perante 0 mundo, muito mais improvavel no caso de um
fIl6sofo frances dos anos cinqiienta, como Jean-Paul Sartre, ao re
cordar tal experiencia em seu Esboro de uma teoria das emoriJes, do
que no de urn homem ou uma mulher das ilhas Trobriand dos
anos trinta, tal como os descreve Malinowski. Num caso essa ma
neira de apreender 0 mundo ocorre apenas por exce~ao,como urn
acidente suscitado por uma situa~ao critica, enquanto, no outro,
tal atitude e constantemente encorajada e favorecida, quer pela
incerteza e pela imprevisibilidade extrema das condi~oes de exis
tencia, quer pelas respostas socialmente aprovadas a essas mesmas
condi~oes. Dentre essas respostas destaca-se a magia, rela~ao pra
tica com 0 mundo instituida nos ritos coletivos e nas disposi~oes

dos agentes e, por conta disso, constituida em elemento normal da
. conduta do ser humane normal nessa sociedade.

Eprecise enta~ relacionar as diferentes especies de "worldma
kini' as condi~oes economicas e sociais que as tornam possiveis, ou
seja, superar a "fIlosofia das formas simb6licas': no sentido de Cas
sirer, por uma antropologia diferencial das formas simb6licas, ou, e1i
to de outra maneira, prolongar a analise durkheimiana da genese
social das "formas de pensamento" por uma analise das varia~oes

das e1isposi~oes cognitivas em rela~ao ao mundo conforme as con
e1i~oes sociais e as situa~oes hist6ricas. A medida que nos distancia
mos das regioes inferiores do espa~o social, caracterizadas pela ex
trema brutalidade das coer~oes economicas, as incertezas se redu-
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zem e as press6es da necessidade econ6mica e social se abrandam;
em conseqiiencia, posi~6es definidas de modo menos estrito e dan
do mais liberdade de jogo oferecern a possibilidade de adquirir dis
posi~6es mais liberadas das urgencias pniticas, problemas a resolver
e ocasi6es a explorar, e como que previamente ajustadas as exigen
cias tacitas dos universos escolasticos. Dentre as vantagens ligadas
ao nascimento, uma das menos visiveis reside na disposi~ao des
prendida e altaneira - iIustrada pelo que Erving Goffman deno
mina a "distancia em rela~ao ao papeI" - que se adquire em meio
a urna primeira educa~ao relativamente liberta da necessidade; essa
disposi~ao contribui, em medida significativa, para 0 capital cultu-

. ral herdado ao qual eIa se associa, para favorecer 0 acesso a escola e
o exito nos exercicios escolasticos, sobretudo os mais formais, que
exigem a capacidade de participar simuitanea ou sucessivamente de
diferentes "espa~os mentais", como diz Gilles Fauconnier, e, assim,
tornar possivel 0 ingresso efetivo nos universos escolasticos.

Ainda que nao exista aprendizagem, mesmo entre os animais,
que nao abra espa~o ao jogo (espa~o cada vez maior a medida que
se avan~a em termos de evolu~ao), somente a Escola institui as con
di~6es muito especiais e indispensaveis para que as condutas a
serem ensinadas possarn se realizar, fora das situa~6es nas quais sao
pertinentes, sob a forma de "jogos serios" e "exercicios gratuitos':
a~6es no vazio e em branco, sem referencia direta a urn efeito uti! e
sem conseqiiencias perigosas. 1O Estando livre da san¢o direta do
real, 0 aprendizado escolar pode propor desafios, provas, proble
mas, como as situa~6es reais, deixando em aberto, contudo, a pos
sibilidade de buscar e tentar solu~6es em condi~6esde risco mini
mo; e a ocasiao de adquirir, de lambujem, por for~ado habito, a dis
posi~ao permanente para operar 0 distanciamento do real direta
mente percebido, condi~ao da maioria das constru~Oes simb6licas.

o GRANDE RECALQUE

A disposi~ao escolastica deve seus tra~os mais significativos
ao processo de diferencia~ao pelo qual os diversos campos de pro-

du~ao simb6lica tornaram-se aut6nomos e constituiram-se como
tais, distinguindo-se, desse modo, do universo econ6mico, 0 qual
tambem estava em constitui~ao.Tal processo e inseparavel da ver
dadeira revolu~ao simb6lica pela qual as sociedades europeias
foram pouco a pouco superando a nega~ao do econ6mico em que
se fundavam as sociedades pre-capitalistas e a reconhecer explici
tamente nas a~6es econ6micas, numa especie de autoconfissao, as
finalidades econ6micas em rela~ao as quais elas sempre se haviam

orientado.
(0 campo filos6fico e decerto 0 primeiro campo escolastico

que se constituiu, tornando-se aut6nomo tanto do campo politi
co em processo de constitui~ao como do campo religioso, na
Grecia do seculo V a. c.; e a hist6ria desse processo de autonomi
za~ao e de instaura~ao de urn universo de discussao submetido as
suas pr6prias regras e inseparavel da hist6ria do processo que con
duziu da razao anal6gica (aqueIa do mito e do rito) a razao l6gica
(a da ftlosofia): a reflexao sobre a l6gica da argumenta~ao - de
inicio mitica (sobretudo com a interroga~ao sobre a analogia), em
seguida ret6rica e l6gica - acompanha a constitui~ao de urn
campo de concorrencia, livre das prescri~6es da sabedoria religio
sa sem ser dominado pelas coer~6es de urn monop6Iio escolar;
nesse campo, cada urn serve de publico a todos os demais, pres
tando aten~ao constante aos outros e sendo determinado peIo que
dizem, em meio a urn confronto permanente que aos poucos vai
se convertendo em objeto, 0 qual se realiza por meio de uma pes
quisa das regras da l6gica inseparaveI de uma pesquisa das regras
da comunica~ao e do acordo intersubjetivo.

Esse prot6tipo do mundo escolastico apresenta sob uma for
ma tipico-ideal todos os tra~os da ruptura escolastica: por exem
plo, os mitos e os ritos se transformam ai em atos praticos de cren
~a que obedecem a uma l6gica pratica - que ja se come~a a nao
compreender-, em objetos te6ricos de espanto e de interroga~ao

ou em alvos de rivalidades hermeneuticas, mormente com a in
trodu~ao de descompassos mais ou menos sutis na interpreta~ao

da cultura consagrada, ou entao, com a reintrodu~ao distintiva de
mitos abandonados, como os de Hecate ou de Prometeu. Surgem
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entao problemas tipicamente escolasticos, como a questao de
saber se a excelencia pode ser ensinada. A terceira gera~ao de
sofistas e a institucionaliza~ao da escola introduzem 0 jogo inte
lectual gratuito, a eristica e 0 interesse pelo discurso considerado
em si mesmo, em sua forma 16gica ou estetica.

Ao cabo de urn longo eclipse, ressurge, na Halia renascentista,
urn campo escolastico onde se retoma 0 processo de diferencia~ao

da religiao e da ciencia, da razao anal6gica e da razao 16gica, da al
quimia e da quimica, da astrologia e da astronomia, da politica e
da sociologia, e assim por diante.ll A essa altura ja come~am a se
manifestar as primeiras fraturas que tenderao a se ampliar ate 0

momenta da secessao completa dos campos cientifico, literario e
artistico, esbo~ando-se ao mesmo tempo urn processo de autono
miza~aodesses diferentes campos em rela~aoao campo filos6fico,
destituido, por sua vez, do essencial de seus objetos e obrigado a se
redefmir incessantemente, sobretudo em sua rela~ao com os' de
mais campos e com 0 conhecimento que possuem de seu objeto.}

Somente ao cabo de uma vagarosa evolu~ao tendente a despo
jar de seu aspecto propriamente simb61ico os atos e as rela~oes de
produ~ao, a economia logrou constituir-se enquanto ta~ na obje
tividade de urn universo separado, regido por leis pr6prias, as do
calculo interessado, da concorrencia e da explora~ao; e tambem,
muito mais tarde, estendendo esse movimento ao plano da teoria
economica ("pura"), que registra, inscrevendo-a tacitamente no
principio de sua constru~ao de objeto, a ruptura social e a abstra
~ao pratica cujo produto e 0 cosmos economico. Ao contrario,
contudo, e ao pre~o de uma ruptura tendente a refugar para 0

mundo inferior da economia 0 aspecto economico dos atos e das
rela~oes de produ~ao propriamente simb6licos, os diferentes uni
versos de produ~ao simb61ica puderam se constituir como micro
cosmos fechados e separados, onde se realizam a~oes simb6licas
por inteiro, puras e desinteressadas (do ponto de vista da econo
mia economical, fundadas na recusa ou no recalque da parte de
trabalho produtivo por elas requerido. (Alias, 0 processo de auto
nomiza~ao e "purifica~ao" dos diferentes universos esta bern lon
ge de terminar, quer do lade da economia, que continua conce-

dendo urn lugar nada desprezivel aos fatos e efeitos simb6licos,
quer do lade das atividades simb6licas, que possuem sempre uma
dimensao economica recalcada.)

Com vistas a compreender essa dupla ruptura, nao basta levar
em conta esta ou aquela dentre as transforma~oes sociais que
acompanharam 0 desenvolvimento da economia propriamente
economica: 0 surgimento dos "especialistas do saber pratico': en
genheiros, tecnicos, contadores, juristas, medicos, os quais, tal
como sugere Sartre no seu Plaidoyer pour les intellectuels (Defesa
dos intelectuais), estariam predispostos, por uma misteriosa cor
respondencia expressiva, a desempenhar 0 papel de "intelectuais
organicos da burguesia";12 0 advento de uma "corpora~ao"de
homens de letras, inclinados a estender as coisas politicas 0 prin
cipio do debate publico e critico que haviam instaurado na repu
blica das letras, como registra Habermas em sua analise das
"transforma~oesestruturais do espa~o publico':13 De fato, todos
esses novos agentes sociais - a respeito deles talvez seja apropria
do dizer que, cada qual em seu nicho, contribuirao para a inven
~ao do universal do qual se tomarao os porta-vozes por meio dos
"fil6sofos das Luzes" - acabaram cumprindo essa fun~ao hist6ri
ca por estarem envolvidos em campos relativamente autonomos a
cuja necessidade, que eles mesmos contribuiram para dar existen
cia, nao puderam se furtar.

Tendo podido libertar-se aos poucos das preocupa~oes mate
rials imediatas, gra~as sobretudo aos beneficios proporcionados
pela venda direta ou indireta de conhecimentos praticos aos em
preendimentos mercantis ou ao Estado, e acumular, pelo e para 0

trabalho, aptidoes (de inicio adquiridas na escola) tendentes a
funcionar como capital cultural, esses novos agentes sociais se
mostraram inclinados e capazes de afirmar sua autonomia indivi
dual e coletiva perante os poderes economicos e politicos que ti
nham necessidade de seus servi~os (bern como em rela~ao as aris
tocracias fundadas no nascimento, as quais eles contrapunham os
arrazoados de merito e tambem, cada vez mais, do dom). Todavia,
ao obrigar esses agentes a mobilizar, a cada momento, em suas
lutas presentes, os recursos especificos acumulados no decurso de
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lutas anteriores, a l6gica dos campos eruditos em processo de
constitui~ao (qual seja a da concorrencia interna viabilizada pela
ruptura social com 0 universo da economia e 0 mundo da pratica)
levou-os a criar as regras e as regularidades especificas de micro
cosmos regidos por uma l6gica social favoravel a sistematiza~ao e
a racionaliza~ao, fazendo progredir as diferentes formas (juridica,
cientifica, artistica etc.) de racionalidade e de universalidade.

o recalque das determina~oes materiais das praticas simb6Ii
cas e particularmente visiveI nos primeiros momentos do proces
so de autonomiza~ao do campo artistico: por meio do confronto
permanente entre artistas e mecenas, a atividade pict6rica se afir
ma gradativamente como atividade especifica, irredutivel a urn
mero trabalho de produ~ao material suscetivel de ser avaliado
apenas conforme 0 valor do tempo gasto e das cores utilizadas,
podendo entao reivindicar 0 estatuto concedido as mais nobres
atividades intelectuais)4 Esse lento e doloroso processo de subli
ma~ao por meio do qual a pratica pict6rica se afirma como uma
atividade puramente simb6lica, repelindo suas condi~oes mate
riais de possibilidade, guarda evidente afinidade com 0 processo
de diferencia~ao do trabalho produtivo e do trabalho simb6lico
que se realiza paralelamente. A exemplo dos mundos escolasticos,
a emergencia de universos em condi~oes de oferecer posi~oes

onde podemos nos sentir autorizados a apreender 0 mundo como
uma representa~ao,um espetaculo, a ser contemplado de lange e
do alto, a ser organizado como urn conjunto destinado exclusiva
mente ao conhecimento, favoreceu decerto 0 desenvolvimento de
uma nova disposi~ao, ou melhor, de uma visao do mundo, no
sentido verdadeiro, que encontrara sua expressao tanto nos pri
meiros mapas geograficos "cientificos" como na representa~ao

galileana do mundo ou na perspectiva pict6rica.
Em sua defini~ao hist6rica, a perspectiva constitui, sem duvi

da, a realiza~ao mais acabada da visao escolastica: ela supoe um
ponto de vista unico e fixo - e portanto a ado~ao de uma postura
de espectador im6vel instalado num ponto (de vista) - bem
como a utiliza~ao de uma moldura que recorta, recolhe e abstrai 0

espetaculo por urn limite rigoroso e im6vei. CE significativo que,

ao construir urn modelo da visao, Descartes - do qual se conhece
o lugar privilegiado que concedeu a intui¢o entendida como visao
- busque apoiar-se, em La Dioptrique, na imagem de um olho
colocado no "buraco de uma janeIa", ao fundo do qual 0 observa
dor, situado no interior da "camara escura", vera, ((decerto com
admira~ao e prazer, uma pintura, a qual representara muito inge
nuamente, em perspectiva, todos os objetos que estarao do lado de
fora':)15 Sendo singular, esse ponto de vista tambem pode ser con
siderado universal, uma vez que todos os "sujeitos" que ai se
encontram posicionados, corpos reduzidos a um puro oIhar, por
tanto quaisquer e intercambiaveis, tern a certeza, tal como 0 sujei
to kantiano, de possuir a mesma visao, objetiva, aquela cuja repre
senta~ao em perspectiva, enquanto "forma simb6Iica de uma obje
tiva~ao do subjetivo';16 como diz Panofsky, opera a objetiva~ao.

Assim, a perspectiva supoe urn ponto de vista sobre 0 qual
nao se assume ponto de vista; a exemplo do que se passa com a
moldura do pintor albertiano, ela e 0 atraves do que se ve (per-spi
cere) mas que nao se ve. E somente e possivel assumir uma vista
desse ponto cego ao situar a perspectiva em perspectiva hist6rica,
como faz Panofsky. Entretanto, para se compreender inteiramen
te 0 processo de constru~ao social desse olhar distante e altivo,
dessa verdadeira inven~ao hist6rica que e 0 "olhar escolastico",
seria preciso correlaciona-lo ao conjunto das transforma~oes da
rela~ao com 0 mundo que acompanham a diferencia~ao da ordem
econ6mica e das ordens simb6Iicas. Com base numa transposi~ao

livre da analise de Ernest Schachtel a respeito do processo tenden
te, no desenvolvimento da crian~a, a atribuir, progressivamente, a
preeminencia aos "sentidos de distilncia'; a vista e 0 ouvido, capa
zes de estabelecer uma visao objetiva e ativa do mundo, em detri
mento dos "sentidos de proximidade'; 0 tato e 0 paladar, voltados
para os prazeres ou desprazeres imediatos,17 poder-se-ia lan~ar a
hip6tese de que a conquista da visao escolastica, objetivada na
perspectiva, se faz acompanhar de um afastamento em rela~ao aos
prazeres Iigados aos "sentidos de proximidade': Tal afastamento se
retraduz, na ordem da ontogenese individual privilegiada por
Ernest Schachtel, por um recalque progressivo, mais ou menos
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Aqueles imersos, alguns desde 0 nascimento em .Ia . , Universos
esco . Stl~OS constituidos ao cabo de urn longo processo de auto-
noml:a~ao tendem a esquecer as condi~oes hist6ricas e sociais de
exce~a~ qu~ tomam possivel uma visiio do mundo e das obras
culturals onentada pelo signo da evidencia e do natural. A adesiio
encantada ao ponto de vista escolastico se enraiza no sentimento,

tui a condi~~~ de emergencia dos universos escolasticos, bern
como da a.quIsI~iiO e do exercicio das disposi~6es correlatas.

Tudo ISSO se manifesta muito bern na inven~iio, na Inglaterra
do. s~culo XVII, do jardim natural, tal como analisa Raymond
Wilhams: 0 novo arranjo constitui 0 campo Ingles em paisagem
s~m camponeses, ou seja, num puro objeto de contempla~iio este
~ca, fundado no culto do "natural" e na busca da linha sinuosa
mscre.vendo-se na visiio do mundo de uma burguesia agraria es~
cIar.eclda ~ue, alem de empreender uma transforma~iioda explo
ra~ao agncola, pretende criar urn universe visivel totalmente
desembara~adode qualquer vestigio de trabalho produtivo e de
qUalqu~r referencia aos produtores, a paisagem "natural':22

Asslm, a anamne~e. hist6rica, portanto apenas esbo~ada, re
l~mbra. 0 recalque ongmario como parte constitutiva da ordem
slmb6hca, 0 qual se perpetua numa disposi~iioescoiastica ancora
~a no recalq~ede suas condi~6es economicas e sociais de possibi
hdade (condl~6es que se manifestam, por exemplo, no desconfor
to ~ue 0 museu provoca nos visitantes desprovidos dos meios de
satlsfazer su:s exigencias tacitas - e que Zola evoca de maneira
bas.tante reahs~a, embo~a urn tanto abrandada pela estiliza~iio lite
rana, nas .pagma~ de LAssomoir consagradas it visita ao Louvre
pelo corteJO nupclal de Gervaise _,23 ou, entiro, na rejei~iio des
gostosa,e ~or vez~s indignada que as obras resuitantes da disposi
~iio artlstlca SUscltam em pessoas cujo gosto niio se '0

eli - " l' rmou em
con ~oes escoJasticas").24
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radical conforme os ambientes de origem, da primeira infiincia e
daqueles prazeres tidos como vergonhosos. Dando lastro a essa
hip6tese, podem-se inclusive mencionar certas observa~oes hist6
ricas, como por exemplo as de Lucien Febvre, em seu livro sobre
Rabelais, ao constatar a predominiincia, na poesia do seculo XVI,
dos sentidos do olfato, do paladar e do tato, e a relativa ausencia
de referencias visuais, ou entiio, as de Bakhtine, ao comprovar a
presen~a triunfante do corpo e de suas fun~6es na festa popular
pre-modema. ls

A conquista coletiva e individual do olhar soberano, que
enxerga longe, tanto no sentido espacial como no temporal, dan
do assim a possibilidade de preyer e de agir em conseqiiencia, ao
pre~o de urn recalque dos apetites imediatos ou de urn adiamento
de sua satisfa~iio (por meio de urn ascetismo capaz de proporcio
nar urn vigoroso sentimento de superioridade sobre 0 comum dos
mortais condenados a viver 0 dia-a-dia), tern como contrapartida
urn div6rcio intelectualista, sem equivalente em nenhuma das
grandes civiliza~6es:19 div6rcio entre 0 intelecto, percebido como
superior, e 0 corpo, tido como inferior; entre os sentidos mais abs
tratos, a vista e 0 ouvido (com as artes correspondentes, a pintura,
"coisa mental'; e a musica, cuja "racionaliza~iio'; analisada por
Max Weber, se acelera entiro, bern como sua diferencia~iio em re
la~iio it dan~a), e os sentidos mais "sensiveis";20 entre 0 gosto
"puro" e as artes "puras'; ou seja, purificadas por processos e pro
cedimentos sociais de abstra~iio, tais como a perspectiva ou 0 sis
tema tonal, e 0 "gosto da lingua e da goela" de que falara Kant 
em suma, entre tudo 0 que e verdadeiramente da al~ada da cultu
ra, lugar de todas as sublima~6es e fundamento de todas as distin
~6es, e tudo 0 que pertence it ordem da natureza, feminina e popu
lar.21 Tais oposi~6es, retraduzidas com toda a clareza no dualismo
cardinal da alma e do corpo (ou do entendimento e da sensibilida
de), se enraizam na divisiio social entre 0 mundo economico e os
universos de produ~ao simb6lica. 0 poder de apropria~iio simb6
lica do mundo, garantido pela visiio perspectiva ao situar 0 diver
so sensivel na unidade ordenada de uma sintese, se ap6ia, como
que sobre um pedestal invisivel, no privilegio social, 0 qual consti-
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pr6prio das elites escolares, da elei~ao natural pelo dom; e urn dos
efeitos menos percebidos dos procedimentos escolares de forma
~ao e de sele~ao, operando como ritos de institui~ao, consiste em
instaurar uma fronteira magica entre os eleitos e os exciuidos, ga
rantindo ao mesmo tempo 0 recalque das diferen~as de condi~ao

que, como se sabe, constituem a condi~ao da diferen~aque as pri
meiras produzem e consagram. Essa diferen~a socialmente garan
tida, ratificada, autenticada pelo titulo escolar valendo como titu
lo (burocratico) de nobreza (tal como a diferen~a entre 0 homem
livre e 0 escravo em outras epocas), constitui 0 fundamento da
diferen~ade "natureza" ou de "essencia" (de lambujem, poder-se
ia falar de "diferen~a ontoI6gica") que 0 aristocratismo escoJasti
co estabelece entre 0 pensador e 0 "homem comum", absorvido
pelas preocupa~6es triviais da vida cotidiana. Esse aristocratismo
deve seu sucesso ao fato de oferecer aos habitantes dos universos
escoJa.sticos uma perfeita "teodiceia de seu priviJegio': uma justifi
ca~ao absoluta desta forma de esquecimento da hist6ria, 0 esque
cimento das condi~6es sociais de possibilidade da razao escolasti
ca, cren~a partilhada tanto pelo humanismo universalista da tra
di~ao kantiana como pelos profetas desencantados do "esqueci
mento do Ser':25 a despeito de tudo 0 mais que aparentemente
separa tais correntes.

A despeito das divergencias filos6ficas e das oposi~6es politi
cas, foi assim que Heidegger p6de tornar-se, para muitos f1l6so
fos, uma especie de fiador da questao de honra da profissao f1l0
s6fica, associando a reivindica~ao da distancia do fil6sofo ao
mundo 11 distancia altiva perante as ciencias sociais, ciencias pa
rias de urn objeto indigno e vulgar (sabe-se que ele era literalmen
te obcecado pelos trabalhos dos pensadores do mundo social,
Rickert, seu mestre num dado momento, Dilthey e Max Weber),26
A evoca~ao da rela~ao "inautentica" que 0 Dasein "ordinario", ou
de maneira mais eufemizada, no estado ordinario de ''Alguem'~

Das Mann, mantern com "0 mundo ambiente e cotidiano co
mum" (alltagliche Umund Mitwelt), campo de a~ao impessoal e
anonimo do "Alguem", encontra-se no centro (e sem duvida no
principio) de uma antropologia filos6fica que pode ser com-

p~eendida como urn verdadeiro rito de expulsao do mal, vale
dizer, do social e da sociologiaP

Colocar em questao 0 "publico~ 0 "mundo publico" (local
por excelencia da "tagarelice") e 0 "tempo publico'~ e0 mesmo
que afirmar a ruptura do f1l6sofo com a trivialidade da existencia
"inautentica': com 0 dominio vulgar dos assuntos humanos como
lugar da ilusao e da confusao, com 0 reinado da opiniao (publica)
e .da d~xa, mas tambem com as ciencias, em particular as ciencias
hlst6ncas: por conta de sua pretensao de alcan~ar interpreta~6es
dotadas de uma "validade universal" (Allgemeingiiltigkeit), onde
ele enxerga uma das formas mais sutis do "desvio da finitude"
essas ciencias plebeias aceitam tacitamente 0 pressuposto da inter~
pretabilidade publica do mundo e do tempo publicos, tornados
acessiveis a qUaiquer momento a qualquer urn, ou seja, ao homem
publico, Das Man, como ser intercambhiveI.28

,~o~tra 0 ~ue pode~ ter de "democnitico" ou mesmo de "ple
beu (Cicero Ja denuncIava a philosophia plebeia), a reivindica~o
da "objetividade" e da "universalidade'~ e portanto a afirma~ao
(segundo ele inerente 11 ciencia) da acessibilidade da verdade a urn
sujeito quaIquer e impessoal, 0 f1l6sofo "autentico" professa pres
supostos aristocniticos implicados numa adesao sem estados de
alma ao privilegio da skhole, oferecendo assim justificativas reno
vadas 11 longa tradi~ao de desprezo f1los6fico pela polis, pela politi
ca e pela doxa, que 0 pr6prio Husser! ja evocava na Krisis.29 Fazen
do da experiencia do Dasein singular como "ser-para-a-morte" a
unica via autentica de acesso ao passado, ele afinna que 0 f1l6sofo,
dotado dessa lucidez especial sobre 0 papeI das pre-concep~6es
(Vorgriffe) do historiador no desvendamento do sentido do passa
do, e0 unico habilitado a se sair bern onde os metodos convencio
nais das ~iencias hist6ricas acabam fracassando, e a assegurar urna
reapropna~ao autentica do sentido originario do passado.

.Por urn maIabarismo pr6ximo da prestidigita~ao, Heidegger
ap6la-se no modo de pensar caracteristico das ciencias sociais para
empreender 0 combate anti-racionalista contra as ciencias em
particular as ciencias sociais. Na verdade, ele baseia sua critiC: dos
limites do pensamento cientifico na men~ao da dependencia dos
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criterios de racionalidade perante uma historicidade da verdade
cujo dominic as ciencias nao possuem. Contudo, simultaneamen
te, ele se distancia das ciencias hist6ricas por estarem ligadas a uma
imagem particular do mundo (Weltbild) e por aceitarem apenas a
verdade revelada por metodos humanos de explica~ao, esquecendo
os limites da reflexao humana e a opacidade do Ser. Somente a
ontologia fundamental da existencia finita esta em condi~oesde
conferir uma nova unidade a ciencias hist6ricas entregues a anar
quia e de lembrar que as preconcep~oes dessas ciencias nao tern
sua origem em valores culturais (como podem crer Dilthey ou
Weber), derivando da historicidade essencial do historiador, con
di~ao de possibilidade do desvendamento do sentido de urn passa
do que, de outro modo, permaneceria irremediavelmente oculto.

Assim, talvez porque tivesse de se defrontar com ciencias hist6
ricas particularmente ativas e sobretudo particularmente bern mu
nidas em termos fIlos6ficos (Rickert, Dilthey, e ainda mais Weber,
haviam se antecipado em suas reflexoes sobre os limites das cien
cias hist6ricas), ou entao, tambem porque sentia-se inclinado a
tanto por conta de sua posi~ao e de sua trajet6ria, Heidegger apre
senta, em especial nas obras de juventude, uma manifesta~aoparti
cularmente extremada da hubris do pensamento sem limites. A
custa de muita ignorancia e de algumas inconseqilencias, ele
apronta uma formula~aoespecialmente azeitada da convic¢o inti
ma que muitas vezes os fIl6sofos possuem de serem mais capazes de
pensar as ciencias hist6ricas do que elas mesmas 0 fariam, de assu
mir urn ponto de vista mais lucido, mais profundo e mais radical
sobre seu objeto e sobre sua rela~ao com 0 mesmo, e ate mesmo de
produzir, tendo como arma exclusiva a reflexao pura e solitiria, urn
conhecimento superior aquele proporcionado pelas pesquisas
coletivas e pelos instrumentos plebeus da ciencia. E 0 simbolo por
excelencia dessa atitude e sem duvida a estatistica (explicitamente
mencionada no celebre trecho sobre Das Man) que anula na me
diocridade da media a singularidade radical do Dasein - do unico
Dasein "autentico': e claro: quem se preocupa com a do Das Man?

Essas estrategias empregadas por Heidegger em sua luta con
tra as ciencias sociais de seu tempo, sobretudo aquela que consis-
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te em confrontar essas ciencias com suas pr6prias conquistas, fo
ram retomadas ou reinventadas pela "vanguarda" da filosofia

~a~cesa nos anos sessenta. Estando fortemente enraizadas na tra
dWao fIlos6fica, desde Durkheim, sobretudo por conta da necessi
dade ~e enfrentarem a filosofia, as vezes em seu pr6prio terreno.
com vistas a afirmar sua autonomia e Sua especificidade contra
suas pretensoes hegemonicas. as ciencias sociais chegaram entao a

oc~par uma posi~ao dominante no conjunto do campo universi
tino e .mesmo do campo intelectual, por meio de obras como as
de levI-Strauss, Dumezil, Braudel e ate mesmo Lacan, confusa
mente confundidas sob 0 r6tulo jornalistico de "estruturalismo':
rodos os fIl6sofos daquele momento tiveram de se definir peran
t~ es~as obras numa rela~ao de antagonismo com tendencia ane
XlOmsta e numa especie de jogo duplo, consciente ou inconscien
te, por ve~es beir~nd~a dupla pertinencia (mormente pelo recur
so ao efelto -logla, arqueologia", "gramatologia" etc., alem de
outros esgares de ciencia), retomando estrategias de supera~ao

b.~sta~te similares aquelas empregadas por Heidegger contra essas
clenclas, sem terem para tanto de ser heideggerianos.

RADICAlIZAR ADUVIDA RADICAL

Portanto, apenas sob a condi~ao de assumir 0 risco de colocar
de :ato em questao - sem apelar as encena~oes da subversao
radical com que sempre se deleitou 0 "academismo antiacademi

co" - 0 jogo fIlos6fico.a? qual esta ligada sua existencia enquan
to fIl6sof~s ou sua partlclpa~ao reconhecida nesse jogo, os fIl6so
fos podenam garantir as condi~oes de uma verdadeira liberdade
em rela¢o a tudo que os autoriza e os cauciona a se dizerem ease
pensarem como fIl6sofos, 0 mesmo que, em contrapartida desse
re~onhecimento social, os condena a assumir os pressupostos ins
cnt?s na postura e no posta de fil6sofo. Com efeito, somente uma
critica empenhada em explicitar as condi~oes sociais de possibili
dade daquilo que se designa, a cada momento, como "fIlos6fico';
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poderia tomar visiveis as energias dos efeitos "fIlo~6ficos" m:Pli
cados nessas condi~oes. Apenas tal crltica podena dar vaz~o a
inten~ao de liberar 0 pensamento fIlos6fico dos pressupostos ms
critos na posi~ao e nas disposi~oes dos que SaO capazes de se con
sagrar a atividade de pensamento designada pelo nome de fIloso
fia. Na verdade, nao e pelo prazer de diminui-Io que se deve lem

brar que 0 fIl6sofo, tao inclinado a se pensar como atop~s, sem
lugar, inclassificavel, esta, como todo mundo, co~preendldono
espa~o que pretende compreender. Pelo contrano, pretende-se
pois oferecer-Ihe a possibilidade de uma liberdade pera.nte as
constri~oes e limita~oes inscritas no fate de que ele est<! sltuado
primeiro num lugar do espa~o social, alias. num lugar de urn des-
ses subespa~os que SaO os campos escolasticos. . .

Aos que perguntariam por que e sobretudo com que ~lfe.lto ~e

pode invocar uma tal "libera~ao" da fIlosofia, responderel p.~lm~l
ro que e precise liberar a fIlosofia com.vistas a .liber~r as ClenCias
sociais da critica reativa - para nao dlZer reaclOnana -.- que ela
nao cessa de !hes opor, contentando-se, com freqiiencla, .:m ~r

questrar, sem 0 saber, a visao. mais ~~rr,~queira dessas clenc~a:

Destarte, devolvendo as cienclas sOCials a fIlosofia da suspe~ta

que eles !he atribuem com tanta naturalidade, os fIl~sofos dlt~s

"p6s-modemos" concordam quase todos em denuncI~r_a amb~

~ao cientifica que as ciencias sociais afirmam p~r ~efin:~ao. Inch
nados a enxergar numa asser~ao apenas uma mJu~~ao ou uma
ordem disfar~ada, na 16gica uma "policia dos espi~:tos'" ~a pre
tensao a cientificidade urn mero "efeito de verdade , des~m.ado.a
suscitar a obediencia ou uma pretensao velada a hegemoma mspl

rada pela vontade de poder, chegando inclusive a .tr~ns.form.ar .a
sociologia, disciplina bastante indisciplinada, em dlsclpl~nadlscI
plinaria, autoritaria, e ate mesmo totalitaria e sorratelramente
policialesca, esses fIl6sofos "p6s-modemos" ~odem, as vezes em
contradi~ao com suas op~oes politicas consclent~s ,e declaradas,
infundir uma forma fIlos6fica e politicamente aceltavel as acusa

~oes e condena~6es mais obscurantistas reiteradament: form~la
das pela critica espiritualista (e conservadora) em rela~ao as Clen-

cias, em particular as ciencias sociais, em nome dos valores sagra
dos da pessoa e dos direitos imprescritiveis do "sujeito':

Todavia, estou tambem convicto de que nao existe atividade
mais fIlos6fica, embora possa estar fadada a parecer escandalosa a
todo "espirito fIlos6fico" normalmente constituido, do que a ana
lise da 16gica especifica do campo filos6fico, das disposi~6es e
cren~as socialmente reconhecidas num dado momento do tempo
como "fllos6ficas" que ai se engendram e se realizam, por conta da
cegueira dos fIl6sofos a sua pr6pria cegueira escolastica. 0 acordo
imediato entre a 16gica de urn campo e as disposi~6es ai suscitadas
e supostas faz com que tudo que possa haver nele de arbitrario
seja mascarado pelas aparencias da evidencia intemporal e uni
versal. 0 campo fIlos6fico tampouco escapa a essa regra. Por con
seguinte, a critica sociol6gica nao constitui mera preliminar cujo
unico prop6sito seria introduzir a uma critica propriamente fIlo
s6fica, mais radical e mais especifica: tal critica conduz ao princi
pio da "fIlosofia" da fIlosofia, mobilizada tacitamente pela pratica
social que se costuma designar num lugar e num tempo determi
nados como fIlos6fico.

Sendo hoje 0 fIl6sofo quase sempre urn homo academicus, seu
"espirito fIlos6fico" e moldado pelo e para urn campo universit<!
rio, impregnado pela tradi~ao fIlos6fica particular ai veiculada e
inculcada: autores e textos canonicos sutilmente hierarquizados
que fornecem ao pensamento mais "puro" suas referencias e suas
luzes (tanto nesse como em outros dominios, os programas
nacionais, escritos ou nao, produzem cerebros nacionalmente
"programados"):30 problemas surgidos de debates historicamente
constituidos e etemizados pela reprodu~ao escolar: grandes opo
si~oes recorrentes, muitas vezes condensadas em pares de termos
antiteticos, onde houve quem quisesse enxergar, no estilo gran
dioso de praxe, "as oposi~6es binarias da metafisica ocidental'; as
quais remetem, de modo bastante trivial, a estrutura dualista se
gundo a qual 0 campo fIlos6fico tende, como os demais campos,
a se organizar (especialmente, no caso frances, a oposi~ao cons
tante entre urn p610 pr6ximo da ciencia, ligado a epistemologia, a
fIlosofia das ciencias, a 16gica, e urn polo pr6ximo da arte e da lite-
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ratura, pelo objeto e pelo modo de expressao, voltado para a este
tica e 0 estetismo, como hoje 0 "p6s-modernismo"); conceitos
que, apesar de sua parente universalidade, sao sempre indissocia
veis de urn campo semantico situado e datado e, por seu interme
dio, de urn campo de lutas freqiientemente limitado as fronteiras
de uma lingua e de uma nayao; teorias mais ou menos mutiladas
e enrijecidas pela rotina da transmissao escolar que acaba eterni
zando-as ao desistoriciza-Ias ou desrealizando-as etc.

Acredito que a duvida radical suscitada pelo exame das condi
yoes sociais da atividade fJlos6fica, sobretudo por intermedio da
liberdade que tal exame pode conquistar perante as convenien
cias, convenyoes e conformismos de urn universe fJlos6fico que
tambem possui seu senso comum, poderia permitir sacudir 0 sis
tema de defesa erguido pela tradiyao fJlos6fica contra a tomada de
consciencia da ilusao escolastica (e cujas peyas chaves saO os fa
mosos textos de Piatao sobre a skhole e a caverna ou de Heidegger
sobre Vas Man). A fJlosofia implicita da fJlosofia enraizada nessa
ilusao, sem duvida apoiada e encorajada pela seguranya ou pela
ambiyao hegem6nica associada a ocupayao de uma posiyao eleva
da (sobretudo na Franya) no campo universitario, se manifesta
em especial em alguns pomposos pressupostos comuns: 0 esque
cimento seletivo ou a negayao da Hist6ria ou, 0 que vern a dar no
mesmo, a recusa de toda abordagem genetica e de toda verdadei
ra historicizayao;31 a ilusao do "fundamento" inerente a pretensao
de assumir sobre as demais ciencias urn ponto de vista que elas
nao poderiam adotar sobre si mesmas, de funda-Ias (teoricamen
te) sem ser por elas fundado (historicamente); a recusa de toda
objetivayao do sujeito objetivante, desqualificada como "reducio
nismo", com seu prolongamento, 0 fundamentalismo estetico.

Mas uma duvida radical baseada numa critica da razao esco
lastica poderia sobretudo ter 0 efeito de mostrar que os erros da
fJlosofia, dos quais querem nos livrar os "fJl6sofos da linguagem
ordinaria", esses aliados insubstituiveis, tern muitas vezes por raiz
comum a skhole e a disposiyao escolastica. b 0 caso, me parece,
para evocar apenas alguns dos exemplos de erros que me Vern de
pronto a mem6ria, quando Wittgenstein denuncia a ilusao segun-

do a qual compreender uma palavra e aprender seu sentido cons
titui urn processo mental que requer a contemplayao de uma
"ideia" ou a visada de urn "conteudo': ou entao, quando Moore
relembra que a consciencia do azul nos escapa quando vemos 0

azul. Da mesma maneira, quando Ryle distingue entre knowing
that e knowing how, 0 conhecimento te6rico e 0 manejo pratico
(de urn jogo, de uma lingua etc.), ou quando Wittgenstein, ei-Io
outra vez, recorda que proferir juizos e apenas uma das maneiras
possiveis de utilizar a linguagem e que "1 am in pain" nao consti
tui foryosamente uma asseryao, mas tambem pode ser uma mani
festayao de dor, ou mesmo quando Strawson reprova os 16gicos
por terem concentrado sua atenyao em frases "relativamente
independentes do contexto': ou quando Toulmin convida a dis
tinguir 0 usa comum da expressao da probabilidade do usa de
enunciados probabilistas na investigayao cientifica: todos eles se
referem a tendencias do pensamento que pertencem ao "jogo de
linguagem" escolastico e que, por conta disso, correm 0 risco de
ocultar a 16gica da pratica a que se pode ter acesso pela explorayao
da linguagem comum.

A exemplo do que sempre procurei fazer, repito que se pode
buscar apoio nas anaJises dessas tendencias genericas da fJlosofia
empreendidas pela filosofia da linguagem e pelo pragmatismo,
sobretudo por parte de Peirce e Dewey - nada tendo a ver com
fraquezas pessoais deste ou daquele fJl6sofo, conforme salienta
Austin -, no intuito de conferir toda sua generalidade e forya a
critica da razao escolastica. Inversamente, poder-se-ia sem duvida
encontrar numa analise da posiyao e da disposiyao escolasticas 0

principio de uma radicalizayao e de uma sistematizayao da critica
da utilizayao filos6fica corrente da linguagem e dos paralogismos
ai favorecidos, e tambem da critica do descompasso entre as 16gi
cas escolasticas e a 16gica da pratica da qual se pode supor que se
expresse melhor no usa comum da linguagem, nao escolastico, do
que no usa socialmente neutralizado e controlado amplamente
corrente nos universos escolasticos.
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P6S-ESCRITO 1: CONFlSSOES IMPESSOAIS

Para despojar de sua brutalidade objetivante a analise aqui
esbo~ada do habitus fIlos6fico de toda uma gera~ao de fIl6sofos
franceses cuja particularidade foi haver imposto suas particularida
des ao universo inteiro e, talvez, derrubar assim algumas resisten
cias, acredito ser util proceder a urn exercicio de reflexividade ten
tando evocar em tra~os amplos meus anos de aprendizado da fIlo
sofia. Nao tenho a inten¢o de desfiar lembran~as ditas pessoais que
constituem a tela de fundo pardo das autobiografias universitarias,
encontros maravilhados com mestres eminentes, escolhas intelec
tuais entrela~adas a escolhas de carreira. 0 que foi recentemente
apresentado sob 0 r6tulo de "ego-hist6ria" me parece ainda muito
distanciado de uma verdadeira sociologia reflexiva: os universita
rios felizes (os unicos a quem se pede esse exercicio escolar...) nao
tern hist6ria e por esse motive lhes pedir que relatem sem metodos
vidas sem hist6ria pouco se lhes acrescenta, tampouco a hist6ria.

Portanto, falarei muito pouco de mim, desse eu singular, que
Pascal considera "odioso". E mesmo que fique falando de mim,
trata-se de urn eu impessoal sobre 0 qual silenciam as confissoes
mais pessoais, ou sao por elas refugadas por sua pr6pria impessoa
lidade.32 Paradoxalmente, hoje nada parece decerto mais odioso
do que esse eu intercambiave1 desvendado pelo soci610go e pela
socioanalise (e tambem pela psicanalise, embora seja menos apa
rente, e portanto melhor tolerado). Quando tudo nos leva a parti
cipar do interciimbio regrado de narcisismos, cujo c6digo foi esta
belecido sobretudo por uma certa tradi~ao literaria, violentas
resistencias emperram 0 esfor~o de objetiva~ao desse "sujeito': que
somos levados a crer como universal na medida em que partilha
mos tal atributo com todos que sao 0 produto das mesmas condi
~oes sociais. Aquele que se da ao trabalho de romper com a com
placencia das evoca~oes nostalgicas para explicitar a intimidade
coletiva das experiencias, das cren~as e dos esquemas comuns de
pensamento, ou seja, um pouco desse impensado que se encontra
quase inevitavelmente ausente das mais sinceras autobiografias
(material tao evidente quepassa despercebido, ou entao, recalcado

como i~digno ~e'publica~ao quando aflora a consciencia), expoe
se a fenr 0 narcisismo do leitor que se sente objetivado contra sua
vontade, por procura~ao, e de maneira tanto mais cruel, parado
xalm~nte, por estar mais pr6ximo, em sua pessoa social, do res
ponsavel por esse trabalho de objetiva~ao. A menos que 0 efeito de
catarse produzido pela tomada de consciencia se exprima, como
as vezes acontece, por urn riso liberado e liberador.

Desde ~ogo, esta sera minha unica "confidencia'; devo dizer
que ep~o~ave1 que .eu possa hoje desenvolver, com alguma mar
g.em ~e exlto, 0 pro)eto de restituir a visao do mundo universita
no e mtelectual a que eu pertencia nos anos cinqiienta, nao no
que ela pudesse ter de ilusoriamente unico, mas sobretudo no que
pUde~se conter de mais corriqueiro, ate mesmo na ilusao da sin
gulandade, pelo fato de Mo me haver entregado a complacencia
dos deslumbramentos do oblato miraculado. Experiencia bastan
teo rara, mas de modo algum unica (encontrei-a tambem em
Nlzan, em especial por conta do belissimo prefacio de Sartre a
Aden Arabie), conducente sem duvida a uma distimcia objetivan
te - aquela que em geral caracteriza 0 born informante _ com
rela~ao as sedu~oes enganosas da Alma mater.

Valho-me dessa experiencia para tentar reconstruir 0 espa~o
dos possiveis tal como eu 0 enxergava enquanto membro de uma
cate~oriaparticular de ad~lescentes, os "normalistas fIl6sofos'; que
partil~avam todo urn con)unto de propriedades, ligadas ao fato de
estar sltuado no cora~ao e no apice da institui~ao escolar e, de res
to, separados, uns dos outros, por diferen~assecundarias associa
das sobretudo ~.tra!et6ria social. Amaneira de um iniciado que
relat.a suaexpenenCia a urn etn610go, tal como procede 0 autor do
Soled ~op~ gostaria de evocar, ao menos de modo sumario, os ritos
de mstJ~m?ao ~apazes de produzir a parce1a de convic~ao intima e
d~ :desa~ msplrada que, por volta dos anos cinqiienta, ~ra a con
dl~ao de mgresso na tribo dos fIl6sofos. E tentar determinar por
que ~ ~~ que man~ira a gente se tornava "fIl6sofo'; palavra cuja
amblgmdade permlte ao mais reles professor de fIlosofia arrogar
se 0 e~ta~to de fIl6sofo no pleno sentido do termo e que tambem
contnbula para suscitar no aprendiz de "fIl6sofo" a ambigiiidade
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das ambi~6es e 0 enorme sobreinvestimento de que estao isentas
escolhas melhor determinadas e mais diretamente ajustadas as
oportunidades reais - como no caso dos candidatos ao magiste-

" t' ta "rio de desenho, pouco incentivados a se pensarem como ar IS s.
Nao posso recordar aqui toda a mecimica da elei~ao que, des

de 0 concurso geral em classe preparat6ria ate 0 concurso pro
priamente dito, conduz os eleitos (e especialmente os miracula
dos) a eleger a Escola que os elegeu, a reconhecer os criterios de
elei~ao que os constituiu como elite,33 A 16gica segund~ a qual.se
determinava a "voca~ao" de "m6sofo" nao era sem duvlda mUlto
diferente: bastava sujeitar-se a hierarquia das disciplinas orientan
do-se, e claro de modo tanto mais frequente quanto maior 0 grau
de consagra~ao, na dire~ao do que Jean-Louis Fabiani denomina
"a disciplina do coroamento".34 (Ate os anos cinquenta, a mosofia
ganhava, em materia de prestigio, de todas as disciplinas,.f~zendo
com que a escolha da mosofia, em detrimento da matematlca por
exemplo, tanto em classe terminal como mais a frente, nao fosse
necessariamente uma escolha negativa determinada por urn
desempenho fraco em ciencias.) Para fazer entender melho~0 que
se passava, mesmo correndo 0 risco de chocar uma profissao que
nega possuir tais disposi~6es hierarquicas, direi que a escolha da
mosofia, sem pretender qualquer tipo de rigor mecanico, nao era
tao diversa em termos de principio daquela tendencia dos melho
res classificados em alguns grandes concursos para escolher a
Escola de Minas ou a Inspetoria de Finan~as. A gente se tornava
"m6sofo" por ter side consagrado e por estar disposto a se consa
grar a preservar a identidade prestigiosa de "m6sofo".

A escolha da filosofia era uma manifesta~aoda seguran~a

estatutaria que refor~ava a seguran~a (ou a arrogancia) estatuta
ria. Isso era tanto mais verdade numa epoca em que todo 0 cam
po intelectual era dominado pela figura de Jean-Paul Sart~e ,e em
que os khagnes,* em especial com Jean Beaufret, destmatano da

* "Khognes": no eosino secund6rio, soo as cursos pre.~or~t6rio~ par~ as Escolos
Normais (Ulm, Sayres) nos areas humanislicas de letros, elenelOS e fllosoflo, c~m duro

-ode dais ou tres onos, oode sao recrutados as futuros proFessores do eoslno SUPe-
~ d "rior, as pesquisodores e demois categorios de intelectuais e maior prestlglo no cam-

po inleleduol frances.

Carta sabre a humanisma de Heidegger, e 0 concurso da pr6pria
Escola normal, com 0 juri integrado por Maurice Merleau-Ponty
e Vladimir Jankelevitch, eram ou podiam apresentar-se como os
lugares maximos da vida intelectual.

o khagne era 0 cora~ao do aparelho de produ~ao da ambi~ao

intelectual a francesa em sua forma mais elevada, qual seja, a mo
s6fica. 0 intelectual total, cuja figura fora inventada e imposta por
Sartre, fora convocado pelo ensino do khagne que oferecia urn
amplo espectro de disciplinas, mosofia, literatura, hist6ria, lin
guas antigas e modernas, encorajando, por meio do aprendizado
da disserta~ao de amni re scibili, centro do dispositivo inteiro, uma
certeza de si mesmo que por vezes beirava a inconsciencia da
ignoriincia triunfante. A cren~a na onipotencia da inven~ao ret6
rica encontrava seus maiores incentivos nas exibi~6es sabiamente
teatralizadas da improvisa~ao mos6fica; penso em mestres como
Michel Alexandre, discipulo tardio de Alain, que disfar~ava com
poses profeticas as fraquezas de urn discurso mos6fico reduzido
aos recursos de uma reflexao desprovida de base hist6rica, ou
como Jean Beaufret, que iniciava seus alunos deslumbrados nos
arcanos do pensamento de Heidegger, bern mais pr6ximo do que
parece, enquanto encarna,ao exemplar do aristocratismo profes
soral, da velha tradi~ao de Alain (inumeros m6sofos formados nas
turmas de khagnes dos anos cinquenta conciliaram 0 fervor por
Heidegger com a admira,ao por Alexandre).

Em suma, 0 khagne era 0 lugar onde se constituia a legitimi
dade estatutaria de uma "nobreza" escolar socialmente reconheci
da. Simultaneamente, ela inculcava 0 sentido de altivez que imp6e
ao "m6sofo" digno desse nome as mais altas ambi~6es intelectuais
e que Ihe proibe rebaixar-se ao se ligar a certas disciplinas ou a cer
tos objetos, mormente aqueles com que lidam os especialistas das
ciencias sociais. Sera precise acontecer 0 choque de 1968 para que
os fil6sofos formados nas turmas khagnes de 1945 (sobretudo
Deleuze e Foucault) se defrontem, embora apenas num registro
altamente sublimado, com 0 problema do poder e da politica.

Nessa linha, segundo observa Norbert Elias, assim como 0

nobre permanece nobre mesmo que seja mediocre esgrimista (ao
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passo que 0 melhor esgrimista nem por isso e nobre), 0 "fll6sofo"
socialmente reconhecido distingue-se dos nao-fll6sofos por uma
diferen~ade essencia que pode nao estar de modo algum associada
a uma diferen~ade competencia (cuja defini~ao varia alias conforme
os momentos e as tradi~5es nacionais). Esse sentido da dignidade
de casta implica urn sentido de aposta (na acep~ao do esporte e da
Bolsa de Valores) que se manifestava sobretudo nas prefer~ncias

intelectuais - os mais ambiciosos voltando sua predile~ao para
textos e autores esotericos, obscuros, e ate mesmo, como nos casos
de Husser! e Heidegger, quase inacessiveis por falta de tradu~5es (as
obras chaves de Heidegger e Husser! serao traduzidas somente nos
anos sessenta, ou seja, num momenta de descenso do fervor de que
eram objeto). 0 mesmo sucedeu em rela~ao a escolha dos temas de
disserta~ao de fun de curso ou de tese ou dos professores incumbi
dos de orientar esses trabalhos, a qual se orientava por urn conheci
mento pratico do espa~o dos possiveis, ou melhor, por urn sentido
das hierarquias entre os mestres e os destinos ao mesmo tempo

"temporais" e "espirituais" que os primeiros prenun~iavam:35.
o senso do jogo e 0 que permite fazer economla do Clmsmo:

ao tomar explicito 0 que permanece ordinariamente em estado
implicito mesmo nas biografias, a analise encoraj.a,u,ma vi~ao
finalista e calculista das estrategias de aposta univemtana. MUitas
vezes inscrita no ponto de vista de Tersites, recuperado como
principio de diversos discursos sobre os intelectuais, essaYis~o ~e

dutora e tanto mais falsa quanto mais se imp5e de manelra mdls
cutivel, no caso dos grandes exitos intelectuais e universit:irios. De

fato, os grandes iniciados nao precisam escolher para que fa~am .a
boa escolha, sendo essa uma das raz5es pelas quais serao escolhl
dos; na verdade, costuma-se reconhecer as "verdadeiras voca~5es",

aquelas que parecem impermeaveis aos calculos mesquinhos da
ambi~ao carreirista por conta da estranha adesao, ao mesmo tem
po total e distante, esclarecida e obnubilada, da douta "ignoran
cia" inerente ao senso do jogo (e claro que nao falo em meu nome,
apenas me esfor~o para evocar 0 tom e 0 teor do discurso d~mi
nante). A inicia~ao bem-sucedida, dando acesso a essa especle de

casta que vern a ser a tribo dos "fll6sofos normalistas'; assegura 0
privilegio maximo de todas as pessoas "bern nascidas'; uma adap
ta~ao tao imediata e total ao jogo que acaba tendo a aparencia de
coisa inata e a proporcionar a seus detentores a vantagem supre
ma de dispensa-Ios de calcular para lograr os ganhos mais raros
dentre os prometidos pelo jogo.

Contudo, essa casta e tambem urn corpo cujos membros estao
unidos por solidariedades de interesses e afinidades de habitus,
que fundam 0 que se deve chamar "espirito de corpo" - por mais
estranha que tal expressao possa parecer quando se aplica a urn
conjunto de individuos persuadidos de sua completa insubstituibi
lidade. Uma das fun~5es dos ritos de inicia~ao consiste em criar
uma comunidade e uma comunica~odos inconscientes que tor
nam possiveis conflitos velados entre adversarios intimos, empres
timos sorrateiros de temas ou ideias que cada qual pode atribuir a
si mesmo com plena sinceridade pelo fato de serem 0 produto de
esquemas de inven~ao semelhantes aos seus, referencias tacitas e
alus5es inteligiveis restritas ao pequeno circulo de farniliares. Basta
enxergar com esse olhar 0 que se escreveu desde os anos sessenta
para descobrir, sob 0 alarde enganoso das diferen~as proclamadas,
a homogeneidade profunda dos problemas, temas e esquemas de
pensamento: e a titulo de exemplo extremado, mencione-se a
transfigura~o derivada da mudan~acompleta de contexto te6rico
que impede se reconhe~a, na palavra de ordem de Derrida da "des
constru~ao'; uma varia~ao bastante livre do tema bachelardiano,
convertido em topos escolar, da ruptura (inerente a constru~o do
objeto cientifico) com as pre-constru~5es, orquestrado simulta
neamente no p610 "cientifico" ou "cientificista" do campo da fllo
sofia (sobretudo por parte de Althusser) e das ciencias sociais.

Ea partir desse acordo profundo sobre 0 lugar e 0 nivel do
fll6sofo e da fllosofia que se definem as divergencias que estao na
raiz das trajet6rias conducentes as posi~5es opostas do campo
filos6fico durante os anos setenta e que incidem primordialmente
sobre a maneira de se situar em rela~aoao estado anterior do cam
po, e de reivindicar a sucessiio: quer na continuidade para aqueles
que pretendem ocupar posi0es de poder temporal no interior do
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campo universitario, quer na ruptura para os que se orientam
para posi~oes prestigiosas no campo intelectual onde 0 ~statu~o

de sucessor s6 pode ser adquirido pela subversao revoluclOnana.
Acomplexidade da rela~ao entre as duas gera~oes e as cumplicida
des subterraneas entre membros da mesma gera~ao transparecem
muito bern no reconhecimento quase universal de que e objeto
Georges Canguilhem. Condiscipulo de Sartre e Aron na Esc~la
Normal, dos quais se distingue por sua origem popular e provffi
dana, Canguilhem podera ser reivindicado ao mes.mo ~em~o

pelos ocupantes de posi~oes opostas no campo umversltano:
enquanto homo academicus exemplar - tendo desempenhado
por urn longo periodo, e com 0 mais extremado r~gor, as fun~oes

de inspetor geral do ensino secundario-, ele servlra de emblema
a professores que ocupam posi~oes inteiramente hom610gas a sua
nas instancias de reprodu~ao e consagra~ao do corpo; entretanto,
enquanto defensor de uma tradi~ao de hist6ria das ciencias e de
epistemologia, 0 refugio heretico por excelencia da seriedade e do
rigor na epoca do triunfo do existencialismo, ele sera consagrado,
junto com Gaston Bachelard, como mestre do pensamento por
parte de fil6sofos mais afastados do nucleo da tradi~ao academi
ca, tais como Althusser, Foucault e alguns outros. Tudo se passa
como se a sua posi~ao ao mesmo tempo central e menor no ca~

po universitario e as disposi~oes bastante raras: ate mesmo. ex6ti
cas, que 0 haviam predisposto a ocupa-la, 0 tlvessem deslgnado
para representar 0 papel de emblema totemico para todos os q~e

pretendiam romper com 0 modelo dominante e que se consti
tuiam em "colt~gio invisivel" ao se aliarem a ele.

Na verdade, a domina~ao de Sartre jamais se exerceu por
completo e aqueles (entre os quais eu me incluia) que pretendiam
resistir ao "existencialismo" em sua forma mundana ou escolar
podiam se apoiar num conjunto de corrent~s d~minad~~: u~a
hist6ria da fliosofia estreitamente ligada a hlst6na das ClenClas,
cujos prot6tipos eram representados por duas grandes obr.as,
Dinamica e Metafisica leibnizianas, de Martial Gueroult, antigo
aluno da Escola Normal e professor no College de France, e Fisica
e Metafisica kantianas, de Jules Vuillemin, tambem normalista,

entao jovem professor assistente na Sorbonne e colaborador de
Les Temps Modemes, sucessor de Gueroult no College de France;
uma epistemologia e uma hist6ria das ciencias representadas por
autores como Gaston Bachelard, Georges Canguilhem e Alexan
dre Koyre. Frequentemente de origem popular e provinciana, ou
estrangeiros alheios a Fran~a e as suas tradi~oes escolares, vincu
lados a institui~oes universit<irias excentricas, como a Escola de
Altos Estudos ou 0 College de France, esses autores marginais e
distantes do poder temporal (aos quais seria preciso juntar Eric
Weill, escondidos da percep~ao comum peJo alarido dos domi
nantes, constituiam uma alternativa aqueles que, por varias
razoes, pretendiam reagir contra a imagem fascinante e rejeitada
do intelectual total, presente em todas as frentes do pensamento.

A mesma preocupa~ao de seriedade e rigor que procurava
guardar distancia dos envolvimentos mundanos (fazendo com
que inumeros professores de filosofia opusessem Sartre a urn
Heidegger que nem sequer haviam lido) tambem podia levar a
buscar urn outro antidoto contra as "faci!idades" do existencialis
mo, por vezes identificado com uma exalta~ao literaria e urn tan
to simpl6ria do "vivido'; na leitura de Husser! (traduzido por Paul
Ricoeur ou por Suzanne Bachelard, filha do fil6sofo e historiado
ra das ciencias) ou entre os fenomen610gos mais propensos a con
ceber a fenomenologia como uma ciencia rigorosa, a maneira de
Maurice Mer!eau-Ponty, que oferecia uma abertura em dire~ao as
ciencias humanas. Nesse contexto, a revista Critique, dirigida por
Georges Bataille e Eric Wei!, figuras emblematicas dos dois p610s
de uma oposi~ao secundaria entre aqueles com os olhos voltados
para 0 p610 dominado do campo filos6fico, tambem oferecia sai
das, dando acesso a uma cultura internacional, transdisciplinar, e
permitindo furar 0 bloqueio exercido por toda escola de elite.
(Nesta evoca~ao do espa~o dos possiveis filos6ficos, poder-se-a
constatar 0 quanta se exprimem as admira~oes, por vezes muito
vivas e sempre vivazes, dos meus vinte anos, e 0 ponto de vista
particular a partir do qual se engendrou minha representa~ao do
campo universit<irio e da filosofia.), :.
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Pode-se assim produzir com certa facilidade as aparencias da
continuidade ou da ruptura entre os anos cinquenta e os anos
setenta, conforme a decisao de levar ou nao em conta os domina
dos dos anos cinquenta sobre os quais se apoiaram os condutores
da revolu~ao antiexistencialista em fJlosofia. Todavia, assim como
os dominados dos anos cinquenta (talvez com a exce~ao de
Bachelard, que embutia em seus escritos observa~oes ironicas a
respeito das afirma~oes perempt6rias dos mestres existencialistas,
mormente em materia de ciencia) deixavam entrever, tanto em
sua vida como em sua obra, diversos indicios de submissao ao
modelo fJlos6fico dominante, tambem os dominantes emergentes
dos anos setenta nao levarao ate 0 fim a revolu~o empreendida
contra 0 fundamento da domina~ao do fJl6sofo total; e seus traba
!hos mais desentranhados da marca academica guardam ainda 0
vestigio da hierarquia, inscrita tanto na estrutura objetiva das ins
titui~oes, como bern 0 demonstra a oposi~ao entre a tese magis
tral, lugar dos desenvolvimentos mais ambiciosos, mais originais
e mais "brilhantes", e a tese aplicada, outrora escrita em latim,
fadada aos trabalhos humildes da erudi~aoou das ciencias huma
nas, como nas estruturas cognitivas, sob a forma de oposi~ao

entre 0 te6rico e 0 empirico, 0 geral e 0 especializado.
A preocupa~o de guardar e assinalar suas distancias em re1a

~ao as ciencias sociais, tanto mais reiterada quanta mais eram sen
tidas como amea~as a sua hegemonia e quanto mais iam se apro
priando discretamente de inumeras de suas conquistas, decerto
contribuiu para dissimular, quer para os fJl6sofos dos anos setenta
como perante seus leitores, 0 fato de que a ruptura com as ingenui
dades bern pensantes do humanismo personalista nao fazia outra
coisa senao reconduzi-los a "fJlosofia sem sujeito" que as ciencias
sociais (durkheimianas) vinham defendendo desde 0 inicio do
seculo. 1550 permitiu a polemica mediocre dos anos oitenta tentar
relan~ar 0 parametro da moda ao professar a "volta do sujeito"
contra os que haviam anunciado a "fJlosofia sem sujeito" nos anos
sessenta, contra os "existencialistas", os quais, como Sartre e 0 pri
meiro Aron (da Introduriio afilosojia da hist6ria) , haviam se ergui
do, nos anos trinta e no imediato p6s-guerra, contra 0 imperio
"totalitario" da fJlosofia objetivista das ciencias do homem...

Nao posso encerrar esta confissao impessoal sem evocar 0 que
me parece ser a propriedade mais importante, e a mais invisivel, do
universo fJlos6fico desse lugar e desse momento - qui¢ de todos
os tempos e de todos os paises -, que vern a ser 0 internamento
escoldstico, 0 qual, mesmo tambem caracterizando outros espa~os

elevados da vida academica, Oxford ou Cambridge, Yale ou
Harvard, Heidelberg ou G6ttingen, se manifesta sob uma de suas
formas mais exemplares por meio da Escola Normal (e 0 khdgne).
Ja se falou com frequencia, no intuito de celebra-Io, a respeito do
privilegio desse mundo fechado, separado, abadia de Theleme
arrancada as vicissitudes do mundo real, onde se formou, por vol
ta dos anos cinquenta. a maioria dos fJl6sofos franceses cuja men
sagem inspira hoje 0 campus radicalism norte-americano.

(E decerto isso nao ocorre por acaso. AJ; universidades ameri
canas, sobretudo as mais prestigiosas e exdusivas, sao a skhole
transformada em institui~ao.Frequentemente situadas fora e lon
ge das grandes cidades, como Princeton, totalmente isolada de
Nova York e da Filadeifia, ou nos suburbios sem vida, como Har
vard ou Cambridge, ou entao, quando localizadas na cidade 
como Yale em New Haven, Columbia a beira do Harlem, ou a uni
versidade de Chicago, na fronteira de urn imenso gueto -, intei
ramente separadas do centro da cidade, valendo-se sobretudo de
uma ostensiva prote~ao policial, elas possuem uma vida cultural,
artistica, ate mesmo politica, que lhes e pr6pria - com 0 jornal
estudantil que aborda os diversos acontecimentos do campus - e
que, por conta da atmosfera estudiosa e retirada do bulicio do
mundo, contribui para isolar professores e alunos da atualidade e
da politica - de qualquer modo, muito distante, geografica e
socialmente, e percebida como fora do alcance. Sendo urn caso
tipico-ideal, a universidade da Calif6rnia, em Santa Cruz, espa~o
destacado do movimento "p6s-moderno': arquipelago de coIegios
dispersos numa floresta que 56 se comunicam pela Internet, foi
construida nos anos sessenta, no alto de uma colina, na vizinhan
~a de uma estancia balnear para aposentados ricos, sem indus
trias: como nao acreditar que 0 capitalismo se dissolveu num "flu
xo de significantes desligados de seus significados': que 0 mundo
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e povoado de "cyborgs", "cybernetics organisms", e que estamos
entrando na era da "informatics of domination", quando se vive
num paraiso social e comunicacional, de onde foi apagado qual

quer vestigio de trabalho e de explora~ao ?)
Os efeitos do internamento escolastico, redobrados pelos da

elei~ao escolar e da eoabita¢o prolongada de urn grupo socialmen
te muito homogeneo, acabam favorecendo uma distilncia intelee
tualoeentrica em rela~ao ao mundo: paradoxalmente, 0 corte social
e mental se manifesta sobretudo nas tentativas, por vezes patetieas e
efemeras, para recontatar 0 mundo real, mormente atraves de
engajamentos politicos (estalinismo, maoismo etc.) cujo utopismo
irresponsavel e euja radicalidade irrealista atestam 0 quanto sao
ainda uma maneira de negar as realidades do mundo social.

Sem davida, a distimcia que fui assumindo aos poueos em
rela~ao a fIlosofia tem muito a ver com 0 que se chama os aeasos
da existencia, a come~ar por uma estada for~ada na Argelia, da
qual se poderia dizer, sem indagar mais fundo, que esteve na ori
gem de minha "voca~ao"de etn610go, depois de soci610go. Mas eu
nao teria side sensivel ao apelo para eompreender e testemunhar
o que enta~ senti se eu nao viesse experimentando, ha muito tem
po, certa insatisfa~ao a respeito do jogo fIlos6fico, inclusive em
sua forma mais severa e mais rigorosa, que aeabava me envolven
do. E para nao ter que me sacrificar tambem, de vez, a confiden
cia, contentar-me-ei em citar uma passagem da Correspondencia
de Ludwig Wittgenstein, que Jacques Bouveresse, esptendido
interprete, me fez descobrir, e que diz muito bem acerca de boa
parte de meus sentimentos a respeito da fIlosofia: "Qual 0 interes
se de estudar fIlosofia, se tudo 0 que ela faz por n6s enos tornar
capazes de expressar de modo relativamente plausivel certas ques
tOes abstrusas de 16gica etc., e se isso nao melhora nossa maneira
de pensar sobre as questOes importantes da vida de todos os dias,
se isso nao nos torna mais conscientes do que qualquer jornalista
no emprego de express6es perigosas que as pessoas dessa catego

ria utilizam para seus pr6prios fins?"

P6S·ESCRITO 2: 0 ESQUECIMENTO DA HlsTORIA

No Conflito das faculdades, Kant toma como ponto de partida
a constata~ao de que a "faculdade inferior'; matematicas, fIlosofia,
hist6ria, etc., tem como fundamento exclusivo "a pr6pria razao da
tribo erudita'; diversamente das "faculdades superiores'; teologia,
direito, medicina, cuja autoridade est" diretamente garantida e
controlada pelos poderes temporais. Estando privada de qualquer
delega~ao temporal, a fIlosofia encontra-se portanto constrangida
a fazer da necessidade hist6rica uma virtude te6rica: ao recusar 0
fundamento apoiado na razao social que sequer !he foi concedido,
e1a pretende fundar-se a si mesma em razao (pura), ao pre~o de
urna acrobacia te6rica digna do barao de Miinchausen, e oferecer
assim as demais faculdades 0 unico fundamento valido a seus
olhos, ou seja, ao ver da razao, 0 qual estaria dramaticamente
ausente nas demais faculdades.

A recusa do pensamento da genese e, acima de tudo, do pen
samento da gene~e do pensamento constitui por certo um dos
principios capitais da resistencia movida quase universalmente
pe10s fIl6sofos diante das ciencias sociais, sobretudo quando se
arriscam a tomar por objeto a institui~ao fIlos6fica e, por exten
sao, 0 pr6prio m6sofo, figura por excelencia do "sujeito", e assim
lhe recusam 0 estatuto de extraterritorialidade social que ele se
atribui e cuja defesa pretende organizar. A hist6ria social da mo
sofia, que tenciona relacionar a hist6ria dos conceitos ou dos sis
temas fIlos6ficos com a hist6ria social do campo fIlos6fico, parece
negar em sua pr6pria essencia um ate de pensamento considera
do irredutivel as circunstancias contingentes e aned6ticas de seu
surgimento.

Defensores sobranceiros de seu monop6lio da hist6ria da mo
sofia, assim subtraida a ciencia hist6rica, os maus servidores do
culto fIlos6fico submetem textos can6nicos eternizados pe10 es
quecimento do processo hist6rico de canoniza~ao de onde proce
dem a uma leitura des-historicizante a qual, mesmo sem ter ne
cessidade de afirmar a cren~a na irredutibilidade do discurso fIlo-
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s6fico a qualquer determina~ao social, coloca entre par~nteses

tudo aquilo que vincula 0 texto a urn campo de produ~ao e, por

seu intermedio, a uma sociedade hist6rica.
A decisao de absolutizar as obras des-historicizando-as tam

bern se manifesta, com todas as letras, nas diversas solu~oes "fIlo
s6ficas" da contradi~ao, tao antiga quanto 0 ensino da fIlosofia,
dando existencia a uma pluralidade de visoes fIlos6ficas dotadas
da pretensao ao manejo exdusivo de uma verdade, cuja unicidade
elas professam. Quando se deixa de lado a cren~a numa philosofia
perennis, capaz de se perpetuar, sempre id~ntica a si mesma, sob
formas de expressao incessantemente renovaveis, ou a convic~ao

edetica e portanto tipicamente academica que consiste em enxer
gar nas fIlosofias do passado conjuntos auto-suficientes e ao mes
mo tempo intrinsecamente necessarios (enquanto "sistemas:' for
malmente coerentes, passiveis de uma analise estritamente mter
na) e nao exdusivos, 11 maneira das representa~oes artisticas (co
mo em Martial Gueroult), ou mesmo complementares, enquanto

expressoes de axiomaticas diferentes (como em Jules Vuillemin),
tais solu~oes podem ser referidas a tr~s fIlosofias da hist6ria da
fIlosofia, associadas aos nomes de Kant, Hegel e Heidegger. Para
alem das diferen~as, elas tern em comum 0 fato de aniquilar a his
t6ria enquanto tal, fazendo coincidir 0 alfa e 0 omega, 0 arche e 0

telos, 0 pensamento passado com 0 pensamento presente que
parece capaz de pensa-Io melhor do que jamais havia sido pensa
do antes _ segundo a f6rmula de Kant de que todo historiador da

fIlosofia reinventa espontaneamente a partir do momenta em que

pretende dar sentido ao seu empreendimento.
A visao arqueol6gica da hist6ria da filosofia proposta por

Kant espera que a "hist6ria filosofante da fIlosofia" substitua a
genese empirica, atentat6ria 11 dignidade do sujeito pensante, pela
g~nese transcendental, ou melhor, que substitua "a ordem crono
16gica dos livros" pela "ordem natural das ideias que devem suces
sivamente se desenvolver a partir da razao humana". Eis a condi
~ao a ser atendida para que a hist6ria da fIlosofia possa se manifes
tar em sua verdade de hist6ria da razao, de devir 16gico atraves do

qual a verdadeira mosofia advem 11 existencia, ou seja, 0 criticismo
enquanto supera~ao do dogmatismo e do ceticismo.36 A fIlosofia
realizada, acabada, aparece entao como 0 que permite pensar de
maneira mos6fica, isto e, inteiramente a-hist6rica, todas as fIloso
fias do passado, de apreend~-las como op~oes essenciais, fundadas
na pr6pria natureza do espirito humano, cuja possibilidade e
deduzida pela mosofia critica.

Desse modo, se acha justificada uma hist6ria a priori que s6
pode ser escrita a posteriori, quando surgiu, ex nihilo, a fIlosofia
final e Ultima que encerra, condui e coroa, sem nada ficar lhe
devendo, toda a hist6ria empirica das filosofiasanteriores que ela
mesma supera sem deixar de compreende-Ias em sua verdade: "As
outras ciencias podem crescer aos poucos como conseq(j~nciade
esfor~os conjugados e acniscimos. A mosofia da razao pura deve
ser estabelecida [entwoifen] de uma unica tacada porque se trata
de determinar a pr6pria natureza do conhecimento, suas leis
gerais e suas condi~oes, e nao de experimentar seu julgamento ao
acaso:'37 A mosofia nao tern nem pode ter genese; mesmo quando
e!a se manifesta como fecho, ela e come~o, e come~o radical, uma
vez que emerge de urn s6 golpe em sua totalidade: "Uma hist6ria
mos6fica da mosofia nao e possive! empirica ou historicamente, e
sim racionalmente, isto e, a priori. Ainda que estabele~a fatos de
razao, ela nao os toma emprestados ao relato hist6rico, extraindo
os da razao humana enquanto arqueologia mos6fica';38

o significado social do "corte" entre 0 empirico e 0 transcen
dental, entre a experi~ncia como "fato" e as formas que ai se mani
festam e que a reflexao transcendental constitui em condi~oes da
objetividade inscritas no sujeito do conhecimento, transparece de

modo bastante daro na distin~ao entre a hist6ria vulgar das mo
sofias e a "arqueologia fIlos6fica" como "hist6ria a priorr que
estabelece "fatos de razao" extraindo-os da razao humana e nao
dos "fatos" brutos da experi~ncia hist6rica, como seria de se espe
rar. A essa altura, de modo mais geral, 11 maneira da "arqueologia
fIlos6fica'; hist6ria des-historicizada pela sublima~ao filos6fica,
caberia indagar se 0 transcendental nao e outra coisa senao uma

5
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especie de empirico fJlosoficamente transfigurado e, por conse

guinte, negado.
E somente em Hegel que a filosofia propriamente fJlos6fica da

hist6ria da fJlosofia atinge sua plena realiza~ao: a Ultima das fJlo
sofias e mesmo a fJl050fia ultima, 0 termo e 0 alvo de todas as fJlo
sofias anteriores, 0 fim da hist6ria e da hist6ria da fJlosofia. "A
fJlosofia como tal, a de hoje, a Ultima, contem tudo 0 que foi pro
duzido num trabalho de milenios: e 0 resultado de tudo que a pre
cedeu. Esse desenvolvimento da fJlosofia, considerado historica
mente, e a hist6ria da fJlosofia:'39 0 fim da hist6ria da fJlosofia e a
pr6pria fJlosofia que se faz ao fazer a hist6ria fJlos6fica dessa his
t6ria, dela extraindo a Razao: "A fJlosofia deriva sua origem da
hist6ria da fJlosofia e vice-versa. A fJlosofia e a hist6ria da fJlosofia
sao a imagem uma da outra. Estudar essa hist6ria e 0 mesmo que
estudar a pr6pria fJlosofia e sobretudo a l6gica:'4o Todavia, quan
do se busca identificar a fJlosofia com sua hist6ria, sem reduzi-la a
hist6ria hist6rica da fJlosofia e muito menos ahist6ria como tal,
pretende-se anexar a hist6ria afJlosofia, convertendo 0 curso da
hist6ria num imenso curso de fJlosofia: "0 estudo da hist6ria da
fJlosofia e 0 estudo da pr6pria filosofia e nao poderia ser de outro
modo:'41 Embora nunca muito pr6ximo, aparentemente, de uma
hist6ria banalmente hist6rica da fJlosofia, fica-se separado dela
toto coe/o, como gostava de dizer 0 fJl6sofo, visto que essa hist6ria

bastante peculiar e de fato a-hist6rica.
A ordem cronol6gica de seqiiencia das filosofias e tambem

uma ordem l6gica e a consecu~ao necessaria entre as fJlosofias,
qual seja a do Espirito se desenvolvendo conforme sua pr6pria lei,
tendo 0 primado sobre a rela~ao secundaria entre as diferentes
fJlosofias e as sociedades onde elas surgiram: "Nao existe rela~ao

causal entre a hist6ria politica e a fJlosofia:'42 A hist6ria fJlos6fica
da fJlosofia e uma reapropria~aolevada a cabo em e por meio de
uma tomada de consciencia seletiva e unificadora que ultrapassa e
conserva os principios de todas as fJlosofias do passado; enquanto
Erinnerung, ela e reden~ao te6rica, teodiceia, que resgata 0 passa
do integrando-o no presente Ultimo, portando eterno, do saber
absoluto. "Nao e senao em termos de uma seqiiencia fundada na

razao de fen6menos que abrigam e desvelam em que consiste a
razao que nessa hist6ria se revela como uma coisa razoavel (...).
Cabe justamente a fJlosofia reconhecer que a pr6pria hist6ria e
determinada pela [deia, na medida que seu pr6prio fen6meno e
hist6rico:'43 As fJlosofias do passado, com todas as determina~6es

derivadas de seu enraizamento numa epoca determinada da his
t6ria, sao tratadas como meras etapas de desenvolvimento do
Espirito, ou seja, da fJlosofia: "A hist6ria nao nos apresenta 0 devir
de coisas estrangeiras, mas 0 nosso pr6prio devir, 0 de nossa cien
cia."44 Pelo menos no caso daquele que foi uma das encarna~6es

supremas do professor (alemao) de fJlosofia, talvez se deva per
guntar se a hist6ria filos6fica da fIlosofia nao tera sido 0 principio
da fJlosofia da hist6ria.

Resta ainda a teoria do retorno aorigem, fazendo do fIl6sofo
(ou do professor de fJlosofia) 0 guardiao e 0 interprete dos textos
sagrados da fIlosofia - papel freqiientemente reivindicado tam
bern pelos fJl610gos -, atribuindo-lhe a missao de desvendar 0
que se constituiu em sua verdade desde 0 come~o. Este modelo da
hist6ria da fIlosofia como elucida~ao da verdade revelada na ori
gem (arkhe) encontra sua realiza~ao na teoria heideggeriana da
verdade como "des-velamento" e anamnese, conferindo sua justi
fica~ao mais elevada a uma das mais prestigiosas formas da prati
ca tipicamente professoral do comentario: tal teoria autoriza e
encoraja 0 lector a se pensar como urn autentico auctor, profeta ou
heresiarca 0 qual, por conta de urn retorno apureza das origens
(gregas), para alem da era da metafisica e de Platao que a inaugu
ra, revela a seus contemponlneos a verdade, durante muito tempo
obnubilada e esquecida, de uma revela~ao de verdade, inscrita
numa hist6ria que nao tern nada de acidental e que nao obstante
pertence a "hist6ria do Ser".

Assim, a ambi~ao de ser 0 pr6prio fundamento de si mesmo e
inseparavel da recusa de levar em conta a genese empirica e. de
modo mais geral, do pensamento e de suas categorias. Com efei
to, e claro que a resistimcia ahistoriciza~ao se enraiza nao apenas
nos habitos de pensamento de todo urn corpo, adquiridos e refor
~ados pela aprendizagem e pelo exercicio rotineiros de uma prati-
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ca ritualizada, mas tambem nos interesses Iigados a uma posi~ao

social. Logo, no intuito de combater esse esquecimento da hist6
ria (digno do "esquecimento do Ser" heideggeriano) inacessive!
aos argumentos da razao e cujo principio e a cren~a, vejo-me ten
tado a opor a autoridade a supersti~ao e a remeter os adeptos da
hermeneutica fJlos6fica, leitura estritamente "fJlos6fica" dos tex
tos consagrados pela tradi~ao como fJlos6ficos, as diversas passa
gens do Tractatus em que Spinoza define 0 programa de uma ver
dadeira ciencia das obras culturais. De fato, ele pede aos interpre
tes dos Livros dos Profetas que rompam com a rotina das exegeses
hermeneuticas para submeter essas obras a urn "inquerito hist6ri
co" com vistas a determinar nao somente"a vida e os costumes do
autor de cada livro, 0 objetivo a que ele se propunha, em que con
sistia, em que ocasiao, em que tempo, para quem, em que lingua
enfim ele "escreveu" , mas tambem " em que maos (0 livro) caiu
(...), que homens decidiram admiti-lo no canon, de que modo os
livros reconhecidos como canonicos foram reunidos em urn cor
pO".45 Este programa magnificamente sacrilego, que mal come~a a
encontrar alguns principios de execu~ao no dominio da analise de
textos fJlos6ficos, contradiz, ponto por ponto, todos os pressupos
tos da leitura liturgica que, pelo menos num sentido, nao e certa
mente tao absurda quanto poderia parecer do ponto de vista de
uma razao urn pouco estreita, na medida em que permite assegu
rar aos textos canonicos a falsa eterniza~ao de urn embalsama
mento ritual.

i

CAPITULO II

AS TRES FORMAS DO ERRO ESCOLAsTICO

Anecessidade de relembrar as condi~6es sociais
de forma~ao da disposi~ao escolastica nao e redutivel a inten~ao
esteril e faci! (sempre urn tanto complacente) de denuncia. Nao se
t~ata d~ julgar tal situa~ao de recuo ou retirada de urn ponto de
vIsta ehco ou politico - como se fez muitas vezes no passado,
condenando esta ou aquela tradi~ao, como por exemplo 0 idealis
mo alemao, enquanto "filosofia de professores"; e muito menos
de denegrir ou condenar 0 modo de pensar assim viabilizado 0

qu.al, nascido de urn lange processo de libera~ao coletiva, esta na
ongem das mais raras conquistas da humanidade. Trata-se apenas
de ten.tar determinar se (e em que) ela afeta 0 pensamento que eta
pr6pna torna possive! e, dai, a forma e 0 conteudo pr6prios do

q~e pe~samos. E~sa lembran~a se situa numa l6gica de interroga
~ao epIstemol6g1ca em vez de urn questionamento politico (0
~ual quase sempre permitiu dispensar a primeira): alias uma
m:er~og.a~ao fundamental que tern a ver com a pr6pria postura
epIstemIca e com os pressupostos associados ao fato de estar em
condi~6esde se retirar do mundo para pensa-lo.

~ito isto, ~ analise das conseqiiencias acarretadas pela igno
ranCIa dos efeltos da universaliza~ao inconsciente da visao do
mundo associada a condi~ao escolastica nao constitui urn exerci
cio grat~ito de pura especula~ao: 0 "automato" escolastico, pro
duto da mcorpora~ao (e, portanto, do esquecimento) das coer
~6es da condi~ao escolastica, constitui urn principio sistematico
de erro, tanto na ordem do conhecimento (ou da ciencia), como
na ordem da etica (do direito e da political e da estetica, os tres
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dominios da pnitica que se constituiram em campos ao se libertar
das urgencias do mundo pratico e tambem ao se dissociar da fIlo
sofia. Baseadas no mesmo principio de universali2a~ao do caso
particular, ou seja, na visao do mundo que favorece e autoriza
uma determinada condi~ao social, e ao mesmo tempo no esqueci
mento ou recalque dessas condi~oes sociais de possibilidade, as
tres formas do erro se encontram unidas por urn parentesco de fa
milia, se ap6iam e se garantem mutuamente, 0 que as torna mais
robustas e mais capazes de resistir a critica.

o EPISTEMOCENTRISMO ESCOLAsTICO

Tendo assinalado a diferen~a, ignorada ou recalcada, entre 0

mundo comum e os mundos eruditos, pode-se trabalhar, sem
nostalgia "primitivista" nem exalta~ao "populista", em pensar ver
dadeiramente aquilo que permanece praticamente inac.e.ssivel a
todo pens<l.illento e~coJasti~se preza, a saber,a~ <lapra
tica. Trata-se de levar as ultimas conseqilencias a analise que os
;:;;;;'is intrepidos fIl6sofos abandonam no meio do cam~u
seja, justo no momento em que ela se defrontaria coniO ~~.
Para chegar a esse ponto, cumpre reorientar 0 movimento exalta
do pelo mito da caverna, ideologia profissional do pensador pro
fissional, e retornar ao mundo da existencia cotidiana, desta feita
munido de urn pensamento erudito bastante consciente de si
mesmo e de seus limites para ser capaz de pensar a pratica sem
aniquilar seu objeto. Em termos menos negativos, trata-se de
compreender, de infcidl~ compreensao primeira do mundo asso
ciada a experiencia de inclusao nesse mundo, em seguida, a com
preensao, quase sempre erronea e deturpada, que 0 pensamento
escolastico possui dessa compreensao pratica e, enfim, a diferen~a

essencial entre 0 conhecimento pratico, a razao razoavel, e 0 co
nhecimento erudito, a razao raciocinante, escolastica, te6rica,
engendrada nos campos autonomos.

Os efeitos da distor~ao escolastica SaO tanto mais importantes
e mais nefastos do ponto de vista cientifico quando aqueles que a

ciencia toma por objeto se encontram mais afastados dos univer
sos escoIasticos em suas condi~oes de existencia.lncluem-se nessa
condi~ao os membros das sociedades tradicionalmente estudadas
pela etnologia (a qual, pelo fato de nao objetivar seu inconsciente
escoIastico, esta muito menos liberta do que parece ou do que
imagina dos pressupostos essencialistas da evoca~ao levy-bruhlia
na da "mentalidade primitiva") e os ocupantes das posi~oes infe
riores do espa~o social. De fato, quando se exime de analisar a
postura "te6rica" adotada em rela~ao a seu objeto, as condi~oes

sociais que a tornam possivel, bern como 0 descompasso entre tais
condi~oes e aquelas que estao na rai2 das praticas analisadas, ou
mais simplesmente, quando se esquece que, como lembra Bache
lard, "0 mundo em que se pensa nao e 0 mundo em que se vive'; 0
etn610go, fechado em seu etnocentrismo escoIastico, pode perce
ber uma diferen~a entre duas "mentalidades", duas naturezas,
duas essencias, a maneira de Levy-Bruhl- e de outros depois de
le, de modo mais discrete -, ai onde em realidade ele tern de se
haver c0Irlll.rnaAiferen~aentre dois modos, socialmenteconstrui
dos, dec()Ilstru~aQ e-de_compLe~llifu,~:-m-undQ:o pri~eiro,
escolastico, que ele erige tacitamente em norma; 0 segundo, prati
co, que ele partilha com homens e mulheres aparentemente mui
to afastados dele no tempo e no espa~o social, e no qual ele nao
sabe reconhecer 0 modo de conhecimento pratico (muitas vezes
magico, sincretico, numa palavra, pre-16gico) que tambem e 0 seu
nos atos ordinarios da vida. 0 etnocentrismo escoIastico levan
anular a especificidadeda-'6gical'r<i~-querassi~i1;;nQ6_a a '.
16gica escolastica, embora de.maneirafictfcia e RllXamente-te6rica \
(vale di2er, no papel e sem conseqiiencias praticas); quer remeten
do-a a alteridade radical, a nao-existencia e ao naQ:'.'aIQr do "bar-
b"d"I" I Iaro ou 0 vu gar,. 0 qua, como embra oportunamente a no-
~ao kantiana de "gosto barbaro", nao e outra coisa senao 0 barba-
ro do interior. ~

o inconsciente escolastico se manifesta muito mais pelas
"escolhas" involuntarias da pratica cientifica ordinaria do que
pelas profissoes de fe epistemol6gicas ou deontol6gicas (as quais,
sobretudo se ele e etn610go, Ihe proibem qualquer manifesta~ao

1
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de altivez social), ao que se pode acrescentar a "teoria do conheci
mento do espectador" que Ihe e inerente, tal como afirma Dewey.
Logo, enfiando por assim dizer seup_ensaIIl~l1to_pell~ante~uabe
~a dos agentes atuantes,o pes'luigdor oferece 0 mundo tal como
ele 0 pensa (isto-e; como objeto de contempla~ao,rel'~enta~ao,

espetaculo) como se fosse 0 mundo tal como ele se--M'resenta
aqueles que nao tern a disponibilidade (ou 0 desejo) de se retirar
dele para pells,Ho; situa como principio de suas pniticas, Oilseja,
em sua "consciencia'; suas pr6prias representa~oes espontaneas
ou elaboradas, ou pior, os modelos que teve de construir (por
vezes contra sua pr6pria experiencia ingenua) para dar conta de
suas pniticas.

Sob esse aspecto, estamos tao separados de nossa pr6pria
experiencia pnitica como da experiencia pratica dos outros. Na
verdade, apenas pelo fato de que nos fixamos em pensamento
sobre nossa pratica, que nos voltamos para ela para considera-Ia,
descreve-Ia, analisa-Ia, tornamo-nos de certo modo ausentes, e
tendemos a substituir 0 agente atuante pelo "sujeito" reflexivo, 0
conhecimento pratico pelo conhecimento erudito capaz de sele
cionar os tra~os significativos, os indices pertinentes (como na
narrativa autobiografica), e em registro mais profundo, a subme
ter a experiencia a uma altera~ao essencial (segundo Husser!,
aquela que separa a reten~ao da lembran~a, a protensao do proje
to). 0 esquecimento dessa transmuta~ao inevitavel e da fronteira
por ela instituida entre 0 "mundo em que se pensa" e "0 mundo
em que se vive" e tao natural, tao profundamente consubstancial
ao pensamento pensante, a ponto de tornar pouco provavel que
alguem, imerso no "jogo de linguagem" escolastico, possa vir a
lembrar que 0 pr6prio fato do pensamento e do discurso sobre a
pratica possa dela nos separar. A titulo de exemplo, seria preciso
toda a energia subversiva de Wittgenstein para sugerir que 0
enunciado "I am in pain'; mesmo quando se apresenta sob a for
ma de uma asser~ao, nao passa sem duvida de uma variedade de
comportamento de dor, assim como gemer ou chorar.

Em lugar de retomar por sua conta a 16gica pratica, isso signi
fica que a ciencia deve ter como finalidade reconstruir teorica-

men.te essa 16gica incluindo na teoria a distancia entre a 16gica
pralica e a 16gica te6rica, ou mesmo entre uma "teoria pnitica':
folk knowledge ou folk theory, como dizem Schutz e os etnometo
d610gos depois dele, e uma teoria cientifica. Tal ocorre por urn es
for~o constante de reflexividade, unico meio, ele tambhn escoltisti
co, de lutar contra as inclina~oes escolasticas. Costuma-se ignorar
que a descri~ao das descri~oes ou das teorias espontaneas supoe
por sua vez uma ruptura escoJastica com a atividade ja compulsa
da que e preciso inscrever na teoria, ou entao, que formas aparen
temente humildes e submissas do trabalho cientifico, como por
exemplo a descri,clO densa (thick description), implicam e impoem
ao real urn modo de constru~ao pre-construido que nao e outro
senao a visao escoJastica do mundo. A prop6sito, em sua "descri
~ao densa" de uma luta de galos, Geertz toma emprestado dos
balineses urn olhar hermeneutico e esteta que e 0 seu pr6prio. Em
vista disso, inclusive por nao haver incorporado explicitamente
em sua descri~ao do mundo social a "literatiza~ao" a que sua des
cri~ao 0 submeteu, nao e de se estranhar que ele tenha ido ate 0
fim de seu erro por omissao ao professar, contra toda razao, em
seu prefacio a The Interpretation ofCulture, que 0 mundo social e
o conjunto das rela~oes e dos fatos sociais nao passam de "textoS':1

Amaneira da ramo que, segundo Kant, tende a situar 0 princf
pio de seus juizos nao em si mesma mas na natureza de seus obje
tos, 0 epistemocentrismo escoldstico engendra uma antropologia
totalmente irreal (e idealista); ao imputar a seu objeto 0 que de fato
pertence amaneira de apreende-Io, projeta na pratica, tal como a
teoria da apio racional (rational action theory), uma rela¢o social
impensada que nao e outra senao a rela~ao escolastica com 0 mun
do. Assumindo formas diversas conforme as tradi~oes e os domi
nios de analise, erige metadiscurso (em Chomsky, por exemplo, a
gramatica, produto tfpico do ponto de vista escolastico) como prin
cipio do discurso, ou a metapratica (0 direito, como no caso de inu
meros etn610gos, desde sempre propensos ao jurisdicismo, ou as
regras de parentesco, tao propicias a urn jogo sobre os diferentes
sentidos da palavra regra, que Wittgenstein nos ensinou a distin
gulr, como no caso de Levi-Strauss), como princfpio das praticas.
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Pe!o fato de ignorar 0 que a define enquanto tal, 0 erudito
atribui aos agentes sua pr6pria visao, e em particular um interes
se de puro conhecimento e de pura compreensa.o que lh:s eestr.a
nho, salvo em alguma exce,ao. Segundo Bakhtme, e0 fllologl~
mo" que tende a tratar todas as linguas como linguas mortas: fel
tas apenas para serem decifradas; e0 intelectualismo dos se~m610
gos estruturalistas que consideram a linguagen: um obJeto de
interpreta,ao ou de contempla,ao em vez de ~m mstrum,ento de
a,ao e de poder. 0 mesmo se passa com o.ep.,stemoce~tns~o da
teoria hermeneutica da leitura (ou, a fortIOri, da teona da mter
preta,ao das obras de arte concebida como "leitura"): por c9Iita
de uma universaliza,ao induzida dos pressupostos mscntos no
estatuto de lector e da skhoIe escolar, condi,ao de possibilidade
dessa forma muito particular de leitura a qual, aplicada ao be!
prazer e quase sempre redundant~, v.ai se~d~ meto.dicamente
orientada para a extra~ao-Je'llma slgmfiG~ao mtenclOnal e.c.oe
rente tende-se a conceber toda compreensao, mesmo pratlca,
com; uma interpreta,iio, ou seja, como um ato de deciframento

consciente de si (cujo paradigma ea tradu,ao).
Sacrificando-se a Um<lioXIrlal'~()-1)assivel de "proj,e£aode si

emC;utrem",-c9~;;'.g.Qstavamde dizer os fenomen610gos, alias
l~~treaaano-;:';ito profissional daleitura como "recria,ao",costu
ma-se ler os auctores dorreseIlte~()u do passado como lectores; a
obra tal como se apresenta, vale dizer, como opus operatum tota
lizado e canonizado sob a forma de "obra completa" desgarrada
do tempo de sua e!abora,ao e suscetivel de ser percorrida_em
todos os sentidos, oculta a obra em processo de e!abora,ao e
sobretudo 0 modus operandi do qual e0 produto; tudo isso lev~ a
proceder como se a 16gica apreendida pela leitur.a r~t:ospect:va
do lector, totalizante e atemporalizante, fosse 0 prmCI?1O da cna
,ao criativa do auctor, desde 0 come,o. Em suma, 19nora-se a
16gica especifica do processo de inven,ao 0 qual: m=smo nos
casos das pesquisas mais formais, nao esenao a apltca,ao de uma
disposi,ao do sentido pratico, passivel de ser descoberto e com
preendido contanto que se the desvende 0 teor na obra em que tal

disposi,ao se realiza.2

L6gicas prdticas. A visao escolastica costuma dispensar uma
interroga,ao met6dica sobre a diferen,a entre 0 ponto de vista
te6rico e 0 ponto de vista pratico, a qual se impoe, a despeito de
qualquer inten,ao de pura especula,ao, na conduta das opera,oes
mais concretas da pesquisa em ciencias sociais - realiza,ao de
uma entrevista, descri,ao de uma pratica, fixa,ao de uma genea
logia etc. No intuito de operar a conversao do olhar requerido por
uma justa compreensao da pratica apreendida em sua 16gica pr6
pria, cumpre adotar um ponto de vista te6rico sobre 0 ponto de
vista te6rico e extrair todas as conseqtiencias te6ricas e metodol6
gicas do fato, num sentido por demais evidente, segundo 0 qual 0
erudito (etn610go, soci610go, historiador) nao esta, perante a
situa,ao e as condutas que ele observa e analisa, na posi,ao de um
agente atuante, envolvido na a,ao, investido no jogo e com os
m6veis desse jogo; ele nao esta, por exemplo, diante deste ou
daquele dentre os casamentos registrados nas genealogias recoThi
das, na posi,ao do pai ou da mae desejosos de casar, e de casar
bem, 0 fllho ou a fiTha. Apesar disso, e raro que essa diferen,a de
pontos de vista, !:>em como os interesses neles entranhados, seja
realmente levada em conta na analise. Isso ocorre ate mesmo no
caso do etn610go que teria em prindpio todas as razoes para se
dar conta de estar excluido do jogo em virtude de seu estatuto de
estrangeiro e, ao mesmo tempo, como condenado, queira ou nao,
a um ponto de vista quase te6rico (mesmo que ele encontre taIvez
incentivos para cancelar os limites inerentes a seu ponto de vista,
menos por conta de seus esfor,os mais ou menos bem-sucedidos
para "participar" do que pela cumplicidade que the concedem
com freqtiencia seus informantes - sobretudo os "antigos" 
quando ele lhes impoe, mesmo sem 0 saber, 0 ponto de vista esco
histico, em especial por meio de interroga,oes que os levam e os
encorajam a assumir um ponto de vista te6rico sobre sua pratica).
Edecerto a experiencia da estranheza, tao poderosa e tao fasci
nante, que leva 0 etn610go a esquecer, em meio a complacencia
literaria do exotismo, que ele e tao estrangeiro a sua pr6pria pra
tica como as praticas estrangeiras que ele observa, ou meThor, que
a sua pr6pria pratica nao the e menos estrangeira, em sua verdade
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de pnitiea, do que as praticas estrangeiras mais estranhas, como as
condutas rituais, com as quais alias sua pratiea partilha essa coisa
essencial, e tao dificil de pensar, em sua evidencia trivial, qual seja

a l6giea da pratica.
Basta conseguir situar-se em pensamento, a 'llsta de urn traba

lho te6rico e empirico (e nao pela magia de uma forma qualquer
de intui<;ao ou de participa<;ao afetiva), no ponto de vista do agen
te praticamente envolvido em universos onde 0 essencial da cir'll
la<;ao do capital economico e sobretudo simb6lico passa pelas tro-

~cas matrimoniais, para ser levado a pensar em condutas tais como
as praticas associadas ao casamento, desde as negocla<;oes iniciais
ate 0 rito final, orientadas por estrategias (e nao por regras) visan
do maximizer os ganhos materiais e simb6licos propiciados pelo
casamento. A mesma conversao te6riea do olhar te6rico leva a
descobrir que a a<;ao ritual (e tambem 0 relato mitieo), situada pe
la antropologia objetivista ao lado da l6gica e da algebra, encon
tra-se muito mais pr6xima, na realidade, de uma ginastica ou de
uma dan<;a, tirando proveito de todas as possibilidades oferecidas
pela "geometria" corporal, direita/esquerda, alto/baixo, adiantel
atras, acima/abaixo etc., e orientada para objetivos inteiramente
serios e com freqiiencia muito urgentes. Platao lembrava que "0

fil6sofo e mit6logo"; mas tambem e verdade que 0 mit6logo (no
sentido de analista dos mitos) e muitas vezes fil6sofo, 0 que 0 leva
a esquecer que os sistemas simb6licos, como a pratiea ritual, SaO
coerentes e significantes, mas somente ate certo ponto; e tal suce
de porque devem obedecer a uma dupla condi<;ao, quais sejam, de
urn lado, manifestar uma certa constancia no uso dos simbolos e
dos operadores miticos, e, de outro, permanecer pratieos, quer
dizer, economieos, faceis de manejar e voltados para fins praticos,
para a realiza<;ao de anseios, desejos, freqiientemente vitais para 0

individuo e sobretudo para 0 grupo.
Assim, a custa de urn aprendizado sobre os outros e sua prati

ca que jamais se completa, e preciso dize-lo, sem urn aprendizado
sobre si mesmo e a pr6pria pratiea, somente entao a gente conse
gue se tornar mais atento e mais acolhedor em rela<;ao a pratiea tal
como de fato ocorre, tendo-se entao alguma oportunidade de

observar e registrar certos tra<;os das condutas rituais que 0 logi
cismo estruturalista, sustentado por toda a l6gica social do univer
so escolastico, entusiasta de l6giea l6gica, de modelos, de preferen
cia matematieos, tenderia a ignorar ou a descartar como meros
equivocos, desprovidos de sentido e interesse, da algebra mitica:
atos ambiguos, objetos polissemieos, subdeterminados ou inde
terminados, lances duplos desencadeados pela relativa indetermi
na<;ao dos atos e simbolos, sem falar das contradi<;5es parciais e do
enevoado derivados da abstra<;ao incerta que anima 0 jogo inteiro,
dando-lhe sua coerencia pratiea, isto e, tambem sua flexibilidade,
sua abertura, em suma, tudo aquilo em fun<;ao do qual ele e "pra
tieo': logo predisposto a responder, pelo menor custo (sobretudo
em pesquisa 16gica), as urgencias da existencia e da pratica.3

Entre muitos outros exemplos, lembrarei apenas as ambigiii
dades do ritual cabila do ultimo feixe 0 qual, como se hesitasse
entre um ciclo da ressurrei<;ao da semente e urn ciclo da morte e
da ressurrei<;ao do campo, trata 0 ultimo feixe, conforme os luga
res, como uma personifica<;ao feminina do campo (fala-se entao
da "noiva") sobre a qual e convocada a chuva masculina, as vezes
personificada sob 0 nome de Anzar, ou como simbolo masculino,
falieo, do "espirito da semente': destinado a voltar por uns tempos
a sequidao e a esterilidade antes de inaugurar urn novo ciclo de
vida derramando-se em chuva sobre a terra sedenta. Ou ainda as
ambigiiidades da chuva a qual, por conta de sua origem celeste,
participa da masculinidade solar e ao mesmo tempo evoca, sob
aspecto diverso, a feminilidade umida e terrestre, de tal modo que
possa ser tratada, segundo a ocasiao, como fecundante ou fecun
dada. 0 mesmo se passa com urn operador tal como 0 esquema de
enchimento, ora associado a virilidade falica e a semente, que faz
inflar, ora a terra e ao ventre da mulher, que incha, como a fava ou
o trigo na marmita.

Entre as condi<;5es pratieas de funcionamento da l6giea prati
ca, uma das mais determinantes e com certeza 0 fato de que as
a<;5es, mesmo as mais ritualizadas e repetitivas, estao necessaria
mente ligadas ao tempo por seu movimento e por sua dura<;ao.
Ora, por nao se aperceber de que a coerencia econ6mica ajustada a

)
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condutas necessariamente sujeitas 11 urgencia das finalidades pra
ticas se torna possivel porque elas se desdobram no tempo, a her
meneutica objetivista destr6i essa l6gica por meio da constru~ao

de esquemas e modelos que escaneam os momentos sucessivos da
pn,tica (por exemplo, a dadiva e a contradadiva): para falar 11 ma
neira de Husser!' ela considera "monoteticamente", isto e, na
simultaneidade, encadeamentos de praticas simb6licas que se
desenvolvem "politeticamente'; ou seja, na sucessao e na descon
tinuidade, simbolos mitico-rituais polissemicos, desse modo pro
tegidos do confronto e da contradi~ao observaveis desde que se
efetue uma nota~ao sistematica. como, por exemplo, ao se tentar
reconstituir 0 calendario das praticas e dos ritos agrarios, culiml
rios etc.; que se valem das conota~oes e harmonias dos simbolos
em fun~ao das urgencias e das exigencias da situa~ao, tirando par
tido das liberdades l6gicas criadas pelo desdobramento no tempo
(e destruidas pela sincroniza~ao te6rica, a mesma de que se munia
S6crates para lan~ar seus interlocutores em contradi~ao).

Quanto ao principio dessa coerencia minima, nao pode ser
outra coisa senao a pratica anal6gica fundada na transferencia de
esquemas que se efetiva sobre a base de equivalencias adquiridas,
facilitando a substituibilidade, a substitui~ao de uma conduta por
outra, e permitindo dominar, por uma especie de generaliza~ao

pratica, todos os problemas de forma identica suscetiveis de serem
acionados por novas situa~oes. Esse born emprego da polissemia,
do incerto. do vago, do aproximativo, e essa arte de encadear pra
ticas ligadas por urn "parentesco de familia" mais ou menos com
provado, nao constitui de modo algum apanagio dos mundos
arcaicos. Sob risco de causar certa surpresa, e apesar de nao dar
mos conta disso em nossas teorias, poderia evocar aqui certas for
mas da l6gica pratica 11 qual muitas vezes nos submetemos, sobre
tudo na ordem da politica - quando. por exemplo, deixamos vir
11 tona conjuntos vagos de metaforas imprecisas e conceitos apro
ximados, liberalismo. libera~ao, liberaliza~ao, flexibilidade,
maleabilidade, desregulagem etc., ou ate mesmo na ordem inte
lectual onde floresceram e florescem ainda pensamentos sincreti
cos, obtidos em dosagem variavel, conforme os receptores, as cir-

cunstancias, as ocasioes, de temas e esquemas tornados de em
prestimo a diferentes pensadores - entre os "revolucionarios
conservadores" alemaes dos anos trinta, degenerescencia. decom
posi~ao, totalidade etc. -, deixando a cada urn de seus usuarios a
possibilidade de projetar suas pulsoes ou interesses mais comuns
com a ilusao da mais extrema originalidade.

A barreira escoldstica. Como a pesquisa etnol6gica. a-pesquisa
so.ciOOJgica-tambem~t~ees~uma
fOI"ma-particula~J:te mal-entendidos estruturais que se instauram
todas as vezes que urn profissional, advogado ou medico, professor
ou engenheiro, entra em rela~ao com urn profano estranho 11 visao
escolastica, sem ter consciencia de estar se defrontando nao apenas
com uma linguagem diferente J!l~em com urn Dutro modo
deccmslru¢Q de dado (do litigio ou do mal-estar, por exemplo),
sup~amobitiZa~iiO-a-elIJ!r-s-istema_de_disposi"oesJl.rofunda_
mente distinto. Inumeros fracassos entao ocorridos na co~~nica

~ao podem ser atribuidos 11 dificuldade de se passar da no~ao rele
vante da pratica cotidiana 11 no~ao erudita, jUridica, medica ou
matem<itica. ou melhor. de se adotar a disposi~ao que supoe sua
utiliza~ao adequada no campo considerado, levando a que se
acentuem, e ate mesmo que se absolutizem, certas conota~oes das
palavras exigidas pelo campo (por exemplo. a respectiva conota
~ao, matematica, sociol6gica ou artistica, do termo "grupo"). En
quanto tais linguagens (as do direito ou da fIlosofia. por exemplo,
sao apenas parcialmente independentes em rela~ao 11 linguagem
ordinaria) se endere~am a ouvintes e usuarios prontos a adotar
(mesmo sem 0 saber) 0 principio de sele~ao entre as diferentes
conota~oes vigentes no campo (principio enunciado nas tautolo
gias fundantes: e preciso ler fIlosoficamente os textos fIlos6ficos. e
preciso contemplar esteticamente - e nao religiosamente. ou ero
ticamente etc. -as obras de arte, e assim por diante), nao e neces
sario precisar em que sentido estao sendo utilizadas.

Mas a defasagem logo se manifesta quando esse acordo de dis
posi~oes deixa de existir: por exemplo. quando se trata de conver
ter uma queixa. entendida como simples expressao de dor. de in-
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satisfa~ao ou descontentamento, em queixa no sentido juridico,
em enunciado de uma lesao ou de uma injusti~a diante de uma
instancia juridica ou em reivindica~aouniversal, diante de urn de
legado, urn deputado ou urn porta-voz. A decep~ao muitas vezes
observada que os mais destituidos experimentam diante dos tri
bunais e apenas 0 limite da frustra~aoestrutural a que se veem
condenados em todas as suas rela~oes com instancias burocrati
cas. A dificuldade e identica, ainda que nao pare~a, quando uma
necessidade, uma expectativa ou uma aspira~ao informulada pre
cisa ser enunciada em formas adequadas, como uma demanda for
mal, diante de uma reparti~ao de auxilio social ou de qualquer
outra institui~ao de assistencia. E que dizer da transforma~ao,

aparentemente tao banal, acarretada pelo enquadramento em for
ma juridica de uma promessa, aquela que se opera, por assim di
zer, por conta de seu pr6prio movimento, quase a revelia dos inte
ressados, por intermedio de urn agente juridico como 0 tabeliao,
fiador da regularidade das formalidades de praxe, escritura do
contrato, registro e autentica~ao das assinaturas, carimbo do sine
te, enuncia~ao quase sacramental dos compromissos etc.? Como 0
padre em sua pr6pria ordem, 0 "oficial de justi~a" e 0 ordenador
de urn lance misterioso e arriscado, aquele que faz chegar a ordem
do direito urn ato singular, conjuntural, convertendo-o assim em
ato juridico destinado doravante a ser considerado (mormente
por parte de todos os agentes juridicos que terao de aprecia-lo)
como instado a produzir todos os efeitos juridicos inerentes a
categoria de atos na qual foi formalmente inscrito (compra, ven

da, loca~ao etc.).
Em todos esses casos (e 0 mesmo seria aplicavel a rela~ao en

tre medico e paciente), 0 que esta em jogo nao e apenas 0 dominio
de uma linguagem erudita ou, ainda mais, de urn vocabulario; e a
profunda transforma~aoexigida imperativamente pela travessia
da fronteira escolilstica. Embora ignorada pela reflexao epistemo
l6gica e metodol6gica, essa transforma~ao tambem esta em ques
tao no caso da rela~ao entre 0 entrevistador e 0 entrevistado. Por
nao haver questionado 0 questionario, ou melhor, em nivel mais
fundo, sequer indagado acerca da posi~ao daquele que 0 produz

ou que 0 aplica, 0 qual pode inclusive se dar ao luxo de fazer vista
grossa as evidencias da existencia ordinaria para que possa formu
lar questoes extra-ordinarias, ou entao, para formular de modo
extra-ordinario questOes ordinarias, acontece com frequencia se
acabe pedindo as pessoas interrogadas que sejam seus pr6prios
soci610gos, fazendo-lhes de boa fe perguntas que se fazem a seu
respeito (refiro-me a perguntas mil vezes aplicadas e aprovadas,
pelo menos tacitamente, pelos guardiaes da ortodoxia metodol6
gica, do tipo: "Pensa que existem classes sociais?" ou "Em sua opi
niao, existem quantas classes sociais?"). Pior ainda, havera pesqui
sadores (sobretudo entre os especialistas em pesquisas de opiniao)
capazes de formular perguntas as quais os entrevistados podem
sempre fornecer uma resposta minima, sim ou nao, mas que eles
mesmos jamais haviam formulado ate esse momento em que elas
lhes haviam sido por assim dizer impostas, e que eles nem pode
riam de fato formular (ou seja, produzi-las com seus pr6prios
recursos) a menos que estivessem dispostos e preparados por suas
condi~oes de existencia a assumir em rela¢o ao mundo social e a
sua pr6pria pratica 0 ponto de vista escolastico a partirdo qual tais
perguntas foram produzidas, como se eles fossem uma coisa total
mente diversa do que de fato sao, sendo isso justamente 0 que e
preciso compreender. E a armadilha na qual se ve enredado 0 res
ponsavel por essas perguntas escolasticas, imerso em plena inge
nuidade positivista, e tanto mais temivel na medida em que elas
podem as vezes suscitar meras concessoes expressivas de certa
polida indiferen~a, ou, entao, respostas lacunares (urn sim ou urn
nao) guiadas pelo principio das disposi~oes praticas do habitus,
desencadeadas pela referencia tacita a uma situa~ao pessoal em
sua singularidade (por exemplo, uma questao de alcance geral
sobre 0 futuro do ensino tecnico podendo receber urna resposta
concebida em fun~aode problemas diretamente encontrados nes
sa carreira pelo filho ou filha da pessoa interrogada).4

A reflexao sobre a pratica dos institutos de pesquisa de opi
niao me ajudou muito, por meio da analise das condi~oes de aces
so a postura escolastica, a tomar consciencia dos efeitos de defasa
gem entre a inten<;:ao do pesquisador e as preocupa~oes extra-es-
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colasticas dos entrevistados, a mesma que constitui 0 principio das
distor~oes operadas pela interroga~ao cega de si mesma dos dox6
sofos (sabios aparentes das aparencias que 56 conseguem enganar
outros "semi-habeis", jornalistas ou politicos, na medida em que
eles pr6prios se enganam). 0 metodo adotado na pesquisa cujos
resultados constam de La Misere du monde tinha a inten~o pri
mordial de tentar neutralizar, a custa de urn esfor~o permanente
de reflexividade, as distor~oes introduzidas na comunica~aopela
defasagem estrutural inerente a certas formas da rela~ao.de pes
quisa. Preocupado em evitar proceder com~ se fosse un~versal .a
disposi~ao de encarar sua pr6pria experiencla e sua pr6pna pratI
ca como urn objeto de conhecimento a respeito do qual se possa
pensar e falar, fIxei como tarefa fazer chegar a ordem do discurso,
isto e, a urn estatuto quase te6rico, experiencias vividas por p:s
soas que nao tern acesso as condi~oes em meio as quais se adquue
a disposi~ao escolastica. Para tanto, seria preciso tomar cuidado
para nao introduzir urn vies escolastico por meio de p.erguntas
epistemocentricas, mobilizando a disposi~ao escolastIca, e, ao
mesmo tempo, ajudando os entrevistados mais afastados d~ con
di~ao escolastica num trabalho de compreensao e de conhecImen
to de si 0 qual, a exemplo da "preocupa~aoconsigo" ai pressupos
ta, encontra-se quase sempre reservado ao mundo da skhole..

Tomei emprestados estes poucos exemplos a etnoiogla e a
sociologia em vez de recorrer a lingiiistica e, sobretudo, a econo
mia onde a ilusao escolastica triunfa de maneira escandalosa, por
meio do esquecimento das condi~oes econ6micas de obediencia
as leis do mundo econ6mico, logo constituido pela teoria em nor
ma universal das praticas. Tais exemplos, creio, bastarao para
mostrar que a ineonsciencia de tudo 0 que esta implicado no pon
to de vista escolastico conduz ao erro que consiste em colocar "urn
sabio na maquina" (parodiando urn celebre titulo de Ryle), atri
buindo aos agentes a razao racioeinante do sabio raciocinando a
respeito de suas praticas (e nao a razao pratica do sabio agindo na
existencia eotidiana); ou melhor, procedendo como se as constru
~oes (teorias, modelos ou regras) a serem produzidas para tornar
as praticas ou as obras inteligiveis a urn observador capaz de

apree~de-lasapenas do exterior e depois de terem ocorrido (gra
~as a mstrumentos de pensamento cuja utiliza~ao requer tempo,
como, por exemplo, as genealogias ou a estatistica) fossem 0 prin
cipio efetivo e efIciente dessas praticas.

DIGRESSAO. CRiTiCA DE MEUS cRiTicos

Hesitei bastante antes de evocar aqui as leituras equivocadas
que sao feitas, com freqiiencia, de meu trabalho. E superei a ten
ta~ao de ignora-las, apesar de quao evidente e 0 tanto de precon
ceito que as impulsiona como qualquer leitor de boa fe podera
perceber, no intuito de levar ate 0 fIm a preocupa~ao de explicar e
de me explicar.

Tentei mostrar em que condi~oes e a custa de que trabalho
pode-se na verdade colocar em pratica 0 famoso "principio de
caridade"(que eu preferiria ehamar principio de generosidade) no
confronto com urn autor do presente ou do passado.5 Ademais,
por estar convencido de que todo produtor cultural, sem distin
~ao, faz jus a urn tratamento semelhante, sinto-me autorizado a
reivindica-lo para meu pr6prio trabalho (generosidade nao tern
nada a ver com complacencia e as critieas mais asperas, quando se
ap6iam em conhecimento e numa compreensao verdadeiros, sao
sem duvida as mais fecundas, e, caso nao corresse 0 risco de pare
cer estar cedendo a complacencia, eu gostaria de nomear todos
a~ueles que, por conta de suas crfticas privadas ou publicas, me
aJudaram a descobrir e, me parece, a superar os Iimites de minha
pesquisa). Procedendo muitas vezes de pretendentes apressados
os quais, como em todos os campos, enxergam na interpeIa~aode
concorrentes mais consagrados, por vezes reduzida a uma forma
de difama~ao (por exemplo, os insultos classrneat6rios, "marxis
ta': "hoIista': "determinista" etc.), urn atalho para a visibilidade
bern mais c6modo do que a produ~ao de uma obra pessoal, as cri
ticas mais reducionistas sao quase sempre guiadas por dois prin
cipios: a desrealiza~ao teoretica associada a visao escolastica de
leetore a desistoriciza~ao resultante da ineapacidade ou da.recusa

13 J;: :
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de situar urn pensamento no espa~o dos possiveis em rela~ao ao

qual ele se construiu.
A leitura de lectorse empenha em localizar fontes, de resto par-

dais, freqiientemente imagimirias (lembrando esses historiadores
da arte que, aplicando 0 enfoque iconol6gico em epocas onde 0

mesmo nao encontra justificativa, rivalizam em cultura e imagina
~o na enumera~ao das referencias - a pintura classica, as ima
gens populares contemporaneas, as fotos de epoca etc. - suscita
das aos seus olhos por urn dado quadro de Manet). Tudo isso suce
de no bojo da inten~ao, tao tipica da academica mediocritas, de
remeter 0 desconheddo ao ja conhecido, variante academica do
"nada de novo sob 0 sol" tao caro ao pensamento conservador, ou
entao, de reduzir autores "conhecidos" a serem, como todo mun
do, leitores, pouco inovadores e nem sempre muito honestos, de
outros autores conhecidos. Refiro-me aqueles que se esfor~aram

em recensear os empregos anteriores da no~ao de habitus no intui
to de aniquilar a originalidade de minha utiliza~ao ao inves de
valoriza-Ia, numa completa inversao das motiva~oes de sua inter
ven~ao. Para esses cnticos, gostaria apenas de lembrar a resposta
bastante dtada de Pascal, alias urn critico acerbo de Descartes, aos
que pretendiam atribuir 0 cogito a santo Agostinho: "Na verdade,
estou bern longe de dizer que Descartes nao seja 0 verdadeiro
autor, ainda que ele 0 tenha apreendido atraves da leitura desse
grande santo; pois sei 0 quanto existe de diferen~a entre escrever
uma palavra ao acaso, sem fazer a respeito uma reflexao mais lon
ga e compreensiva, e perceber nesse vocabulo uma seqiiencia
admiravel de conseqtiencias, capaz de comprovar a distin~ao entre
as naturezas material e espiritual, fazendo disso urn principio fir
me e estavel de uma fisica inteira, tal como Descartes pretendeu
fazer. Pois, sem examinar se ele realizou com eficacia sua preten
sao, suponho que 0 tenha logrado, e com base nessa suposi~ao digo
que essa palavra e tao diferente em seus escritos do sentido que ela
assume nos de outros autores que a empregaram de passagem,
assim como urn homem cheio de vida e de for~a difere de urn
homem morto:'6 Eis a maneira muito elegante de lembrar que cer
ta cntica nao passa de uma forma irrepreensivel de assassinato.

Contudo, 0 mais evidente dentre os mal-entendidos sucede
quando a leitura do lector constitui 0 fim de si mesma, interessan
do-se pelos textos, teorias, metodos ou conceitos por eles veicula
dos, nao para fazer deles alguma coisa, ou melbor, para incorpo
ra-Ios num uso pratico como instrumentos uteis e perfectiveis,
mas para glosa-Ios, buscando referi-Ios a outros textos (a pretex
to, conforme a ocasiao, de epistemologia ou metodologia),7 Esse
tipo de leitura faz desaparecer 0 essencial, ou seja, nao apenas os
problemas que os conceitos propostos pretendiam nomear e
resolver- compreender urn ritual, explicar as varia~oes das con
dutas em materia de credito, poupan~a ou fecundidade, dar con
ta das taxas diferenciais de exito escolar ou de freqiiencia aos
museus etc. -, mas tambern 0 espa~o dos possiveis te6rkos e
metodol6gicos que tornou possivel tematizar esses problemas,
nesse momenta e nesses termos (por exemplo, a alternativa do
objetivismo e do subjetivismo encarnada, num certo momento,
por este ou aquele representante modelar do estruturalismo e da
fenomenologia), tornando-se indispensavel reconstrui-Io por
meio de urn trabalho hist6rico, inclusive porque ele mesmo pode
se haver transformado em virtude das novas solu~5es dadas aque
les problemas pelos textos submetidos a critka.

Ao submeter 0 opus operatum, totalidade definitivamente
totalizada e sempre p6stuma, a uma sincroniza~ao e a uma des
contextualiza~ao artificiais, a pr6pria 16gica do comentario tende
a ignorar ou ate a anular 0 movimento e 0 esfor~o da pesquisa,
com suas hesita~5es, seus esbo~os, seus arremates, e a 16gica espe
cifica de urn sentido pratico da orienta~ao te6rica (ou melhor, de
urn habitus cientifico) a qual, a cada momento, lan~a conceitos
provis6rios, num misto de prudencia e coragem, destinados a se
construirem por conta de urn sentido mais preciso e de uma cor
re~ao mediada pelos fatos que esses mesmos conceitos permitirao
produzir; tudo isso, insensivelmente, por retoques e revisoes su
cessivos e sem que seja necessario proceder a autocritkas tao estri
dentes como os enos que elas supostamente permitiriam corrigir.

o melhor exemplo seria sem duvida a no~ao de estrategia, que
acabou se impondo em meu trabalho em meio a pesquisa de solu-
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~oes para problemas bastante precisos de etnologia (as estrategias
matrimoniais) e de sociologia (as estrategias de reprodu~ao) e teve
urn papel determinante no progresso dos estudos hist6ricos con
sagrados ao parentesco nas sociedades europeias, assinalando uma
clara ruptura com 0 lexico estruturalista da regra e com a teoria da
a~ao como execu~ao ai veiculado. Ao introduzir uma das palavras
chaves da teoria dos jogos e da visao "intencionalista" da a~ao em
urn paradigma diametralmente oposto, nao teria podido ignorar 0

quanta me expunha a todas as interroga~oes criticas suscitadas
por urn conceito deslocado e, ao mesmo tempo, instivel, incerto e
sempre como que numa posi~ao em falso. Penso agora que uma
leitura mais "pnitica", guiada pela necessidade dos instrumentos
de pesquisa propostos em meus textos e, ao mesmo tempo, mais
exigente e mais indulgente que a critica "magistral", talvez pudesse
apoiar-se, paradoxalmente, nessa ambigaidade consciente e con
trolada com vistas a superar a alternativa da consciencia e da
inconsciencia, e tentar analisar as formas especificas de conheci
mento e ate de reflexao suscitada na pnitica.

Em suma, que faz a leitura escolastica? Ao ignorar, em provei
to de genealogias estereis, 0 espa~o dos possiveis em rela~ao ao
qual urn conceito se afirmou, 0 que poderia dar uma ideia mais
justa de sua fun~ao te6rica, ela acentua, levando-o ate 0 limite, ao
absurdo, 0 aspecto que 0 conceito ja deveria ter acentuado, por ve
zes com algum excesso, para romper com a(s) representa~ao(oes)

dominante(s) "ao entortar 0 bastao em outra dire~ao". Desse
modo, contra a ilusao escolastica tendente a interpor uma finali
dade intencional como principio de cada a~ao e contra as teorias
socialmente mais poderosas do momento as quais, a exemplo da
economia neomarginalista, aceitam sem a menor contesta~aoessa
filosofia da a~ao, 0 conceito de habitus tern por fun~aoprimordial
lembrar com enfase que nossas a~oes possuem mais freqaente
mente por principio 0 senso pratico do que 0 calculo racional, ou
que, contra a visao descontinuista e atualista tao comum as filoso
fias da consciencia (e cuja expressao paradigmatica se encontra
em Descartes) e as filosofias mecanicistas (basta lembrar 0 par
estirnulo-resposta), 0 passado permanece presente e ativo nas dis-

posi~oes por ele produzidas; ou ainda que, contra a visao atomis
ta proposta por certa psicologia experimental, ligada a analise das
aptidoes ou das atitudes separadas (esteticas, afetivas, cognitivas
etc.) e contra a representa~ao (autenticada por Kant) que opoe os
gostos nobres, ditos "puros'; e os gostos elementares, ou alimenta
res, os agentes sociais possuem, com muito maiorfreqiUncia do que
se poderia esperar, disposi~6es (gostos, por exemplo) mais siste
maticas do que se poderia acreditar.

'I / Bast~ distender esses tra~~s ate 0 limite extremo, apresentan
, do 0 habitus como uma especle de principio monolitico (quando,
em muitas ocasiOes, tenho evocado, sobretudo a prop6sito dos
subproletarios argelinos, a existencia de habitus clivados, destro
~ados, ostentando sob a forma de tensoes e contradi~oes a marca
das condi~oes de forma~ao contradit6rias de que sao 0 produto),
imuttivel (qualquer que seja 0 grau de refor~o ou de inibi~ao que
tiver recebido),fatal (conferindo ao passado 0 poder de determi
nar todas as a~oes futuras) e exclusivo (sem nunca abrir qualquer
espa~o a inten~ao consciente), para que se possa ter a honra de
triunfar sem esfor~o sobre 0 adversario caricatural que assim se
produziu. Come nao perceber que 0 grau em que 0 habitus e sis
tematico (ou, ao contrario, dividido, contradit6rio), constante
(ou flutuante e variavel) depende das condi~oes sociais de sua for
ma~ao e de seu exercicio, e que entao pode e deve ser medido e
explicado empiricamente? au que urn dos interesses da teoria do
habitus e lembrar que a probabilidade de lograr uma a~ao "racio
na!'; em lugar de poder ser flXada a priori, pelo mandado de uma
ou outra das teorias da a~ao estilizadas enjo confronto faz as deli
cias do homo academicus, depende de condi~oes sociais passiveis
de uma investiga~aoempirica, ou seja, das condi~oes sociais de
produ~ao das disposi~oes e das condi~oes sociais, orgilnicas ou
criticas, de seu exercicio?

Seja como for, esta critica das criticas mostra como e dificil
discernir entre 0 que se pode imputar, nos mal-entendidos assina
lados, a rna vontade intencional, que urn olhar superficial tende
ria decerto a superestimar, e 0 que se prende as tendencias ineren
tes a 16gica da concorrencia no interior do campo, ou ainda mais
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intensamente, aque!as inscritas na situa<;iio escolastica e nas dis

posi<;oes profundamente entranhadas da visiio ~s~olastic~ ~o
mundo. De onde poder-se-ia conduir que a retleXlv1dade cntlca
pode, mesmo aqui, trazer niio apenas um acrescimo de co~heci

mento mas tambem algo pr6ximo a um come<;o de sabedona.

o M~RALISMO COMO UNIVERSALISMOEGoiSTA

Imlmeras profissoes de fe universalistas ou prescri<;oes uni
versais niio passam do produto da universaliza<;iio (inconsciente)
do caso particular, isto e, do privilegio constitutivo da condi<;iio
escolastica. Essa universaliza<;iio puramente te6rica conduz a um
universalismo ficticio enquanto niio se fizer acompanhar por
nenhuma men<;iio das condi<;oes econ6micas e sociais recalcadas
do acesso ao universal e por nenhuma a<;iio (politica) destinada a
universalizar praticamente tais condi<;oes. Ainda que seja de ma
neira puramente formal, 0 fato de conceder a todos a "huma.nida
de" e 0 mesmo que exduir, sob as aparencias do humamsmo,
todos aque!es que niio dispoem dos meios de realiza-la.

A partir de uma descri<;iio da emergencia do "espa<;o publico"
tal como se constituiu nas grandes na<;oes europeias durante 0

seculo XVIII, com todas as institui<;oes (jornais, dubes, cafes etc.)
que acompanham e sustentam 0 desenvolvimento de uma cultura
civica, e assim que a representa<;iio da vida politica proposta por
Habermas oculta e recalca a questiio das condi<;oes economicas e
sociais a serem preenchidas para que se possa instaurar a pr6pria
delibera<;iio publica conducente a um consenso racional, ou seja,
um debate em que os interesses particulares em competi<;iio rece
beriam a mesma considera<;iio e onde os participantes, ajustando
se a um modelo ideal do "agir comunicativo", tentariam com
preender 0 ponto de vista dos outros e!he atribuir peso equiv~len

te aquele conferido ao seu pr6prio ponto de vista.BMesmo no mte
rior dos mundos escolasticos, como se pode de fato ignorar que os
interesses de conhecimento se enraizam em interesses sociais,
estrategicos ou instrumentais, que a for<;a dos argumentos niio e

eficaz contra os argumentos da for<;a (sequer contra os desejos, as
necessidades, as paixoes e sobretudo as disposi<;oes) e que a dorni
na<;iio nunca esta ausente das rela<;oes sociais de comunica<;iio?

Mas eu temia furtar-me ao principio da generosidade ao lan
<;ar-me a uma critica necessariamente rapida e superficial de um
pensamento complexo, em constante evolu<;iio, enraizado numa
longa tradi<;iio hist6rica que seria preciso, para the fazer justi<;a,
evocar com vagar (assim a teoria da delibera<;iio publica, mais tar
de teorizada como "razao comunicativa': conserva uma variante
da distin<;iio cara a Kant - e a Rousseau - entre Willkur, ou
"vontade geral'; e Wille, ou "vontade de todos'; como agrega<;iio
de vontades particulares, e prolonga Rousseau que insistia sobre 0

~arater argumentativo da e!abora<;iio da "vontade geral"). Epor
lSS0 que prefiro tentar resgatar 0 que me parece ser a formula gera
dora do pensamento de Habermas em materia de politica, no
intuito de torna-la passive! de um confronto com a experiencia a
qual ela niio se presta espontaneamente, cumpre dize-lo, em vez
de sujeita-la a urn comentario ou uma critica te6ricos. Com efei
to, estando bastante pr6ximo nisso do efeito caracteristico da filo
sofia alemii tal como Marx a descrevia, segundo me parece,
Habermas submete as rela<;oes sociais a uma dupla redu<;iio ou, 0

que da no mesmo, a uma dupla despolitiza<;iio, fazendo com que
a politica se desloque, sem dar disso impressiio, para 0 terreno da
etica: ele reduz as rela<;oes de for<;a politicas a rela<;oes de comuni
ca<;iio (e a "for<;a sem violencia do discurso argumentativo que
permite realizar 0 entendimento e suscitar 0 consenso"), isto e, a
rela<;oes de "dialogo" donde ele esvaziou praticamente as rela<;oes
de for<;a que ai se realizam sob uma forma transfigurada.1O A ana
lise de essencia da linguagem, e da "intercompreensiio" entendida
como 0 telos que the seria logicamente imanente, se realiza assim
numa teoria dita "socioI6gica" da comunica<;iio "niio violenta"
(zwanglos) e numa "etica comunicativa" que (mera reformula<;iio
do principio hntiano da universaliza<;iio do juizo moral) niio tem
mais nada a ver com 0 que descobre uma sociologia das rela<;oes
de poder simb6lico, e que, tambem, faz desaparecer pura e sim
plesmente a questiio das condi<;oes a serem preenchidas tanto no
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dominio das rela~oes inter-individuais como na esfera politica,
para que se possa instaurar 0 verdadeiro "reino dos fins" (Reich
der Zwecke, como diz Kant nos Fundamentos da metafisica dos cos
tumes), descrito sob 0 titulo de "agir comunicativo".

E basta entao retornar ao "esparro publico" tal como existe na
realidade para compreender que a ilusao epistemocentrica, a mes
rna que faz da universalidade da razao e da existencia de interesses

universalizaveis 0 fundamento do consenso racional, encontra seu
principio na ignorancia (ou no recalque) dagondi~ijes de ac~sso
11 esfera 1l0Jiticae dos fatores dediscrimina£,lo~o..o-=,-a illS

Ctr~Uos rendimentos) que limitamas oportunidades de ~c:s
~ _so tanto (como se diz muito a prop6sito das mulheres) a poswoes

no campo politico, quanto tambem, mais pmfundam.ente, II opi
niao publica articulada ("opinar [doxazein] e falar", dizia Platao)

e, por ai, ao campo politico.
Com efeito, considerando as pesquisas de opiniao como uma

oportunidade de captar empiricamente as condi,oes d~_ac€~a
opiniao politica, quando interessamo-nos tanto pelas resp~~tas
enquanto tais, como costuma acontecer, como pelas probabillda
des de dar ou nao uma resposta, qualquer que seja, bern como por
suas varia~oes em fun,ao de diferentes criterios, acaba-se por des
cobrir que acapacidade de adotar a postura necess~arja para r~s

ponder de maneira verdadeiramente pertinen~;_lI~y~~e11!<i1ica
escolastica imposta, mesmo sem 0 saber, peJos pesqUlsadores de
opiniao", nao se encontra, ao contrario do que se poderia acredi
tar, distribuida ao acaso - OU de modo equivalente -, depen

dendo de diferentes fatores tais como 0 sexo,apr~_
de instru,ao. A propensao e a aptidao para responder (sobretudo
a questoes complexas, pr6ximas daqueJas formuladas pelos
comentaristas politicos e peJos cientistas politicos), quase sempre
nitidamente mais fracas entre as mulheres, tendem a diminuir, em
favorda absten,ao e da demissao, amedida que se desce na hierar
quia das profissoes, dos rendimentos e dos nivei.s de instru,ao.~l
Como se ve, tal constata,ao suscita uma questao 19ualmente decl
siva para a ciencia e para a politica, embora seja olimpicamente
ignorada pela "ciencia politica" (sem duvida porque a descoberta

dessa especie de pedagio invisivel choca a boa consciencia "demo
cratica" ou, mais profundamente, a cren,a nos valores sagrados
da "pessoa"): a questao da~ c()I1~k:(j~~<:on6micase sociais de I
acesso II opinia~Fi:>lifiCiem-Sua~fini)'ao legitima (e escolastica)/-l
de discur£o articulg_do e gera! sOOT-e{)~undo.,

A constata,ao de que a propensao e a aptidao para exprimir
em palavras os interesses, as experiencias e as opinioes, para bus
car a coerencia dos juizos e funda-Ia em principios explicitos e
explicitamente politicos, deF~nd~ dire\!l.mellte do capital escaJar
(e, secundariamente, do peso relativo do capital cultural em rela
~ao ao capital econ6mico), tern algo de profundamente escanda
10s5>. E receio apenas que todos~os que, enredados em seus hoibitos
de pensar "democraticos" ou ate "igualitarios'; nao sabem estabe

lecer a diferen,aen.tre.ll.fl1a-WRstatay~
ser,ao comprobat6ria e urn juiz()_p-erformatico,-venhamalertais
analises, as que fazemjusti~-aaos despossuidos concedendo-Ihes
ao menos 0 fatobruto de sua despossessao, como ate~taclos sutil
mente conservadores ~9nlnl 0 "pavo", suas "l~tasl) ~_-~_ia· ';~ultu
ra".J2A-desigualdiide, gritante, doacesso~ opi~i~o clit~·~essoal
fere a boa consciencia democnHica, a boa vontade etica dos faze
dores do bern (do-gooders) e, mais profundamente, 0 uoiversalis
mo illtele~~ualistaque esta no amago da ilusao escolastica:Eriste
algum fil6sofupreocupado com humamQa<lee-humanismo que
nao aceite 0 dogma central da fe racionalista, e da cren,a demo
cratica, segundo 0 qual a facuIdade de "julgar bern", como dizia
Descartes, ou seja, de discernir 0 bern do mal, 0 verdadeiro do fal
so, por urn sentimento interior, espontaneo e imediato, constitui
uma aptidao universal de aplica,ao universal?

Elaboradas no secuJo XVIII contra a Igreja como institui,ao
com pretensoes ao monop61io da produ,ao legitima dos juizos
sobre 0 mundo, as ideias de "opiniao" e de "tolerancia" (solidaria
da primeira enquanto afirma,ao de que todas as opiniOes se equi
valem, quaisquer que sejam os produtores) exprimiam sobretudo
a reivindica,ao do direilo 11 produ,ao livre para esses novos peque
nos produtores culturais independentes que eram os escrilores e os
jornalistas, e cujo papeJ se ampliava paralelamenle 11 emergencia
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de campos especializados e 11 expansao de urn mercado para os
produtos culturais novos, assim como da imprensa e dos partidos,
enquanto instancias de produyao de opinioes propriamente poli
ticas. Foi somente por intermedio de alguns dos fundadores da
Terceira Republica na Franya que a ideia de opiniao pessoal, her
dada do seculo das Luzes, fica explicitamente associada 11 de ins
truyao leiga e obrigat6ria, tida como necessaria para fundar real
mente a universalidade de acesso ao juizo que se supoe possa se
exprimir por meio do sufragio universal. Essa relaya~ntn~.~ins

truyao e a opiniao, que de inicio era admitida tanto~artida-
/ rios-como p·ilosadversarios do sufragiouBiversal~fGi-.pGucoa

pouco sendo esquecida ou recalcada.
Os pressupostos inscritos nessa genese sobrevivem na doxa

"democratica" que baliza todo pensamento e toda pratica politica.
Essa doxa converte a escolha politica em juizo e num juizo pura
mente politico, mobilizando principios explicitamente politicos
e nao os esquemas praticos do ethos, por exemplo - no intuito de
oferecer uma resposta articulada a urn problema apreendido co
mo politico. Iss()e como supor que todos os cida_daosJ'~ no
mesmo grau 0 dominic dos instrumentos de produ~ao politica,
iIistrumenton1eceSs~riospara captii a questao politica~omo tal,
·para compreende-Ia e para reagir a ela conforme_sellsJnteresses
politicos, por uma resposta congruente com 0 conjunto-das-esco
[has engendradas a partir de principios politicos aju~tados a tais
interesses. Ao intimar todas as pessoas interrogadas, sem distin
~ao, a produzir uma "opiniao pessoal" (como atestam todos os
"segundo voce: "na sua opiniao': "e voce, 0 que pensa dissor: que
enfeitam os questionarios) ou a escolher por seus pr6prios meios,
sem qualquer ajuda, entre diversas opiniOes ja prontas, a pesquisa
de opiniao manifesta com estardalhayo9~tu
tjYQS.da-doxa politol6gica (doxa tao profundamente protegida por
slla evidencia que todo questionamento te6rico dos pressupostos
do inconsciente democratico corre 0 risco de ser imediatamente
denunciado como atentado contra a democracia). E permite ain
da observar, por meio das variayoes das taxas de nao-respostas
segundo diferentes variaveis econ6micas e sobretudo culturais, os

efeitos simb6licos de desconhecimeIl!.ol'roduzidos, mesmo sem
have.J"-Be€essromreae deseja-Io ou de sabe-Io, rec()uheceiiaoem
todos urn ciireito·id~iitico ~oPi~iao pessoal sem oferecer a todos
os meioe" reais de exerceWSe-dlreiio.iof:;nalmente·unfversal.

A il\J,sa~dl).tel~lista, propriamente escolastica, que sustem
todo pensamento e ayao politicos,r~nesse caso pelos efei- .
tos do culto.e..da-c-llltura escalaTeS af) pessoal e cla "pessf)a': E eu
nao teria dificuldade em mostrar que a oposiyao entre 0 que se su
poe ser "pessoal" - "ideias pessoais'; "estilo pessoal'; "opinioes
pessoais" - e tudo que e impessoal- 0 "Se" heideggeriano, 0 co
mum, 0 trivial, 0 coletivo, 0 emprestado - esta no amago da doxa
etica e estetica que fundamenta os juizos escolares, inscrevendo-se
muito naturalmente no sistema de oposiyoes paralelas as quais,
com urn outro conjunto organizado em torno da oposiyao entre 0

abastado e 0 pobre, estao na base de toda a ordem simb6lica, com
a divisao entre, de urn lado, 0 raro, 0 requintado, 0 escolhido, 0

unico, 0 exclusivo, 0 diferente, 0 original, 0 incomparavel e, de
outro, 0 comum, 0 vulgar, 0 banal, 0 qualquer, 0 ordinario, 0 me
diano, 0 habitual, assim como todas as divisoes aparentadas, entre
o brilhante e 0 opaco, 0 fino e 0 grosseiro, 0 refinado e 0 bruto, 0

elevado e 0 baixo. Como dizia Gide, nao e somente em literatura
que "nada alcanya 0 mesmo valor do que e pessoal': Ignorando as
sutilezas (analisadas em outro textol das diferentes formas, sobre
tudo burguesas e pequeno-burguesas, de que se reveste a preten
sao a"opiniao pessoal'; queria simplesmente indicar que 0 uni
versalismo intelectualista, pelo qual 0 pensador universal credita a
todos os humanos 0 acesso ao universal, se enraiza multo profun
damente, neste caso, na fe, supremamente elitista, na opiniao pes
soal, que logra coexistir com a crenya na universalidade do acesso
ao "juizo esclarecido" acusta de urn imens()rec~ue das condi
~oe.s_dearess&aessa·opiniaodiferenciada e requintad~.i3

(Basta aproximar essa "descoberta" envolvendo ao mesmo
tempo a realidade social, a "ciencia" e seu inconsciente, daquela
que eu [IZera em meus primeiros trabalhos sobre a Argelia, no
comeyo dos anos sessenta, para perceber que, a exemplo do aces
so 11 opiniao, 0 acesso 11 escolha econ6mica esclarecida, no ato de
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compra, de empn!stimo ou de poupan~a, possui suas pr6prias
condi~oeseconomicas de possibilidade,e qu~_aigualdade em ma
teria de liberdade e de "racionalidade" e algo__tiio--fi<;.tkkrem
ambos o~ c;;o~:AbaiXo-aeum~rtonivel de seguran~aeconomi
ca, gara-rifido pela estabilidade do emprego e pela posse de urn
piso modesto de rendimentos regulares, capazes de assegurar urn
minimo de controle sobre 0 presente, eu havia estabelecido empi

ricamente que os agentes economicos ~i!Q~ceber n-:m
realizar a maioria dascondutas que supOemllJILesfOl"~ara se
apossar das redeas sobre 0 futuro, como a gestae planejada dos
recursos no tempo, a poupan~a, 0 recurso mooenOO-.aQ_CJedito
OU 0 controle da fecundidade. Ou seja, existem condi~oes econ6
micas e culturais de acesso a conduta econ6mica tida por racional.
Pelo fato de sequer enunciar a questao, alias tipicamente econ6
mica, dessas condi~oes, a ciencia econ6mica trata como urn dado
natural, urn dom universal da natureza, a disposi~ao prospectiva e
ca1culadora em rela~ao ao mundo e ao tempo, quando se sabe que
ela constitui 0 produto de uma hist6ria individual e coletiva intei

ramente particular.)14

Existem condi~oes hist6ricas para a emergencia da razao. E
toda representa~ao, tenha ou nao pretensao cientifica, fundada no
esquecimento ou no ocultamento deliberado de tais condi~oes, ten
de a legitimar 0 mais injustificavel dos monop6lios, qual seja 0

monop61io do universal. Logo, sob risco de ficar exposto ao fogo
cruzado, e preciso manter a mesma recusa tanto aos seguidores de
urn universalismo abstrato, guardando em segredo as condi~oes de
acesso ao universal- esses privilegiados do ponto de vista do sexo,
da etnia ou da posi~ao social que se outorgam de lambujem a legi
tima~ao de seu monop6lio por deterem urn monop6lio de fate
sobre as condi~oes de apropria~ao do universal ::;-'.<lmo aos defen- _
sores de urn relativismo cinico edesencantado.~Tanto nas rela~oes,

-entre as na~oes como no interior<!efas;-0 universalismo abstrato
serve no mais das vezes para justificar a ordem estabelecida, a distri-'
bui~ao vigente de poderes e privilegios - ou seja, a domina~ao

masculina, heterossexual, euro-americana (branca), burguesa-,
\ em nome das exigencias formais de urn universal abstrato (a demo-

\

, cr~cia, os d~r:itos do homem etc.) dissociado das condi~oes econ6j
, micas e SOCIalS de sua realiza~ao hist6rica, ou, pior ainda, em nome

I da condena~ao ostentatoriamente universalista de qualquer reivin-'
dica~ao particularista e, ao mesmo tempo, de todas as "comunida

ides" construidas com base numa particularidade estigmatizad~

i,,(mulheres, homossexuais, negros etc.) e suspeitas ou acusadas de se
·'excluirem Eas unidaPes-s_ociaismaisellyolv~ntes_("na~o~ "hurnJ
nida<!e"~Por sua vez, 0 repudio cetico ou cinico de toda forma de
cren~a no universal, nos valores de verdade, de emancipa~ao, em
suma de Aufkliirung, e de toda afirma~o de verdades e valores uni
versais, em nome de uma forma elementar de relativismo que con
sidera todas as profissoes de fe universalistas como engodos farisai
cos destinados a perpetuar uma hegemonia, <;onstitni UIll;1.J><Jse,'.
em ce~o sentido ate_mais perigosa,p_or<juel'o_de se9'!fao luxo d~

assumrr_ares oerawCiiliSmo, ouaceitar,!scol~Homo_elas..sao.~' I'
A despeito aasaparencfas, nao ha contradi~aoem lut~ ao

mesmo tempo contra a hipocrisia mistificadora do universalismo
abstrato e a favor do acesso universal as condi~oes de acesso ao
universal, objetivo primordial de todo verdadeiro humanismo
que tanto a predica universalista como a (falsa) subversao niilista
procuram esquecer. Sendo a condi~ao de uma Aufkliirungperma
nente do Aufkliirung, a critica da critica formalmente universalis
ta se impoe de modo tanto mais imperativo quando a propensao
ao universalismo do caso particular (principio de todas as formas
de etnocentrismo) assume nesse caso todas as aparencias da gene
rosidade e da virtude. 0 imperialismo do universal imp!icado na
anexa~ao assimiladora do .universalismo verbal pode se exercer
nas rela~oes de domina~aono illterior d~_1l..1!J.~_IM.s.m:ana~ao'.J><Jr

meio de uma univers.a:Iiz:r.~!'>das,.exigencias escolasticas que pare
ce dispensar uma universaliza~aosimilar dos m~io.s-desatlsfaie-

_las:!"a medida em que se mostra capaz de impor 0 reconh~cimen

to mlli~_ou m~nos universal da lei cultural sem que s~a caRilZ de
distribuir da maIleira-mais-ampla_o_cQnhecimento.do~vos

universais indispensavel~a pres!aLo.Qe.<ilencia.a.essalei, a insti
tui~ao escolar oferece urn funclainento falacioso, embora social
mente muito poderoso, a sociodiceialS epistemocratica.



A violencia anexionista tambem pode se exercer nas rela~oes

de domina~ao simb6lica entre Estados ou sociedades dotados de
acesso desigual as condi~oes de produ~ao e de recep~ao do que as
na~oes dominantes estao aptas a impor a si mesmas (e portanto
aos seus dominados) e aos demais como sendo 0 universal em
materia de politica, direito, ciencia, arte ou literatura. Em ambos
os casos, a maneira de ser dominante, tacitamente instituida
como norma, como realiza~ao acabada da essencia da humanida
de (todos os racismos sao essencialismos), tende a afirmar-se com
as aparen~ias do naturalpela virtude da unl\,ersaliza~ao~ue cons
titui as partieularidades decorrenteSda discrimina~aohist6rica,
algumas (masculinas, brancas etc;) sob af6rlfilr de alribll'tos-nao
marcados, neutros, universais,outras constltuidas como "iiature
zas" negativas, estigmatizadas. Definidas comofalhas ligadas a
uma "mentalidade" ("primitiva", "feminina", "popular"), ou seja,
a uma natureza (por vezes reivindicada como tal, contra toda
razao, pelas vitimas dessa naturaliza~ao) ou a uma quase-nature
za cujo caniter hist6rico e obliterado, as propriedades distintivas
do dominado ("Negro': "Arabe", sobretudo hoje em dial~m
de se lllo~trarcomo i~s_as_PJutieuiarida~es deum~ his:o
ria coletiva e indlVldual marcada por uma-relaya&de-domma~ao.

Por-~~~~iffipl~sinvers~odas causas e dos efeitos, pode-se
assim "censurar a vitima", imputando-Ihe a sua natureza a respon
sabilidade pelas despossessoes, mutila~oes ou priva~oes,a que esta
sujeita. Entre mil exemplos, dentre os quais os mais notaveis sao
sem davida aqueles engendrados pela situa~ao colonial, poder-se
a destacar uma perola emprestada a Otto Weininger 0 qual, numa
obra onde rendia preitos a mosofia kantiana, descrevia os Judeus
e as mulheres como as mais perniciosas encarna~oes da amea~a de
heteronomia e de desordem a que esta exposto 0 projeto de
Aufklarung: considerando 0 nome pr6prio e 0 apego a esse nome
como "uma dimensao necessaria da personalidade humana': cen
surava nas mulheres a facilidade com que elas abandonam seu
nome de familia e assumem 0 do marido, para concluir, olimpiea
mente, que "a mulher e essencialmente sem nome e isso ocorre
porque Ihe falta, por natureza, personalidade")6 (Eis ai 0 paradig-

As CONDICOES IMPURAS DE UM PRAZER PURO

A terceira dimensao da ilusao escolastiea e 0 universalismo
estetieo, do qual Kant extraiu a expressao mais pura numa inter
roga~ao s()bre<rs corrdi\:Oes-de-pessibilidade dojuizo de gosto que
sil~tlHlas-con~o.es_~QC:iais_depossibilidade desse jui
zo: as condi~oes tidas como naturais pelo "jogo desinteressado da
sensibilidade" ou pelo "puro exercicio da faculdade de sentir': em
suma pelo uso dito transcendental da sensibilidade. 0 prazer este
tieo, esse "prazer puro que deve poder ser experimentado por todo
homem': como diz Kant, e 0 privilegio daqueles que tern acessoas
condi~oes em meio as quais a dita disposi~ao "pura" pode se cons
tituir.Mais-precrsamenre,tatptaz~~ sobre dois co~j~ntos

deuindi~oel~e um lado,aocabo de uma longa evolu~ao, a emer
gencia de urn universe aut6nomo, 0 campoartistico, libertado
das coer~oes econ6micas e politicasremovendo-se apenas em

IS9AS TR~S FORMAS 00 ERRO ESCOlASTlCO

rna de todos os paralogismos do 6dio racista, do qual poder-se-ao
encontrar todos os dias exemplos nos discursos e nas praticas a
respeito de todos os gropos dominados e estigmatizados, mulhe
res, homossexuais, Negros, imigrantes, despossuidos, assim decla
rados responsaveis pelo destino que Ihes cabe, ou enta~,convoca- _
dos a OrdeII!~"universal"--desd~_o_momentQRm_quese mobili-

.urn-Pili reivindicar osdireitos a universalidade que Ihes sao de
-fatO~ecusados.) -- -~-

Pascal nos alerta contra "dois excessos: excluir a razao, admi
tir tao somente a razao",17 Ao cabo de prolongadas lutas hist6ri
cas, 0 pouco de razao instituido na hist6ria deve ser defendido
todo 0 tempo, primeiro por uma critica incessante do fanatismo
da razao raciocinante e dos abusos de poder assim justificados
que, como observava Hegel, engendram por sua vez 0 irraciona
lismo; em seguida, pelas lutas de uma Realpolitik da razao que,
para serem eficazes, nao podem, como se vera, se limitar aos con
frontos regulados de urn dialogo racional, conhecendo e reconhe
cendo apenas e tao somente a for~a dos argumentos.

PIERRE BOURDIEU I MED'TA~6ES PASCALIANASss
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fun,ao da lei que esse campo prescreveu para si mesmo, ou seja,

no limite, a lei da arte pela art~e outro la~o, a ~cup~,~O',?~:
terior do mundQsSlgEl,_ge pOSI,oes nas quais a disposl@_-1>ura J
capaz de darace~()aopmzei"pw:()"(ou seja, puramente estetico)
pode se formar, sobretudo pela educa,ao familiar -ouesCOIar,e nas
quais, uma vez formada, tal disp()si,ao pode exercer-s!-e,assim, se
conservar-e ie-perpetuar. (Mencione-se depassagem, poder-se-ia
dizer exatamente a mesma coisa a prop6sito da escolha economi
ca racional ou esclarecida que supoe, de um lado, a existencia de
um cosmos economico capaz de tomar possiveis 0 calculo, a pre
visao, a favorecer 0 desenvolvimento e 0 exercicio das disposi,oes
para 0 cllculo e a previsao, como condi,oes de seu funcionamen
to e, de outro lado, 0 acesso as condi,oes em meios as quais as dis
posi,oes prospectivas e calculadoras podem se formar e se exercer,

e por conseguinte se refor,ar.)
Com efeito, toda reflexao estetica deve tomar como ponto de

partida a estatistica, sem duvida um tanto trivial, segundo a qual
a esperan,a matematica de ter acesso ao museu esta estreitamente
ligada ao nivel de instru,ao, ou melhor, ao numero de anos passa
dos na escola, da qual se sabe, ao menos na Fran~, 0 espa,o res
trito que ai se concede a educa,ao artistica propriamente dita, 0

que obriga a supor a existencia de um efeito especifico da situal'iio

escolastica. Este datum indiscutivel serve para lembrar que a pro
pensao a buscar e a experimentar 0 deleite estetico diante de obje
tos consagrados como obras de arte por conta de sua exposi,ao
nesses espa,os separados, sagrados e sacralizantes, a que denomi
namos museus, e que saO como que a institucionaliza,ao do pon
to de vista constituinte (nomos) do campo artistico, nao tem nada
de natural nem de universal. Sendo 0 produto de condi,oes parti
culares, essa propensao constitui de fato 0 monop6lio de alguns
privilegiados (ainda que nada permita reservar a uns poucos, por
conta do mito do "olho': uma capacidade potencial de reconhecer
a be1eza e de experimentar 0 prazer estetico, tudo isso podendo ou

nao encontrar suas condi,oes sociais de realiza,ao).
Ao contrario da tradi,ao francamente aristocratica que, desde

Platao ate Heidegger, ratifica em teoria a diferen~ entre os eleitos

e os excluidos em materia de pensamento, arte ou moral, ao legi
tima-la por uma sociodiceia mais ou menos explicita, 0 humanis
mo universalista reconhece aparentemente 0 direito de todos aos
acervos universais da humanidade, oferec_et0o, entretant~:-como
caracfema~-'sujeito" em sua-u~rsalida~alitica
da experienciaAo''sl1jeito"er~itoem sua MI!~ularidade (cien
tifica, eti,-~oueste~g}:..portanto, ele ratifica tamb~inad:iferen,a,

embora de maneira mais dissimulada, pela simples omissao das
condi,oes sociais que a tornam possivel, constituindo como nor
ma de toda pratica possivel aque1a que se beneficiou dessas condi
,oes esquecidas ou ignoradas. E essa ratifica,ao dificilmente sera
contestada: ela satisfaz apenas os que, tendo como particularidade
a universalidade (nesse dominio ou em outros), se sentem no
direito de se sentir universais e de exigir 0 reconhecimento univer
sal desse universal que eles encamam tao perfeitamente e que eles
frequentemente justificam, mormente aos seus pr6prios olhos,
por um proselitismo cultural capaz de coexistir com a preocupa
,ao de marcar ou de resguardar a diferen,a; mas tal ratifica,ao
tambem sera aceita, paradoxalmente (quer se queira ou nao, ha
muita pouca ",esistencia" nesse tipo de materias), por todos os
que, vendo-se excluidos das condi,oes de acesso ao universal,
muitas vezes interiorizaram profundamente a lei em vigor, consti
tuida (gra,as sobretudo a a,ao escolar) como norma universal, e
portanto geradora de exigencias e de falhas, a ponto de se senti
rem, senao privados, despossuidos, ao menos em certas ocasioes,
ou quem sabe mutilados e de algum modo diminuidos.

A lembran,a das condi,oes sociais de possibilidade muito
particulares desse juizo "com pretensao a validade universal" que
vem a ser 0 juizo de gosto, segundo Kant, obriga a limitar tanto
suas pretensoes a universalidade como as da estetica kantiana.
Caso se possa atribuir a essa estetica uma validade limitada, como
analise quase fenomenol6gica da experiencia estetica acessivel a
certos "sujeitos" cultivados de determinadas sociedades hist6ri
cas, cabe acrescentar de imediato que a universaliza,ao incons
ciente do caso particular ai operado por meio do cancelamento de
suas pr6prias condi,oes hist6ricas de possibilidade, quer dizer, de
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seus pr6prios limites, tera 0 efeito de constituir uma experiencia
particular da obra de arte (ou do mundo) em norma universal de
toda experiencia estetica e legitimar tacitamente os que dispoem

do privilegio de acesso a tal experiencia.
o esteticismo populista que leva a creditar ao povo uma "este

tiea" ou uma "cultura popular" ainda constitui urn efeito, decerto
o mais inesperado, da ilusao escolastica: ele opera uma universali
za~ao tacita do ponto de vista escolastico que nao se faz acompa
nhar pela menor inten~aoreal de universalizar as condi~oes de sua

possibilidade. PornaoJ~~,~_~~~o-es-s0Ciaisde sus
pensao dos interes~eq)_raticosimplicados num juizoestetico
"puro", tende-se-a conceder, por implica~ao tacita, a todos os
homens e a todas as mulheres, embora de maneira ficticia e tao
somente no pape/' 0 privilegio econ6mico e social que torna pos
sive! 0 ponto de vista estetico. Com efeito, nao se pode sem con
tradi~ao enunciar (ou denunciar) as condi~oes de existencia pou
co humanas em que se acham imersos alguns e, ao mesmo tempo,
creditar aos que delas sao vitimas a realiza~ao plena de potenciali
dades humanas tais como a capacidade de adotar a postura gra
tuita e desinteressada que se costuma instilar tacitamente (pe!o
fato de ai se instilar socialmente) em no~oes como as de "cultura"

ou de "estetiea':
Pode-se compreender a preocupa¢o louvavel de reabilitar:

decerto nela eu me inspirava quando, por exemplo, tentava mos
trar que as fotos, de aparencia convencional e estereotipada, tira
das pelos amadores mais crus, com vistas a solenizar os momen
tos solenes da existencia familiar, ou seus juizos espantados ou
indiguados perante fotografias com pretensao artistiea, obedece~
a principios coerentes mas diametralmente opostos aos da estetl
ca kantiana (0 que nao permite se fale disso em termos de uma
estetica, a nao ser, no limite, entre aspas).l8 Ea mesma preocupa
¢o que estimulava William Labov em seu esfor~o por demonstrar
que a linguagem dos adolescentes dos gueto~ negros po~e conter
analises teol6gicas tao requintadas como 0 dlscurso erudltamente
palavroso e eufemizado, por vezes impenetravel, dos .estudantes
de Harvard.l9 Contudo, isso nao deve fazer com que se Ignore, por

exemplo, que, em lugar do discurso dos alunos das escolas de eli
te, a linguagem inventiva e cheia de colorido, logo capaz de propi
ciar intensas satisfa,oes esteticas, dos adolescentes do Harlem per
manece inteiramente desprovida de valor nos mercados escolares
e em quaisquer situa,oes sociais analogas, a come,ar pelas entre
vistas para obten,ao de empregos. Por conta de suas hierarquias
que nao se deixam facilmente re!ativizar, 0 mundo social nao e
relativista...

o culto da "cultura popular" nao passa, no mais das vezes, de
uma inversao verbal e inconseqiiente, portanto falsamente revolu
cionaria, do racismo de classe que reduz as praticas populares 11
barbarie ou 11 vulgaridade. A exemplo do que sucede com certas
comemora,oes da feminilidade que apenas refor,am ainda mais 0

dominio masculino, essa maneira urn tanto confortavel de respei
tar 0 "povo'; contribuindo, sob a aparencia de exalta-Io, para en
cerra-Io ou enfurna-Io no que ele e, ao converter a priva,ao em es
colha ou em realiza,ao eletiva, acaba proporcionando todas as
benesses de uma ostenta,ao de generosidade subversiva e parado
xa!, deixando as coisas como estao, ou seja, uns com sua cultura
(ou lingua) realmente cultivada e capaz de absorver sua pr6pria
subversao elegante, outros com sua cultura ou lingua destituidas
de qualquer valor social ou sujeitas a brutais desvaloriza,oes
(como 0 broken english a que se refere Labov), esses Ultimos ficti
ciamente reabilitados por uma especie de foice fazendo as vezes de
escrita te6rica.

Isto significa que as "politicas culturais" em prol dos mais des
tituidos estao condenadas a oscilar entre duas formas de hipocri
sia (como se pode constatar hoje pelo tratamento dispensado as
minorias etnicas, sobretudo aos imigrantes): de urn lado, em
nome de urn respeito ao mesmo tempo condescendente e inconse
qiiente pelas particularidades e particularismos "culturais" feroz
mente impostos e vivenciados, que acabam assim constituidos em
escolhas - refiro-me, por exemplo, aD manejo por parte de certo
conservadorismo do "respeito pela diferen~a" ou a essa inven,ao
inimitavel de certos especialistas americanos dos guetos que vern a
ser a no¢o de "cultura da pobreza" -, os destituidos sao acorren-
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tados a seu estado e impedidos de terem acesso aos meios reais de
levar a cabo suas possibilidades mutiladas; de outro lado, im
p5em-se universalmente (como a institui~ao escolar hoje) as mes
mas exigencias sem qualquer preocupa~ao de tambem distribuir
universalmente os meios de satisfaze-las, contribuindo desse
modo para legitimar a desigualdade que muitos se contentam em
registrar e ratificar, exercendo, de lambujem, e primeiro na escola,
a violencia simb6lica associada aos efeitos de desigualdade real em
meio a igualdade formal. (Eis uma constata~ao de fato bastante
desesperadora quando se sabe que, ao menos nos Estados moder
nos, esta completamente fora de cogita~ao a possibilidade de que
os dominados se reapropriem e!es mesmos de algo pr6ximo a uma
cultura pr6pria no intuito de enobrece-la, por conta do efeito
exercido pelas for~as de imposi~ao cultural, e de desacultura~ao, a
come~ar pela institui~ao escolar que se mostra bastante eficiente
na tarefa de destruir as tradi~5es culturais marginais - com a
colabora~ao dos meios de comunica~ao de massa - sem ser capaz
de franquear amplamente 0 acesso a cultura central.)

Portanto, 0 esquecimento das condi~5es sociais de possibili
dade, ignoradas ou recalcadas, da experiencia do belo e das condi
~5es de sua universaliza~ao real basta, por si s6, para comprovar a
adesao tacita do pensador universalista as condi~5es sociais bern
particulares, e privilegiadas, de sua experiencia estetica com pre
tensao universal. Todavia, a Critica da Jaculdade de julgar revela
uma outra confissao, bern mais direta: a arquitetura rigorosa da
teoria do juizo estetico, a unica percebida pelo comentario espon
taneamente cumplice dos leetores, encobre urn discurso subteml
neo, 0 do inconsciente escolastico, em que se declara 0 horror ao
"gosto barbaro'; "gosto da lingua, do paladar e da goe!a'; a antite
se puramente sensivel do gosto "puro~ dotado de todos os atribu
tos da universalidade. E talvez seja preciso reconhecer uma confis
sao semelhante e tambem aparentemente paradoxal entre os que
s6 parecem se inquietar em defender 0 universalismo quando sur
gem movimentos eficazes de protesto contra as falhas mais gritan
tes do universalismo, logo denunciados como dissidencias parti
cularistas.

A AMBIGUIDADE DA RAZAO

. A simples men~ao das condi~5es sociais de emergencia dos
u~lvers~s onde se engendra 0 universal impede a sujei~ao ao oti
mlsmo mgenuamente universalista da primeira Aufkltirun . 0
a~vento da razao e insepanivel da autonomiza~aoprogreSsiv:de
mlcrocosmo~ sociais fundados no privi!l~gio, onde aos poucos
foram sendo IOventadss modosd~o -"d - .

- . . e e a~ao teonca-
m.~nt:_~versalsmas de fato monopolizados par algun<.A.
~ulda~e dai resultante explica por que talvez se poss;;ujeitar,
sl~~taneaou alternadamente, ao desprezo aristocratico do "vul
gar, essa bar.barie domestica, ou ao moralismo universalista,
generosldade mcondicional perante uma "humanidade" s
di - . em con-

~ao, ex6tJca ou domestica.

~ mesma ambigiiidade se observa na rela~ao entre as na~6es
dorr:mantes e as na~6es dominadas - ou entre as provincias e as
reg~oes anexadas ao Estado central, it sua lingua, it sua cultura etc.
As~lm, os que ~onduziram 0 Estado (frances) a urn grau de univer
~ldade s~peno~ao da maioria das na~6es contemporaneas (com 0
~OdlgO ~IV~, 0 s.lste~a metrico, a moeda decimal e tantas outras
. mve.n~oes raClOnals), os revolucionarios de 89, investiram de
11TIedi~to sua fe universalis:a num imperialismo do universal posto
a. servl~o de urn Estado naclOnal (ou nacionalista) e de seus dignitii
nos. E 0 f1Ze~am de maneira a suscitar rea~6es bastante contrastan
tes, e~bora 19ualmente compreensiveis, como 0 entusiasmo uni
versalista dos que, como Kant, estavam atentos ao aspecto lumino
so da me~sagem, ou 0 nacionalismo reacionario de que Herder se
f~z 0, t~6nco. Em todo caso, compreende-se me!hor a mistica rea
clOn~n~ da na~ao, naquilo que ela possui de mais intragavel para a
convlc~ao umversahsta, e 0 pathos irracionalista que costuma !he
faze~ companhia, quando se sabe enxergar nela uma resposta dis
torclda it a~ressa~ ambigua representada pelo imperialismo do uni
versal (revlde CU)O hom610go seria hoje certo integrismo islamico).

. 0 obseurantlsmo das Luzes pode assumir a forma de urn feti
chlsmo da razao e de urn fanatismo do universal, que permane-



cern impermeaveis a quaisquer manifestac;oes tradicionais de
crenc;a as quais, como bern 0 demonstra a violencia reflexa de cer
tas demincias do integrismo religioso, sao tao obscuras e opacas
para os seus porta-vozes como para os que saO objeto de demin
cia. Mas sobretudo, na medida em que viabiliza por meio do pri
vilegio, que alias se ignora como tal, a razao encerra a virtualida
de de urn abuso de poder: produzida em campos (juridico, cienti
fico etc.) fundados na skhole e objetivamente envolvidos (atraves
de seus liames com a instituic;ao escolar) na divisao do trabalho de
dominac;ao, ela e dotada de uma raridade segundo a qual tende
sempre a funcionar como capital (cultural ou informacional), e
na medida em que as condic;oes economicas e sociais de sua pro
duc;ao permanecem desconhecidas, tambem como capital simb6
lico, fonte de ganhos materiais e simb6licos, instrumento de
dominac;ao e de legitimac;ao. Ela oferece a forma por excelencia de
legitimac;ao, com a racionaliza,ao (no duplo sentido de Freud e de
Weber), ou melhor, a universalizac;ao, suprema sociodiceia: a for
malizac;ao, juridica ou matematica, ao materializar 0 corte esco
lastico por uma barreira de simbolismo opaco e necessario, per
mite escrever proposic;oes validas para urn x qualquer, universal,
sendo igualmente capaz de infundir aos conteudos mais arbitra

rios a roupagem da universalidade mais irresistivel.
(Apesar do respeito que 0 homo scholasticus, que em mim

cochila, pode experimentar diante da construc;ao te6rica de John
Rawls, nao posso aderir a urn modelo formal onde as "coisas da
16gica" eclipsam ou esmagam muito visivelmente a "16gica d~s
coisas".zo Tal como ja se sugeriu em diversas ocasioes, poder-se-la
deixar de ver que 0 carater dogmatico da argumentac;ao de Rawls
em favor da prioridade das liberdades basicas se explica pelo fato
de ele atribuir tacitamente aos parceiros na posic;ao original urn
ideallatente que nao e outro senao 0 seu pr6prio, 0 de urn homo
scholasticus vinculado a uma visao ideal da democracia america
na?2\ E ainda mais, como esquecer as condic;oes a serem preenchi
das para que 0 autor e seus leitores possam aceitar os pressup.ostos
escolasticos dessa analise dos pressupostos do contrato SOClal
notadamente aquele que consiste em privar os contratantes de

qualquer informac;ao referente as respectivas propriedades so
ciais, em suma, em reduzi-Ios ao estado de individuos intercam
biaveis, segundo 0 modelo das teorias neoclassicas? De que ma
neira conceder algo distinto de uma adesao decis6ria e quase ludi
ca a essa especie de experiencia mental tipicamente escolastica,
tendente nesse aspecto, comO por exemplo em Habermas - bas
tante pr6ximo de Rawls, a despeito dos desacordos aparentes, im
putaveis no essencial ao descompasso entre as tradic;oes te6ricas
-, a reduzir uma questao de politica, alias bastante irreal, a urn
problema de etica racional: algo como imaginar que possamos
organizar instituic;oes sociais e economicas com pessoas das quais
devemos obter 0 assentimento, fazendo de conta que nao conhe
cemos nada dos gostos, dos talentos e muito menos dos interesses
de ambas as partes, nada acerca da posic;ao social que uns e outros
vao ocupar nem da sociedade na qual eles irao viver? E nao se
pode deixar de pensar que aquilo designado por Rawls como "0

veu da ignonlncia': isto e, a ideia de uma teoria da justic;a capaz de
explicitar quais seriam nossos direitos e nossas regras de coopera
c;ao se por hip6tese ignorassemos tudo 0 que se opoe ordinaria
mente a imparcialidade perfeita, constitui uma linda evocac;ao,
afinal de contas bern util, da abstrac;ao sobre a qual repousa, mes
mo sem 0 saber, a ortodoxia econ6mica de onde John Rawls
tomou de emprestimo seu modo de pensamento.)

A nobreza de Estado encontra na Escola enos titulos escola
res, garantias presumidas de sua competencia, 0 principio de sua
sociodiceia. A burguesia do seculo XIX fundava sua legitimidade
e sua boa consciencia na distinc;ao entre 0 "pobre merecedor"
(deserving poor) e os demais, condenados, moralmente, por sua
imprevidencia e imoralidade. A nobreza de Estado tambem pos
sui seus "pobres"(ou, como se diz hoje, seus "excluidos") os quais,
escorrac;ados do trabalho (fonte de meios de existencia mas tam
bern de justificativas para existir), estao condenados (por vezes
inclusive aos seus pr6prios ollios) em nome do que supostamente
determina e justifica doravante a eleic;ao e a exclusao, a saber, a
competencia, razao de ser e razao de estar no poder que somente
a Escola esta em condic;Oes de garantir, segundo caminhos racio-
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nais e universais. 0 mito do "dom natural" e 0 racismo da inteli
gencia estao situados no centro de uma sociodiceia, intimamente
vivenciada por todos os dominantes, para aJem das diferen~as em
termos de compromissos eticos ou politicos declarados, que con
verte "a inteligencia" (medida escolarmente) em principio de suo
prema legitima~aoe atribui a pobreza e 0 fracasso - numa civili·
za~ao do "desempenho" onde e preciso ter exito em tudo - a
estupidez em lugar da pregui~a, da imprevidencia ou do vieio.

Todo projeto de reforma do entendimento que confia apenas
na for~a da exorta~ao racional para fazer avan~ar a causa da razao
permanece prisioneiro da ilusao escolastica. Cumpre pois apelar a
uma Realpolitik do universal, forma especifica de luta politica des
tinada a defender as condi~oes sociais de exercieio da razao e as
bases institucionais da atividade intelectual, bern como a dotar a
razao dos instrumentos que constituem a condi~ao de sua realiza
~ao na hist6ria. Ao tomar ciencia da distribui~aodesigual das con
di~oes sociais de acesso ao universal, desafio ou desmentido apre
ga~ao humanista, tal politica pode afirmar como seu objetivo tra
balhar para favorecer em todo lugar e por todos os meios 0 acesso
de todos aos instrumentos de produ~ao e de consumo dos acervos
hist6ricos instituidos como universais pela 16gica das lutas inter·
nas dos campos escolasticos (evitando constitui-Ios em fetiches e
buscando desentranha-Ios, por uma critica impiedosa, de tudo 0

que devem asua exclusiva fun~ao social de legitima~ao).

Essa mesma politica pode tambem objetivar a reabilita~ao da
razao pnitica e subverter, nas representa~oes e nas condutas, a
divisao social entre a teoria e a pratica. Profundamente inscrita no
inconsciente esco!astico, essa oposi~ao domina todo 0 pensamen
to. Funcionando como urn principio absoluto de divisao, ela im
pede se descubra por exemplo que, como lembra Dewey, a pratica
adaptada (falar uma lingua ou andar de bicicleta) constitui urn
conhecimento e encerra inclusive uma forma bastante particular
de reflexao. Ela se impoe ao pensamento e apnitica por meio de
todas as hierarquias ai subentendidas, ate mesmo na vida intelec
tual e artistica (entre 0 "puro" e 0 "aplicado': 0 "cientifico" e 0

"tecnico': 0 "artistico" e 0 "decorativo" etc.), bern como atraves de

i~l1meras dicotomia.s do discurso erudito, como a distin~ao kan
tiana entre 0 entendlmento e a sensibilidade, impedindo se perce
b~ .que todo emprego da sensibilidade implica desde logo 0 exer
CICIO das capacidades intelectuais.

Es~ op?si~ao, constantemente refor~ada pelo ponto de honra
esco!astico, mscreve a nlZllo raciocinante na universalidade de uma
nat.urez~,amane~ra de todas as formas de logicismo da "a~ao

racI?nal , e bloquela a constru~ao de urn racionalismo ampliado e
re~lsta do razoavel e da prudencia (no sentido aristotelico de phro
nests), capaz de defender as raz5es especificas da razao pr'ti'

• d ca,sem
~alr ~a e~lta~ao da .pra.ti~a e da tradi~ao que urn certo populismo
IrraclOnallsta e reaClOnano quis opor ao racionalismo' e tamb'

d' , =
capaz e Impor 0 reconhecimento efetivo (isto e, sancionado esco-
larmente) da pluralidade das formas de "inteligencia" e de comba
~r por todos os meios 0 verdadeiro ef!ito de destino exercido coti
diana~e~te pelos veredictos escolares fundados no reconhecimen
to das umcas formas mais formais dessa capacidade polimorfa.

DIGRESSAO. UM LIMITE "HABITUAL" DO PENSAMENTO 'PURO'

Para fazer sentir 0 quanto e difieil transpor essa fronteira
entre teoria e pratica, impedindo se produza urn conhecimento
ade_quado do conhecimento pnitico e se funde uma teoria da
razao capaz de the conceder urn lugar, gostaria de citar agora urn

texto ~e ~u,~serl onde se ve 0 desafio que esse conhecimento "sem
conSClenCIa representa para os fJl6sofos mais dispostos e prontos
a reconhecer.a l~gi~a especffica da experiencia originaria: "Nosso
mun~o de eX1~tencla e, nessa originariedade que nao pode ser evi
denclada senao pela destrui~ao dessas camadas de sentido. nao
apenas ~m mundo resultante de opera~oes 16gicas, ou 0 lugar da
predommancia ~os.objetos .como substratos possiveis de juizos,
~omo temas ~oss.lvels da ativldade cognitiva, mas tambem 0 mun-

o da expenencla no sentido plenamente concreto associado a
palavra 'experiencia'. E tal sentido ordinario nao se encontra de



modo algum vinculado pura e simplesmente ao comportamento
cognitivo; apreendido em sua mais ampla generalidade, ele se vin
cula antes de tudo a uma 'habitualidade' [Habitualitiit] capaz de
garantir aquele que a possui, que 'tern experiencia', a seguran~a na
decisao e na a~ao em situa~oesordinarias da vida [...J ao mesmo
tempo que, por essa expressao, tambem acabamos interessados
pelos progressos individuais da 'experiencia' atraves da qual se
adquire essa habitualidade. Assim, esse sentido comum, familiar e
concreto, da palavra 'experiencia' designa muito mais urn modo
de comportamento pratico e avaliativo do que, especificamente,
uma forma de comportamento cognitivo e judicativo."22 Mesmo
reconhecendo a especificidade do que, numa tradi~ao diversa, se
chama knowledge by acquaintance, bern como da "experiencia"
assim transmitida, associando-a explicitamente a Habitualitiit
(talvez exatamente por essa razao), Husserllhe recusa 0 estatuto
de conhecimento: cumpre enxergar ai urn modo de comporta
mento "praticamente ativo e avaliativo" ao inves de "cognitivo e
judicativo". Como se a aceita~ao inconsciente da oposi~ao entre
teoria e pratica e, ainda mais, talvez a recusa do modo de explica
~ao trivialmente genetico fossem mais fortes do que sua vontade
de retornar as pr6prias coisas e Ihe impedissem de transpor 0

limite sagrado.
Desse modo, seria 0 caso de perguntar se nao era pelo fato de

serem movidos por pulsoes sociais tao poderosas, a ponto de se
sentirem motivados a superar a repulsa de tudo que esta associa
do a pratica, que tenham sido sobretudo pensadores conservado

res, e hostis a tradi~ao racionalista, como Heidegger, Gadamer e,
numa outra tradi~ao, Michael Oakeshott,23 os mais dispostos a
enunciar certas propriedades do conhecimento pratico, num
designio de reabilita~ao da tradi~ao contra a fe exclusiva na razao.
o interesse do pensamento de Oakeshott provem do fato de ele
estabelecer explicitamente 0 vinculo, ate entao oculto ou tacito,
entre 0 interesse pelo conhecimento pratico e a hostilidade politi
ca a tendencia racionalista para desvalorizar as tradi~oes praticas
em prol das teorias explicitas - 0 que ele denomina ideologias-

'~.: '" e;
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ou .entao, a considerar tudo que econscientemente planificado e
del~bera~amente executado como sendo superior ao que se con
sohdou mconscientemente no decurso do tempo.

Mediante oposi~oes como essa entre teoria e pratica ea or
dem social inteira que se faz presente no pr6prio pensame~todes
sa ordem. Por conseguinte, as ciencias antropol6gicas estao con
denad~s a eleger como finalidade nao apenas 0 conhecimento de
urn ob}~to, como as ciencias da natureza, mas 0 conhecimento do
conh~clmento,~raticoou erudito, deste ou daquele objeto de co
nhe~lmento, qUl~a de todo objeto possivel de conhecimento. Nem
por ISSO elas pretendem, a maneira da fIlosofia, que em geral se
arroga semelhante missao, ocupar uma posi~ao absoluta sem
transcendenci~,de tal modo que nao possam se transform~r por
sua ~ez em ob}etos de conhecimento, sobretudo para urna forma
~a~tICular de conhecimento hist6rico. Tais ciencias tern como
umca escolha trabalhar para conhecer modos de conhecimento e
c~nhe~e-Ios historicamente, historiciza-Ios, submetendo a critica
hlst6nca ~ pr6~rio conhecimento que elas costumam lhes aplicar.

A raclOnahdade, a mesma a que as ciencias hist6ricas recor
rem ao r~ivindicar0 estatuto de ciencia e ao se distinguir do esta
tuto. de simples "discurso" (a que 0 pr6prio Foucault pretendia re
d~zl-Ias), cons~itui, logicamente, urn m6vel central de competi
~ao.das I~tas hlst6ricas, decerto porque a razao, ou pelo menos a
rac~onah.z~~ao, tende a se tornar uma for~a hist6rica cada vez
malS decIslva:a forma por excelenciada violenciasimb6lica e_ 0

pgde,:(para ale~ da oposi~ao ritu;tl entre Habermas e Foucault)-=
exercldo ?elas VIas da comunica~iio raciona~ ou seja, com a adesao
(extorqUl~a) dos que, sendo os produtos dominados de uma or
dem domma~a por for~as enfeitadas de razao (como aquelas que
agem por melO de san~oes da institui~ao escolar ou mediante as
sen~en~~s ~os peritos economicos), estao for~ados a conceder sua
aqUiescencla ao arbitrario da for~;t raciona)izada.
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Em suma, sera preciso mobilizar cada vez mais recursos e jus
tifica~6es tecnicas e racionais para dominar, e os dominados deve-
rao se servir ainda mais da razao para se defender contra formas
crescentemente racionalizadas de domina~ao (penso, por exem
plo, no uso politico das pesquisas de opiniao publica como instru- -"
mentos de demagogia racional). AscieEcias_~ais, .atimicjis_
capazes de desmascarare de fazer frente as estrategias de dom,ina
'~ao inteiramente i;;~ditasparaas quais contribuem por vezes
~omo nutrientes e [ontes de ilispira~ao, deverao de umaY!lZJ'°r /
todas escolher entre dois parildos: posicionar seus instrument.os
racionais de conhecimento a servi~o dellma domina¢o cada vez
mais racionalizada, ou, enta~, analisar racionalmente a domina
~ao, em especial a contribui~ao doconhecim~!tto.l"a£i9nal~ra a
mOl1oI'Qliza~ao.de fato do~gallhosda razao unive!sal. A cons
ciencia e 0 conhecimento das condi~6es sociais dessa especie de
escimdalo l6gico e politico que vern a ser a monopoliza~ao do uni
versal sinalizam, sem equivoco, os fins e os meios de uma luta
polltiea permanente em prol da universaliza~ao das condi~6es de

acesso ao universal.

P6S-ESCRITO: COMO lER UM AUTOR?

Receio que minha critica da leitura de lector seja vitima da
neutraliza~aodesrealizante operada precisamente por essa leitura.
~ mesmo s~bendo que remexo aqui no alicerce da cren~a escoJas
tlca, gostana nao apenas de fazer compreender, ou provar, mas
tambern fazer experimentar, sentir, e assim vencer as rotinas, ou
superar as resistencias, servindo-me, como por uma especie de
parabola, do caso de Baudelaire 0 qual, de leitura em releitura, foi
vitim~, mais do que qualquer outro, dos efeitos da canoniza~ao,

eterlllza~ao que desistoriciza e desrealiza, impedindo ao mesmo
tempo de recuperar "a inimitoivel grandeza dos come~os" de que
nos falava Claude Levi-Strauss a prop6sito de coisa bern diversa.

Com Baudelaire, estamos em presen~a de urn problema de
antropologia hist6riea tao dificil como aqueles com que se defron
ta 0 historiador ou 0 etn610go ao decifrar uma sociedade desco
n?~cida. Todavia, por conta da familiaridade posti~a que nos pro
plcla urn lange convivio academico, nao 0 conhecemos. Urn dos
t6picos mais bati'"'.;)s do discurso celebrat6rio dos "classicos", e
cujo efeito consiste em lan~a-los no limbo, fora do tempo e do
espa~o, bern longe dos debates e combates do presente, consiste
paradoxalmente em descreve-los como nossos contemporaneos e
nossos pr6ximos mais pr6ximos, de tal modo contemporaneos
e pr6ximos que nao possamos duvidar urn instante sequer da
compreensao aparentemente imediata (na verdade mediada por
toda nossa forma~ao) que julgamos possuir de suas obras.

Nao obstante, mesmo sem 0 saber, somos inteiramente alheios
ao universo social em que se encontrava Baudelaire, e muito parti
cuIarmente ao mundo intelectual com 0 qual e contra 0 qual ele se
formou, 0 mesmo que, por sua vez, foi por ele profundamente
transformado, ate revolucionado, ao contribuir para produzir urn
campo literario, mundo radicalmente novo, mas que hoje nos
parece evidente. Ignorantes de nossa ignorancia, fazemos desapa
recer 0 mais extraordinario da vida de Baudelaire, ou seja, os esfor
~os a que se viu obrigado para que surgisse essa realidade extra-
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ordinaria, 0 "microcosmo literario como "mundo (economico) as
avessas': A exemplo de Manet, outro grande heresiarca, Baudelaire
evitima do sucesso da revolu~ao operada por ele: as categorias de
percep~ao que aplicamos a seus atos e suas obras, categorias pro
duzidas pelo mundo saido dessa revolu~ao, fazem-nos surgir como
normais, naturais, evidentes; e as rupturas mais her6icas se trans
formaram em privilegios herdados de uma casta, doravante ao
alcance do mais reles escriba avido de transgressao ou do mais
mediocre ac6lito do culto academico do antiacademicismo.

Se tudo isso e verdade, a sociologia (ou a hist6ria social), sem
pre acusada de "redutora" e de destruir a originalidade criativa do
escritor ou do artista, pode, ao contrario, fazer justi~a a singulari
dade das grandes rupturas aniquiladas pela historiografia ordina
ria: ao reduzir a hist6ria a uma raps6dia de pequenos detalhes
coligidos sem principio de pertinencia, essa apreensao cancela 0

imenso esfor~o necessario para construir 0 universe social de rela
foes objetivas em rela~ao as quais 0 escritor teve de se defmir para
se construir e que nao se reduzem for~osamente aquelas registra
das pela historiografia, ou seja, as interafoes reais, com escritores
ou artistas realmente encontrados e frequentados; Hugo, Gautier
ou Delacroix sendo tao importantes nesse espa~o como Charles
Asselineau, Banville, Babou, Champfleury ou Pierre Dupont.

Esta exorta~ao a uma verdadeira antropologia hist6rica de
Baudelaire pode inclusive invocar urn texto do pr6prio que escre
via em seu primeiro artigo sobre a Exposi~ao universal de 1855:
"[...] indago a todo homem de boa fe, contanto que tenha pensa
do urn pouco e viajado outro bocado, - 0 que diria, 0 que faria
urn moderno Winckelmann (estamos cheios deles, 0 pais regurgi
ta deles, os pregui~osos saO loucos por eles), 0 que e1iria diante de
urn produto chines, produto estranho, bizarro, cheio de arabes
cos, de colorido intenso, e por vezes tao delicado a ponto de
sumir? No entanto, eis uma amostra da beleza universal; porem e
preciso, para que seja compreenelido, que 0 cdtico, que 0 especta
dor opere em si mesmo uma transforma~aoenvolta em misterio,
e que, por urn fenomeno da vontade atuante sobre a imagina~ao,

aprenda por si s6 a participar do ambiente que deu origem a essa

flor~ao ins6lita. Poucos homens possuem, - na integra, _ essa
gra~a divina do cosmopolitismo; mas todos podem adquiri-la em
graus distintos. Os mais bern dotados a esse respeito sao os viajan
tes solitarios [...] Nenhum veu escolar, nenhum paradoxo univer
sitario, nenhuma utopia pedag6gica, se interpoem entre eles e a
complexa verdade. Eles conhecem 0 admiravel, 0 imortal, 0 inevi
tavel nexo entre a forma e a fun~ao. Eles nao criticam: contem
plam, estudam. Se, em vez de urn pedagogo, eu escolho urn ho
mem mundano, urn inteligente, e 0 transporto para urn lugar lon
ginquo, estou certo de que, uma vez superados os espantos no de
sembarque, e tao logo tivesse estabilizado 0 habito, com maior ou
menor afinco, nao tardaria uma simpatia tao intensa, tao pene
trante, capaz de criar nele urn mundo novo de iMias, que fara par
te integrante de si, e que 0 acompanhara, sob a forma de lembran
~as, ate a morte. Essas formas de constru~oes, que de inicio con
trariavam seu olho academico (todo povo e academico a julgar
pelos demais, todo povo e barbaro quando e julgado), [...] todo
esse mundo de harmonias novas penetrara vagarosamente nele,
penetrara com paciencia [...]."24

Baudelaire, 0 auctor por excelencia, formula com nitidez os
principios de uma leitura que deveria incitar os lectores que somos
em.alguma medida, a efetuar uma analise reflexiva da posi~ao
SOCIal de lector e a fazer da critica do "olho academico" uma exi
gencia previa de toda leitura, em especial da leitura de auctores.25

o lector encontra-se tanto mais exposto ao contra-senso estrutu
ral quando tern de lidar com urn auctor auctorum, com 0 escritor
que inventou 0 escritor. Nesse caso, os efeitos da ignonlncia da
e1istancia hist6rica e cultural entre 0 mundo literario encontrado
por Baudelaire e aquele que ele nos deixou Sao como que redobra
dos pelos efeitos da ignorancia da distancia social entre 0 lectore 0

auctor. como diz Max Weber a prop6sito do tratamento sacerdo
tal do carisma profetico, a desrealiza~ao, a desistoriciza~ao e a
"banaliza~ao~ operadas pela repeti~ao rotineira e programada do
comentario escolar, tern 0 efeito de tornar suportavel 0 que seria
insuportavel, de fazer aceitar universalmente 0 que seria inaceita
vel, ao menos para alguns.



A titulo de ilustra~ao pnitica do que poderia ser 0 efeito de
"ressurrei~ao"(os cabilas dizem que "citar e ressuscitar") produzi
do por uma verdadeira historiciza~ao, gostaria de propor urn mo
do de leitura urn pouco particular de urn texto de Baudelaire ex
traido de urn comentirio do Prometeu liberto de Senneville (pseu
donimo de Louis Menard): "Isto e poesia ftlos6fica - 0 que e
poesia ftlos6fica ?0 que e 0 sr. Edgar Quinet ?- Urn ftl6sofo ?
Eh! Eh! - Urn poeta ? - Ohi Oh!"26 Para reativar a violencia
absolutamente extraordimiria desse texto, basta transpo-lo para a
situa~ao presente (como nos exercicios dos antigos livros de gra
matica em que se pedia para "colocar no presente" uma ou outra
frase), munido de uma intui~aodas homologias: "Isto e poesia fi
los6fica. - 0 que e poesia fIlos6fica ?- 0 que e 0 sr. X (colocar
aqui 0 nome de urn poeta-fIl6sofo de hoje) ou 0 sr. Y (urn ftl6so
fo-poeta ou urn ftl6sofo-jornalista contemporaneo) ?- Urn ftl6
sofo ? - Eh! Eh! - Urn poeta ?- Ohi Oh!" 0 efeito de "desba
naliza~ao" e impressionante; chega a tal ponto que eu nao poderia
citar os nomes pr6prios que me vern a cabe~a sem parecer urn
pouco indecente ou escandaloso. Assim, a atualiza~ao - entendi
da como 0 fate de tornar presente, atual- operada pela histori
ciza~ao estrutural constitui uma verdadeira reativa~ao: ela contri
bui para garantir ao texto e a seu autor uma forma de trans-histo
ricidade que, ao contrario da desrealiza~ao associada a eterniza
~ao pelo comentirio academico, tern 0 efeito de torna-los atuan
tes e eficientes e, se for 0 caso, disponiveis para novas opera~oes,

em especial aquelas operadas pelo auctor, capaz de ressuscitar na
pratica urn modus operandi pratico, a fim de produzir urn opus
operatum sem precedente.

Porem, como distinguir talleitura da proje¢o selvagem fun
dada em vagas analogias supostas, a que com freqiiencia se entrega
o lector (sobretudo quando pretende bancar 0 auctor, pensando e
vivendo sua leitura como uma segunda "cria~ao") ?0 esfor~o para
se colocar no lugar do autor 56 se justifica quando se dispoe dos
meios de construir esse lugar como tal, ou seja, como uma posiriio,
urn ponto (principio de urn ponto de vista) nurn espa~o social que
nao e senao 0 campo literario no interior do qual esse autor esti

situado. Desde entao, segundo as palavras de Baudelaire, "0 critico,
o espectador" esta em condi~oes de operar "em si mesmo uma
transforma~aoenvolta em misterio" e, "por urn fenomeno da von
tade atuante sobre a imagina~ao': ele pode aprender a "participar
no ambiente que deu origem a essa flora~ao ins6lita". E ele pode
inclusive, como fiz no meu exercicio de gramatica socio-16gica,
enunciar-denunciar uma estrategia que pode ser observada em
diferentes estados dos campos de produ~ao cultural, e que consis
te em tentar acumular, jogando em dois tabuleiros, as proprieda
des e os ganhos associados a pertinencia a dois campos diferentes
(campo ftlos6fico e campo literario, ou campo fIlos6fico e campo
jornalistico etc.) sem juntar as competencias nem assumir os cus
tos correspondentes (a que se referem de modo terrivelmente eco
nomico os "Ehi Eh!" e os "Ohi Ohi " de Baudelaire).

Logo, para estar apto a compreender efetivamente a obra de
Baudelaire, e participar ativamente, sem verdadeira ou falsa mo
destia de lector, da atividade "criativa': e preciso dispor dos meios
de "participar do ambiente que deu origem" a essa obra ins6lita,
ou seja, do universe literario no qual e contra 0 qual se constituiu
o "projeto criador" e, ainda mais precisamente, do espa~o de pos
sibilidades artisticas (poeticas) objetivamente propostas pelo
campo no momento em que 0 autor trabalha para definir sua
inten~ao artistica. Momento inaugural, onde se tern maiores pos
sibilidades de apreender os principios hist6ricos da genese da obra
a qual, uma vez inventada e afirmada em sua diferen~a, ira se
desenvolver, segundo sua l6gica interna, mais independente das
circunstancias.

o campo no qual e contra 0 qual se constitui Baudelaire e
dominado, me parece, por uma oposi~ao principal, conforme 0

grau de autonomia em rela~ao a demandas externas, sobretudo eti
cas: de urn lado, uma poesia "pura': fortemente autonoma, que afir
rna sua indiferen~a perante 0 engajamento politico e moral ou 0

lirismo pessoal de experiencias intimas como no caso de Theophile
Gautier (em especial 0 prefacio a Mademoiselle de Maupin e Emaux
et Carnies), bern como sua recusa em ceder as efusoes liricas ou a
~xpressao das inquieta<;oes seculares, como no caso de Leconte de
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Lisle; no outro p610, uma poesia mais aberta ao mundo, com os
espiritualistas, menestreis moralizantes da Natureza, como Victor
de Laprade, poeta lamartiniano e cristao convertido em adorador
panteista do mund027 e, ao contrario dos precedentes numa segun
da dimensao, a "Escola moderna", associada ao nome de Maxime
du Camp (e a Revue de Paris) que, em seus Chants modernes, cele
bra a industria, 0 progresso etc., e rejeita explicitamente 0 culto da
forma e os efeitos piet6rieos de Theophile Gautier.

Baudelaire se opoe ao mesmo tempo as duas posi~oes polares,
se amoldando e extraindo de cada uma delas aquilo pelo que uma
se opoe mais diretamente a outra: em nome do culto da forma
pura, que 0 situa na ala radical da literatura autonoma, ele recusa a
submissao a fun~oes externas e 0 respeito das normas oficiais, quer
se trate de preceitos moralizantes da ordem burguesa para os poe
tas espiritualistas ou do culto do trabalho para a "Escola moderna':
Contudo, ele tambem recusa a demissao social dos sectarios da
forma pura (aos quais convem juntar a "escola paga" ou 0 "poeta
grego, 0 sr. de Banville"), em nome da exalta~ao da fun~ao encan
tat6ria da poesia, da imagina~ao critica, da cumplicidade entre a
poesia e a vida, e do "sentimento moderno", como diz Asselineau.

Por essa combinariio inedita de tomadas de posi~ao social
mente exclusivas, ele faz existir, em um lugar de alta tensiio, uma
posi~ao ate enta~ impossivel, mescla da jun~ao entre 0 vanguar
dismo estetico e 0 vanguardismo etieo, duas posi~oes dissociadas
e mesmo quase inconciliaveis. E como que para viver dolorosa
mente sua dificuldade de viver, Baudelaire se recusa a fazer disso
urn partido estetico, a maneira dos Roml111ticos, ou pior, da boe
mia, bern como de contorna-la pela "contempla~ao serena das
formas divinas'; como 0 Parnaso; rejeita a evasao fora do presente
e do real dos "antiquarios muito eruditos" (entre os quais se inclui
o pintor Gerome, "espirito curiosa do passado e avido de instru
~ao'; "que substitui a diversao de uma pagina erudita pelos praze
res da pintura pura"),28 tanto quanta a preocupa~ao com "0 ensi
namento" e, a exemplo de Hugo, "a expressao de verdades
morais'; "a moderna heresia capital", segundo Edgar Poe.29

Seria preciso pois rernontar todo 0 espa~o das rela~oes desig
nadas por recusas, rejei~oes, revoltas, furores, orientadas freqiien
teme.nte contra dois escritores ao mesmo tempo, duas ideias da
poesla, da arte, da literatura, inconciliaveis entre si; duplas recusas
~ornadas tanto mais violentas e incomunicaveis, inaceitaveis
~compreensiveis,pela "coincidencia dos contrarios" por elas sus~
cltado, ate mesrno pa~a aquele que as enuncia e as experimenta,
for~~do a pensar e a vlver a si mesmo como uma especie de ano
~aha a~or~:l ou - e preciso encontrar urna linguagem _
~emollia.ca ( Quero dizer que a arte moderna tern uma tenden-

cia essenclalmente dernoniaca").3o

Ha:era sempre alguem a me dizer que tudo isso e bastante
conhecl~~. E como poderia ser de outra maneira depois de tantos
com~ntanos, de tantas e tamanhas santas "leituras" e dessa legiao
~e .pled~sos lectores? Porem, trata-se apenas de urn problema de
leHura, tal como pretende fazer crer 0 lector ao pressupor que

a~tores e.leitores suscitam questoes de "leitura" ao inves de ques
toes de :rlda e morte ? Em parte porque sua modestia estatutaria
d~ humilde ~ervidor intercambiavel da palavra profetiea (e a defi
lli~aO ~e_benana d~ sacerd6cio) lho impede, em parte porque suas
dlsposl~oes e a l6glca da concornlncia com seus semelhantes inci
ta.m-no as prudentes minucias da erudi~ao a qual, pelo fato de
nao apreender como tal 0 campo de batalha, dissolve a violencia
d~s ~onfrontos desesperados e dolorosos da cria~ao na enumera
~ao mfmHa das disputas miudas e das querelas menores, 0 lector
a~aba por esquec:r que, para Baudelaire, a questao da poesia, da
vida, da arte de vlver do poeta, constitui 0 objeto de urn investi
mento absoluto, total, sern r:serva, urn empreendimento no qual a
gente se lan~a de corpo mtezro, sob risco de se perder. Isso levanta
a questao da perdiriio controlada, da vigililncia na perdi~ao _
sobr~tudo no uso da droga, simbolo e instrumento de uma nova
rela~ao entre a arte a existencia. Essa nova rela~ao se afirma na
transgressao etiea como realiza~ao de uma arte que recusa a
:xemplaridade ~oral e reconhece apenas suas pr6prias leis, ou no
..talento sombno e desolado"3! desses artistas, como Edgar Poe,
em busca de urn ideal bizarro':32
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Seria preciso reconsiderar aqui toda a crftica literaria e artlsti
ca de Baudelaire, na qual e pela qual 0 auctor auctorum trab~a

para se produzir (pode-se dizer, ao menos desta vez, para s: c~l~r)

como auctor, e onde os lectores, mesmo quando falam em cntica
de autor" (com uma pitada de condescendencia), viram nela a~e

nas uma critica de lector. No intuito de reposicionar ai Baudelaire,
isso exigiria 0 empenho de se reconstruir 0 campo da critica em
vias de se constituir, tendo, de um lado, a critica academica, para
a qual a pintura e pretexto a uma escrita nortea~~ pela exibi~iio ~o

saber e, de outro, os pequenos poligrafos plumltivos sem especla
lidade (Le Petit lournaf), desejosos sobretudo de agradar ao bur
gues, ainda que seja pela zombaria ou sarcasmo. A partir de 184?,
Baudelaire apronta uma ruptura radical com os pressupostos taCI
tos desse universo cujas dimensoes aparentes mascaravam 0 pro
fundo consenso. Ruptura ao mesmo tempo pr:itica (ele niio se
contenta em falar de arte, ele vive 0 personagem do artista) e te6
rica: ele solicita 11 critica que se submeta 11 l6gica interna da. obr~:
"penetre sem preconceitos na inten~iio profunda de ca~a pmtor
e tambem restitua em e por uma evoca~iio especifica a hnguagem
especifica da pintura - a das formas e das cores - em ve~ d:
"procurar impressionar por meios alheios ~ arte em quest~o .
Seria ocioso tentar saber e dizer se, ao fazer ISSO, ele transpoe e
generaliza a ideia da poesia aut6noma que el: e~ta inventa~do

(como poderia fazer crer sua reivindica~iio do dlrelto d~ 0 esc~,ltor

poder julgar os grandes pintores e os grandes co~po~:tores: pa
recia-me que essa musica [a de Wagner] era a mmha ).ou se ele
procura e encontra, tanto na obra como na vida dos artis~as, ~ na
analise que faz a seu respeito, a justifica~iio e sobretudo a mspI~a

~iio de seu esfor~o her6ico para construir 0 personagem do artis
ta como criador.

Prensado entre sua aversiio pela tematica hist6rica ou filos6fi
ca da pintura academica e sua aversiio de igual tamanho pela r~re
senta~iio achatada da realidade 11 maneira de Courbet, dos palsa
gistas ou da pintura de genero, Baudelaire esfor~a-se em :ii.O por
imaginar, 11 custa de muitas contradi~oes e confusiio, urn Je~o de
superar essa alternativa. Niio podendo encontrar tal supera~ao no

domfnio da pintura onde, apesar de sua vontade de identificar-se
ao ponto de vista do auctor, ele estava reduzido ao estatuto de lec
tor, ele ira encontrar numa poesia desbastada dos ornamentos e
preciosidades do neo-academicismo parnasiano e capaz de livrar
se, por sua intensa simplicidade, tanto do "rococ6 do romantismo"
como das trivialidades das evoca~oes realistas ou sentimentais.

Assim, contra a desistoriciza~iio produzida paradoxalmente
pela erudi~iio hist6rica, a reconstru~iio hist6rica, aqui apenas
~sbo~ada,da estrutura do espa~o literario, bem como das possibi
lidad:s ~u impossibilidades que the siio inerentes, faz emergir a
POSlraO Impossivel na qual se situou Baudelaire _ tudo isso por
conta de razoes decerto derivadas em parte dos sofrimentos psico
l6gicos e sociais ligados 11 sua experiencia do microcosmo familiar,
c~nd:ns~da em sua rela~iio com a miie, matriz de sua rela~iio com
a mstitUl~iio e, de modo mais amplo, com toda ordem social. Essa
posi~iio geradora de uma extraordinaria tensilo e de Ulna violencia
:ormidavel, ele mesmo a produziu, pode-se mesmo dizer que a
mventou, opondo-se a posi~oes opostas entre si, e tentando reu
nir, sem concessiJes conciliadoras, propriedades e projetos profun
damente opostos e socialmente incompativeis entre si.

Tal como acredito, se este modelo vale para todos os autores
de grandes revoluroes simb61icas, talvez isso se deva ao fato de
todos eles se encontrarem situados num espa,o de possiveis ja
prontos que lhes designa 11 revelia (e tiio somente para eles) um
possivel afazer. Esse impossivel possivel, ao mesmo tempo rejeita
do e acalentado por esse espa,o que 0 define, mas como vazio, co
mo falta, esses autores trabalham para faze-Io existir, com e con
tra todas as resistencias que 0 surgimento do possivel estrutural
mente excluido faz emergir na estrutura que 0 exclui e em todos
os ocupantes bem postos de todas as posi,oes constitutivas dessa
estrutura.
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CAPITULO III

OS FUNDAMENTOS HISTORICOS DA RAZAO

Nao estani 0 soci610go amea~ado por uma
especie de esquizofrenia, na medida em que e condenado a tratar
da historicidade e da relatividade num discurso com pretensoes i\
universalidade e i\ objetividade, a caracterizar a cren~a numa ana
lise condicionada i\ suspensao de qualquer adesao ingenua, a sub
meter a razao escolastica a uma critica inevitavelmente escoIasti
ca, tanto em suas condi~oes de possibilidade como em suas for
mas de expressao, em suma, a detonar aparentemente a razao por
meio de uma argumenta~aoracional, i\ maneira desses pacientes
que comentam 0 que dizem ou 0 que fazem por um meta-discur
so que 0 contradiz? Ou entao, sera que tudo isso nao passa'de uma
i1usao, nascida da repugnancia em aceitar a historicidade da
razao, seja ela cientifica ou juridica?

Tradicionalmente, historicizar e relativizar e, de fato, histori
camente, a historiciza~ao constituiu uma das armas mais eficazes
de todos os combates das Luzes (Aujkliirung) contra 0 obscuran
tismo e 0 absolutismoe, de modo mais geral, contra quaisquer
formas de absolutiza~ao ou de naturaliza~ao dos principios hist6
ricos, logo contingentes e arbitrarios, de um universo social parti
cular. Ora, paradoxalmente, talvez seja sob a condi~ao de subme
ter a razao i\ prova da historiciza<;ao mais radical, sobretudo des
truindo a ilusao do fundamento ao invocar 0 arbitrario da ori-

--,.---- ----- ----~

gem, ou, entao, valendo-se da critica hist6rica e sociol6gica dos
instrumentos da' pr6pria ciencia hist6rica e sociol6gica, que se
possa esperar livra-Ia do arbitrario e da relativiza~ao hist6rica. Pa
ra tanto, seria preciso compreender de que modo e em que condi
~oes pOder-se-iam instituir nas coisas enos corpos as regras e as
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regularidades de jogos sociais capazes de constranger as pulsoes e
os interesses egoistas a se superarem no e pelo conflito regulado.

A VIOL!NCIA E A LEI

"0 costume faz toda a eqiiidade pela unica razao de que e algo
recebido; e 0 fundamento mistico de sua autoridade. Quem 0 re
conduz ao seu principio, aniquila-o . Nada e tao falivel quanta es
sas leis que reparam as faltas; quem Ihes presta obediencia, porque
sao justas, obedece ajusti~a que imagina, mas nao aessencia da
lei, que esta inteiramente contida em si mesma; a lei e a lei, e nada
mais. Quem quiser examinar 0 motive disso acabara se defron
tando com algo tao fragil e tao leve que, se nao estiver acostuma
do a contemplar os prodigios da imagina~ao humana, ficara ad
mirado como em apenas urn seculo tenha adquirido tanta pompa
e reverencia. A arte de agredir e subverter os Estados consiste em
abalar os costumes estabelecidos, sondando inclusive em seus ali
cerces, no intuito de assinalar sua falta de autoridade e de justi~a

(...). Nao convem que ele (0 povo) sinta a verdade da usurpa~ao;

ela foi introduzida antigamente sem razao, depois tornou-se
razoavel; e precise fazer com que seja vista como sendo autentica,

. - b I 0"1eterna, e ocultar seu come~o se qUisermos que nao aca e og .
Assim, 0 unico fundamento possivel da lei deve ser buscado

na hist6ri~, a qual, precisamente, aniquila todo tipo de funda
mento. No principio da lei, nao existe outra coisa senao 0 arbitra
rio (no duplo sentido), a "verdade da usurpa~ao';a violencia sem
justificativa. A amnesia da genese, que nasce do fato de se estar
acostumado ao costume, dissimula 0 que esta enunciado pela
brutal tautologia: "a lei e a lei, e nada mais". Quem quiser "exami
nar seu motivo", sua razao de ser, levando tal indaga~ao "ate asua
fonte primeira'; ou seja, funda-Ia remontando ao come~o primor
dial, a maneira dos fil6sofos, descobrira sempre essa especie de

principio de desrazao suficiente.
Na origem, existe apenas 0 costume, ou seja, 0 arbitrario his

t6rico da institui~ao hist6rica que procura se fazer esquecer como

tal ao tentar erigir-se em razao mitica, com as teorias do contrato,
verdadeiros mitos de origem das religioes democraticas (as quais,
recentemente, ganharam seu verniz de racionalidade com a Teoria
da justira de John Rawls),2 ou entao, de maneira mais banal, natu
ralizando-se e obtendo assim urn reconhecimento enraizado no
desconhecimento: "0 que sao nossos principios naturals senao
nossos principios costumeiros? (...)."3 Logo, nesses assuntos, nada
parece mais inuti! do que a ambi~ao da razao que pretende fun
dai-se em si mesma, procedendo por dedu~ao rigorosa a partir de
"principios": "(...) Os fI!6sofos sempre tiveram a pretensao de se
sair bern nisso e foi justamente ai que todos trope~aram. E 0 que
deu origem a esses titulos tao comuns, Dos principios das coisas,
Dos principios da filosofia, bern como aos congeneres, tao pompo
sos na verdade, embora nem tanto na aparencia, como esse outro
que fura os olhos, De omni scibilC'4

Salta avista, Pascal esta pensando em Descartes. Entretanto,
ao estabelecer uma divisao estrita entre a ordem do conhecimen
to e a ordem da politica, entre a escoIastica "contempla~ao da ver
dade" (contemplatio veritatis) e "0 usa da vida" (usus vitae), 0 au
tor dos Principios da filosofia, de resto bern intrepido, reconhece
que a duvida nao se sustenta fora do primeiro dominio: amanei
ra de todos os sectarios modernos do ceticismo, desde Montaigne
ate Hume, ele sempre se absteve, para grande espanto de seus co
mentadores, de estender apolitica - sabe-se com que prudencia
ele se refere a Maquiavel - 0 modo de pensamento radical que
havia inaugurado na ordem do saber. Talvez porque pressentisse
que estaria condenado, conforme as previsoes de Pascal, a essa Ul
tima descoberta, talhada para liquidar a ambi~ao de querer fundar
tudo na razao, de que "a verdade da usurpa~ao'; "outrora introdu
zida sem razao, se tornou razoavel".

Mas a for~a do costume jamais anula completamente 0 arbi
trario da for~a, alicerce de todo 0 sistema, que sempre amea~a re
velar-se em pleno dia. Assim, pelo mero fato de existir, a policia
traz alembran~a a violencia extralegal sobre a qual repousa a
ordem legal (e que a fI!osolia do direito, Kelsen em especial, cO"
sua teoria da "lei fundamental", pretende ocultar). Embr



116 PIERRE BOURDIEU / MEDITA~OES PASCAllANAS OS FUNDAMENTOS HISTORICOS DA RAZAO 117

, \

modo mais insidioso, 0 mesmo ocorre com rupturas criticas no
curso sem hist6ria da "ordem das sucess6es" que os golpes de
Estado introduzem, a~6es extremadas de violencia extra-ordina
ria que rompem 0 ciclo da reprodu~ao do poder, ou, de maneira
mais trivial, momentos inaugurais em que urn agente socialmen
te destinado ao exercicio legitimo da violencia fisica ou simb6lica
(rei, ministro, magistrado, professor etc.) e investido (de urn novo
mandato). Com 0 golpe de Estado, quer seja entendido no senti
do classico (lembrado por Louis Marin ao comentar Naude) de
a~ao excepcional a que recorre urn governante para garantir 0 que
ele concebe como a salva~ao do Estado, quer no sentido moderno,
mais restrito, de empreitada violenta pela qual urn individuo, ou
urn grupo, se apropria do poder ou muda a Constitui~ao, sao a
violencia e 0 arbitrario da origem e, ao mesmo tempo, a questao
da justifica~ao do poder que ressurgem no "tumulto, na violencia,
no choque da for~a absoluta", como tambem diz Louis Marin; e a
ruptura com 0 exercicio "legitimo" do poder como representa~ao

da for~a capaz de se fazer reconhecer pelo simples fato de se fazer
conhecer, de se mostrar sem se exercer.5 A exibi~ao da for~a, na
parada militar, mas tambem no cerimonial judiciario - tal como
se mostra na analise de E. P. Thompson6 -, implica de fato uma
exibi~aodo dominio da for~a, mantida assim no estatuto de for~a

em potencial, que poderia servir mas da qual evita-se lan~ar mao:
mostra-Ia equivaleria a mostrar que ela e bastante forte e ciosa de
seus efeitos para poder fazer a economia da passagem ao ato. Ela e
uma denega~ao (no sentido verdadeiro de Verneinung) da for~a,

uma afirma~aoda for~a que nao deixa de ser uIl)a nega~ao da for
~a, 0 mesmo que define uma for~a de poHcia policiada, capaz de
se esquecer e de se fazer esquecer enquanto for~a, logo convertida
em for~a legitima, desconhecida e reconhecida, em violencia sim
b6lica. (A maneira do golpe de Estado, as "violencias policiais"
suscitam 0 esdindalo talvez porque ameacem a cren~a pratica que
constitui a "for~a publica" em for~a reconhecida como legitima
por ser capaz de se exercer - sobretudo sem chegar a se exercer de
fato _ em favor daqueles mesmos que sofrem sua a~ao.)

o NOMOS E A ILLUSIO

.~,arbitr~rio situa-se no principio de todos os campos, ate dos
maiS puros, como os mundos artistico ou cientifico: cada urn
deles possui sua "lei fundamental'; seu nomos (palavra que se tra
d~"em geral por "lei" e que seria preferivel verter por "constitui
y,ao.' q.u: lemb~a melhor 0 ato de institui~ao arbitraria, ou por
pnnciplO de Visao e de divisao'; mais colado 11 etimologia)) Nao

ha nada a dizer a respeito dessa lei a nao ser, como dizia Pascal,
que "a lei e a lei, e nada mais': Ela s6 se enuncia, quando acontece
que 0 fa~a, a titulo excepcional, sob a forma de tautologias. Ir
redu~ivel e i?comensunivel a qualquer outra, ela nunca pode ;r
refenda 11 leI de urn outro campo ou ao regime de verdade ai im
plicado: isso se mostra particularmente visivel no caso do campo
artistico, cujo nomos tal como se afirmou na segunda metade do
seculo XIX ("a arte pela arte") e 0 inverso do que se passa no cam
po econ6mico ("neg6cios sao neg6cios"). Como observa Ba
l:?el~rd,8 verifica-se incompatibilidade semelhante entre 0 "espi
nto Juridico" e 0 "espirito cientifico~ a recusa de qualquer aproxi
~~~.ao, a vontade de abolir a qualquer pre~o 0 incerto, gerador de
htIglOS, podendo levar por exemplo 0 jurista a avaliar 0 pre~o de
urn terreno em mais ou menos urn franco, 0 que e absurdo do
ponto de vista do erudito.

Tendo-se aceitado 0 ponto de vista constitutivo de urn campo,
torna-s.e completamente inviavel assumir a seu respeito urn pon
to de vIsta externo: por jamais ter sido postulada desse modo tal
"t))- dr'
•e~e n~o. po e se~ c.ontestada, ~ e~~os nao tern antitese; prin-

CiplO legitimo de dlVIsao aplicavel a todos~os aspectos fundamen
tais da existencia, definindo 0 pensavel e 0 impensavel, 0 prescri
to e 0 proscrito, ele acaba permanecendo impensado; matriz de
todas as questoes pertinentes, ele e incapaz de produzir as ques
toes aptas a questiona-lo.

Como a ordem pascaliana, cada campo confina assim os
agentes a seus pr6prios m6veis de interesse os quais, a partir de
urn outro ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de urn outro



D,GRESSAO. 0 SENSO COMUM

Ora, 0 mundo do senso eomum faz por merecer esse nome: e
o unico lugar verdadeiramente comum em que podem se encon
trar, por exce~ao, e achar, como se diz, terrenos de acordo, aq~eles
que ai estao reclusos, na impossibilidade de terem acesso a dl~PO

si~ao·escolastica e as conquistas hist6ricas dos mundos erudltos,
bern como todos os que participam de algum dos universos esco
lasticos (e a quem ele oferece por outro lado 0 unico referente e a
unica linguagem comuns para falar entre si do que se pas~a. no
interior de cada urn desses universos fechados acerca de sua ldlOS
sincrasia e seu idioleto).lo. senso comum e urn fundo de eviden
cias partilhadas por todos que garante, nos limites de urn univer
so social, urn consenso primordial sobre 0 sentido do mundo, urn
conjunto de lugares comuns (em sentido amplo), tacitamente
aceitos, que tornam possiveis 0 confronto, 0 dialogo, a concorren-

jogo, tornam-se invisiveis OU pelo menos insignificantes ou ate
ilus6rios: "Todo brilho das grandezas nao possui nenhum lustre
para as pessoas envolvidas em pesquisas do espirito. A grandeza
dessas pessoas e invisivel aos reis, aos rieos, aos comanda~tes, a
todos esses maiorais de carne e osso. A grandeza da sabedona (...)
e invisivel aos carnais e as pessoas de espirito. Sao tres ordens dife
rentes de genero."9 Com vistas a verificar as proposi~oes pascalia
nas, basta observar onde deixam de ser perceptiveis e atratiVOS os
m6veis e os ganhos propostos por cada urn dos diferentes campos
(eis uma das maneiras de testar seus limites): por exemplo, ~s

ambi~oes de carreira do alto funcionario podem deixar 0 pesqUl
sador indiferente, e os investimentos a fundo perdido do artista
ou a luta dos jornalistas para ter acesso a primeira pagina perma
necem quase ininteligiveis para 0 banqueiro (os desentend~men

tos dos artistas e escritores com urn pai burgues nao constltuem
apenas urn mero topos da hagiografia), bern como, sem d.~vi~a,

para todas as pessoas estranhas ao campo, isto e, com frequencla,

para os observadores superficiais.

.=O-,S-,-f.=U.:.N,..,0e.A=M,-,E"N-'-!.T",O-"S~H.!.I '"-s"-T~6'!R"'';'C'"=O'-'S~O'-'A~R~A~Z~A''O?.... 1!!1!Y.l
cia, ate mesmo 0 conflito, e entre os quais cumpre dar urn Ingar a
parte aos principios de classifica~ao, tais como as grandes_QPQ.~i
~o:s9ue estrHtur~~~~5aodo mundo.

Taisesquemas_classificat6rios (estruiuras estruturantes) sao
essencialmente 0 preduto da·ll1corpora~aode estruturas das dis
tribui~oes fundamentais que organizam a ordem social (estrutu
ras estruturadas). Sendo por conseguinte comuns ao conjunto dos
agentes inseridos nessa ordem, eles viabilizam 0 acordo em meio
ao desacordo de agentes situados em posi~oes opostas (altas/bai
xas, visiveis/obscuras, raras/comuns, ricas/pobres etc.) e caracteri
zadas por propriedades distintivas, elas mesmas diferentes ou
opostas no espa~o social. Em outras palavras, sao eles que fazem
com que todos possam se referir as mesmas opo·;j~oes (por exem
1'10, alto/baixo, elevado/baixo, raro/comum, leve/pesado, rico/
pobre etc.) Eara pensar 0 mundo e sua posi~ao neste mundo, por
vezes atribuindo signos e valores opostos aos termos com que eIas
se o.poem, a mesma Iiberdade de maneiras podendo entao ser per
ceblda por uns como "sem medida'; deseducada, grosseira, e por
outros como "sem modos'; simples, sem frescura, numa boa.

o senso comum e em grande parte nacional porque quase
todos ~sgrandes principios dedi"isao tern sido ate agora incuIca
dos ou refor~adospelas institui~6es escolar~s_cuja missao maxima
consiste em construir a na~ao como popuIa~ao dotada das mes
mas "categorias'; logo do mesmo senso comum. 0 profundo des
conforto que se pode sentir num pais estrangeiro, e que nao se
consegue superar de todo pelo dominio da lingua, deriva em am
pIa medida dos inumeraveis pequenos descompassos entre 0

mundo tal como se apresenta a cada momenta e 0 sistema de dis
l'()si~6es e expectativas constitutivas do senso comum. A existen
cia de campos transnacionais (sobretudo cientificos) cria sensos
comuns especificos que questionam 0 senso comum nacional e
favorece a emergencia de uma visao escoIastica do mundo (ou
quase isso) comum a todos os scholars de todos os paises.
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PONTOS DE VISTA INSTlTUIDOS

o processo de diferencia~ao do mundo social conducente a
existencia de campos autonomos concerne, ao mesmo tempo, ao
ser e ao conhecer: ao se diferenciar, 0 mundo social produza9ife
rencia~ao dos modo~deconhecimento do mundo; a cada 1!J!1 dos

~PO's_c9.J:~.e~l2.Q.I!.d~..JlIIl-Jl()nto de vls!a fundamental sobr: 0

mundo quectfa seu pr6prio objeto e encontra nele mesmo oprm
cipio de compreensao e explica~ao conveniente a esse obj~to.
Dizer, tal como Saussure, que "0 ponto de vista cria 0 objeto" e
dizer que uma mesma "realidade" se torna objeto de uma plurali
dade de representa~oes socialmente reconhecidas, mas parcial
mente irredutiveis umas as outras - como os pontos de vista
socialmente mstituidos nos campos de que elas sao 0 produto -,
ainda que tenham em comum a pretensao a universalidade. (Pelo
fato de que cada campo como "forma de vida" e 0 lugar de urn
"jogo de linguagem" que da acesso a aspectos diferentes da reali
dade, poder-se-ia indagar sobre a existencia de uma racionalidade
geral, transcendente as diferen~as regionais e, por mais intensa
que possa ser a nostalgia da reunifica~ao, sem duvida e preciso
renunciar, a maneira de Wittgenstein, a buscar algo assemelhado

'a- uma linguagem de todas as linguagens.)
o principio de visao e de divisao e 0 modo de conhecimento

(religioso, fJios6fico, juridico, cientifico, artistico etc.) correntes
num campo, em associa~ao com uma forma especifica de expres
sao, s6 podem ser conhecidos e compreendidos em rela~aocom a
legalidade especifica desse campo como microcosmo social. Por
exemplo, 0 "jogo de linguagem" denominado fJios6fico s6 pode
ser descrito e explicado em sua rela~ao com 0 campo fJios6fico
como "forma de vida" no interior do qual ele ocorre. As es~~
ras de pensamento do fJi6sofo, do escritor, do artista ou do erudi

'to, bern como os limites do que se Ihes impoe como pensavel ou

impensavel, sao sempreciepen.de~tes, emcert:l_medida,~~tr~-
turas de seu campo;portanto da hist6ria das posi~oes constlt\ltl
vas desse campo.e das disposi~oes nele favorecidas. 0 inconscien
.te epistemico e a hist6ria do campo. Para se ter alguma chance de j

saber falar propriamente do que se faz, e preciso tentar extrair 0

que esta inscrito nas diferentes rela,oes de implica,ao nas quais 0

pensador e seu pensamento se encontram enredados, ou seja, os
pressupostos por ele mobilizados bern como as inclusoes e exclu
soes que ele opera sem 0 saber.

. Cada campo e a institucionaliza,ao de urn ponto de vista nas
COisas e nos habitus. 0J1<ibitus especi!!,-o,impostQ..~os UQY9S pos
tulantes, como urn direito de entrada, nao e outra colsa senao urn
modo de pensamento especlfic'o (urn eidos)~pri;cfpio-de uma
const~u,ao especifica da realidade, fundado numa>:ren~apre
refleXl,:,a no v~or indiscutiv.e~dos instrulflentc)s.cle.con.strtl~aoe
dos ob~~tos a~s~ITI construi,d?s (umethosV(Na realidade, em lugar
do habItus taclta ou exphcltamente eXigido, 0 novo postulante
deve .trazer para 0 jogo urn habitus praticamelite cOlIlpativel, ou
suficlentemente pr6ximo, e acima de tudo maleavel e suscetivel de
ser convertido em habitus ajustado, em suma congruente e d6cil,
ou seja, aberto apossibilidade de uma reestrutura,ao. Ea razao
pela qual as opera,oes de coopta,ao prestam aten~ao aos sinais de
competencia e ainda mais aos indicios quase imperceptiveis, qua
se semprecorporais, postura, compostura, maneiras, disposi,oes
de ser e sobretudo de vir a ser, quer se trate de escolher urn joga
dor de rugbi, urn professor, urn alto funcionario ou urn policial.)

Para dar apenas urn exemplo, a disposi,ao estetica, tacitamen
te exigida pelo campo artistico (e por seus produtos), inculcada
por suas estruturas e seu funcionamento, tendente a apreender as
obras de arte como elas aspiram a se-Io, ou seja, esteticamente,
~nquanto obras de arte (e nao como simples coisas do mundo), e
mseparavel de uma competencia especifica: funcionando como
urn principio de pertinencia, tal disposi,ao leva a discernir e a tra
tar como distintos tra~os ignorados ou tratados como identicos
por outros principios de constru~ao e tambem a captar proprieda
des comuns em realidades diferentes, e portanto a declarar como
equivalentes as realidades caracterizadas por tais propriedades,
estabelecendo entao classes de equivalencia mais ou menos rigo
rosamente definidas, como os estilos (g6tico, rococ6), as escolas
(impressionistas, simbolistas) ou as maneiras de urn artista. (Tal
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descri<;ao tambem se aplicaria ao habitus religioso,lO jornalisti~o,
medico,lI pugilistico,l2 cientifico: em A Estrutura das revolufoes
cientificas, Kuhn fala em disciplinary matrix, "constel~<;ao~; cren

<;as, valores, tecnicas etc., partilhada po~ urna comu~ldade .) .
Como 0 campo artistico, cada umverso erudlto possU! s~a

doxa especifica, conjunto de pressupostos inseparav~lment: C~g~l
tivos e avaliativos cuja aceita<;ao e inerente a pr6pna pertmencla.
Paradoxalmente, as grandes oposi<;6es taxativas acabam unindo os
mesmos que se opoem atraves delas, visto que e preciso concord~r
em admiti-Ias para que se esteja apto a contrapor-se a seu prop6sl
to, ou, valendo-se de sua media<;ao, de produzir entao tomadas de
posi<;ao imediatamente reconhecidas como pertinentes e sensatas
mesmo por parte daqueles aos quais elas se opoem e que ~or sua
vez se lhes opoem. Esses pares de oposi<;oes especifica~ (=plste~~
16gicas, artisticas etc.), que sao tambem pares de Oposl<;oe~ s~clals

entre adversarios cumplices no interior do campo, dehmltam,
inclusive em politica, 0 espa<;o legitimo de discussao, excluindo
como absurdo, ecletico ou simplesmente impensavel, qualquer
tentativa de produzir uma posi<;ao nao prevista (quer se trate da
intrusao absurda ou deslocada do "ingenuo", do "amador" ou do
autodidata, ou da grande inova<;ao subversiva do heresiarca, reli
gioso, artistico ou mesmo cientifico). as autores da~ grande~ revo
lu<;oes simb6licas subvertem ou aniquilam as Oposl<;oes malS fun
damentais e as mais profundamente arraigadas, como no caso de
Manet, ao revogar as oposi<;oes canonicas da pintura academica,

"b "" bentonentre antigo e contemporaneo, es 0<;0 e aca ~ :
As oposi<;oes consagradas acabam parecendo l~~cntas ~a na

tureza das coisas, ainda mais quando urn exame cntlco rudlffien
tar sobretudo se estiver munido do conhecimento do campo
(c;nstruido como tal), obriga muitas vezes a descobrir que cada
uma das posi<;oes opostas nao possui nenhum conteudo fora ~a
rela<;ao com a posi<;ao antagonista da qual ela nao e o~tr~ COlsa
senao a inversao racionalizada. E0 caso, clamoroso, de mumeros
pares de oposi<;oes hoje vigentes nas cienc~as soeiais, indiv~duo e
sociedade consenso e conflito, consentlmento e coer<;ao, ou
entao, ent:e os anglo-saxoes, "structure and agency" e, de maneira

I

l

ainda mais evidente, divisoes em "escolas", "movimentos" ou
"correntes': "estruturalismo" e "construtivismo': "modernismo" e
"p6s-modernismo", tantos r6tulos com aparencias de conceitos
cuja margem de autonomia se comparada as oposi<;oes entre posi
<;oes sociais e identica aquela de que desfrutam divisoes do mes
mo genero correntes no campo literario ou artistico (como por
exemplo, no campo literario do fim do seculo XIX, a oposi<;ao
entre 0 naturalismo e 0 simbolismo).

Adisposi<;ao constituinte - arbitraria, ou ate deslocada e
risivel, do ponto de vista de urn outro campo, e ao mesmo tempo
necessaria, portanto imperativamente exigida (sob pena de pare
cer grosseria, ridiculo etc.), do ponto de vista da legalidade espe
cifica do campo considerado - e essa adesao tacita ao nomos, essa
forma particular de cren<;a, a il/usio, exigida pelos campos escoIas
ticos e que supoe a suspensao dos objetivos da existencia ordina
ria, em favor de novos m6veis de interesse,suscitados e produzi
dos pelo pr6prio jogo. Conforme demonstra 0 escandalo suscita-

'--do por qualquer questionamento das evidencias fundantes, essa
cren<;a primordial encontra-se bern mais profundamente arraiga
da, mais-,~visceral" e, por .co_n~ disso;-inuit<)mais dificil de desen
~nh3.rdo que as cren<;as explicitas e explicitamente professadas

no campo (religioso, por exemplo).
As filosofias da sabedoria tendem a reduzir todas as especies de

illusio, mesmo as mais "puras'; como a libido sciendi, a meras ilu
soes, das quais e preeiso livrar-se para que se possa ter acesso a
liberdade espiritual perante quaisquer m6veis mundanos propor
cionados pela suspensao de todas as formas de investimento. E0
mesmo que faz Pascal quando condena como "divertimento" as
formas de "concupiscencia" associadas as ordens inferiores, da car
ne ou do espirito, pelo fato de terem 0 efeito de desviar da unica
cren<;a verdadeira, aquela que se engendra na ordem da caridade.
. / A illusio cornopronta ~desao.an.ecessidade de urn campo tern

chances tanto maiores de aflorar a consciencia quando ela e posta
de algum modo a salvo da discussao: a titulo de cren<;a fundamen
tal no valor dos m6veis da discussao enos pressupostos inscritos no
pr6prio fato de discutir, ela constitui a condi<;ao indiscutida da dis-



cussao. Para se lan~ar a discussao dos argumentos, e precise.acredi
tar que eles mere~am ser discutidos e, de algum modo, acred'ta~ n~s
meritos da discussao. Em lugar de se inserir na ordem dos prmcI
pios explicitos, das teses formuladas e defendidas, a illusio faz parte
da a~ao, da rotina, das coisas que se faz e que se faz p~rque se fazem

. e na verdade sempre se fez assim. Todos aqueles eng~jados no can.'
.po, defensores da ortodoxia ou da heterodoxia, pa:t~am a adesao
ticita a mesma doxa que torna possive! a concorrencla entre e!es e
lhes impoe seu limite (0 heretico continu~ send~ urn crente que
prega 0 retorno as formas mais puras de fe): ela lffipe~e de fato.o
questionamento dos principios ~a cren~a~ qu~ amea~ana a pr6pna
existencia do campo. Os partiCipantes nao tern nada a re~ponder

quanto as quest6es sobre as razoes da pertinen.cia, do engaJamento
visceral no jogo, e os principios que podem ser mvocados ~ess~ caso
nao passam de racionaliza~oes post festum destina<J:'s. a J~st~ficar,

tanto para si como para os outros, urn investimento mJustificaveL

DIGRESSAO. DIFERENCIAcAO DE PODERES ECIRCUITOS DE lEGITIMACAO

Na medida em que se constituem campos relativame~te~uto

nomos, afastamo-nos da indiferencia~aopolitica e da soll~aTleda

de mecfinica entre poderes intercambhiveis .(como ~s an~lgos das
unidades de urn cla ou os notiveis das socledad~s mtenora~as),

ou de uma divisiio do trabalho de dominafiio reduzlda a urn nume
ro restrito de fun~oes especializadas, qui~a a urn par de poderes

antagonicos, como os guerreiros, bellatores, ~ os .sa~er_dotes, or~t~

res. Deixando de se encarnar em pessoas ou mStitUl~oesespec~ali

zadas, 0 poder se diferencia e se disp~rsa (ao que ~arece, era !Sso
que Michel Foucault pretendia sugenr com a meta~ora urn tanto
vaga da "capilaridade", decerto contra a visao manasta ~o apare
lho centralizado e monolitico): ele s6 se reaHza e se mamfesta p~r

meio de todo urn conjunto de campos unidos por uma v~rdadel

ra solidariedade orgfinica, ao mesmo tempo diferen:es ~ I~t:rde

pendentes. Mais precisamente, ele se exerc~, d~ ma~elra l~vIsI~el e
anonima, atraves das a~oes e rea~oes, a pnmeua vista anarqUicas,

mas de fato estruturalmente coagidas, de agentes e institui~oes
inseridos em campos concorrentes e complementares, como, por
exemplo, 0 campo economico e 0 campo escolar, e envolvidos em
circuitos legitimadores de trocas cada vez mais distendidos e mais
complexos, por conseguinte ainda mais eficazes simbolicamente,
dando cada vez mais lugar, ao menospotencialmente, aos confli
tos de poder e de autoridade.

Vma forma de separa~ao dos poderes, bem diferente daquela
preconizada por Montesquieu, esta inscrita nos fatos sob a forma
de diferencia~ao dos microcosmos e dos conflitos atuais ou poten
ciais entre os poderes separados dai resultantes.i be um lado os

. . ,
poderes exercidos nos diferentes campos (sobrefu.do aqueles em
que esta em jogo uma especie particular de capital cultural, como
o campo medico ou 0 campo juridico) podem decerto ser opres
sivos sob certos aspectos, e na ordem que lhes e pr6pria, logo
prontos a suscitar resistencias legitimas, dispondo, no entanto, de
autonomia relativa perante os poderes politicos e economicos, e
oferecendo ainda a possibilidade de uma liberdade em rela~ao a
eleJ. De outro lado, se e verdade que os ocupantes de posi~oes do
minantes nos diferentes campos estejam unidos por uma solida
riedade objetiva fundada na hom%g;<Lentre tais posi~6es, eles
tambem se opoem, no interior do campo do poder, por rela~6es
de concorrencia e'de conflito, sobretudo a resp-;ito·do principio
de domina~ao dominante e da "taxa de cambio" entre as diferen-

-tesespecies de capital que fundamentam as diferentes especies de
-p()der. Em Conseqiiencia, os dominados podem sempre tirar pro-
veito ou partido dos conflitos entre os poderosos que, com fre
qiiencia, tem necessidade de sua ajuda para triunfar. Inumeros
enfrentamentos hist6ricos considerados momentos exemplares
da "luta de classes" constituiram apenas a extensao, na 16gica das
alian~as com os dominados, de lutas entre dominantes no interior
do campo do poder - embora munidas de estrategias de univer
s~liza~ao simb6lica dos interesses particulares para fins de legiti
!Da~ao ou de mobiliza,ao, tais lutas podem nao obstante fazer
avan~ar 0 universal e, por conta disso, 0 reconhecimento, ao me
nos formal, dos interesses dos dominados.
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" as progressos na diferencia~ao dos poderes saO outras tantas
prote~oes contra a imposi~ao de uma hierarquia unica e unilinear,
fundada na concentra~ao de todos os poderes em maos_ <Ie uma s6
pessoa (como no cesareo-papismo) ou de um s6 grupo e, de mo
do mais geral, contra a tirania entendida como intrusao dos pode
res associados a urn campo no funcionamento de urn outro cam
po: "A tirania consiste no desejo de domina~ao universal-e fora de
sua ordem. (...) A tirania e querer ter por uma via 0 que s6 se pode
ter por outra. Presta-se diferentes homenagens aos diferentes
meritos: homenagem de amor ao consentimento; homenagem de
temor a for~a; homenagem de credito a ciencia;'13 Ha tirania, por
exemplo, quando 0 poder politico ou 0 poder economico inter
vern no campo cientifico ou no campo literario, quer diretamen
te, quer mediante urn poder mais especifico, como aquele exerci
do pelas academias, editores, comissoes, ou pelo jornalismo (que
tende cada vez mais a exercer hoje seu dominio sobre os diferen
tes campos, politico, intelectual, juridico e cientifico), impondo
lhes suas hierarquias e buscando reprimir nelas a afirma~ao dos

principios especificos de hierarquiza~ao.l4 . .
Com vistas a absolutizar urn dos principios de visao e de dlVl

sao e a constitui-lo entao como fundamento Ultimo e insuperavel
de todos os demais, as ambi~oes tiranicas constituem, paradoxal
mente, reivindica~oes de legitimidade, por vezes inconseqiientes.
Assim, a for~a nao pode se afirmar como tal, como violencia sem
rodeios, arbitraria, que e 0 que ela e, sem justifica~ao; e e um fato
inconteste que ela s6 consegue se perpetuar sob as roupagens do
direito, fazendo com que a domina~ao somente consiga seimpor
de maneira duravel na medida em que logra obter 0 reconheci
mento, que nao e outra coisa senao 0 desconhecimento do arbi
trario de seu principio. Dito de outro modo, ela quer ser justifica
da (logo reconhecida, respeitada, homada, considerada), embora
s6 tenha alguma chance de se-lo contanto que renuncie a se exer
cer (todo emprego da for~a no intuito de obter seu reconhecimen
to acaba logrando urn refor~o, simbolicamente autodestrutivo, do
arbitrio). Por conseguinte, poderes fundados na for~a (fisica ou
economical s6 podem derivar sua legitimac;ao de poderes insus-

peitos de obedecer a forc;a; a eficacia legitimadora de um ate de re
conhecimento (homenagem, sinal de deferencia, manifesta~ao de
apre~o) varia em fun~ao da independencia, maior ou menor,
daquele que a dispensa, agente ou institui~ao, em rela~ao aquele
q~:~ re~ebe (e tambem do reconhecimento do qual ele pr6prio se
se~te credor). E quase nula no caso da autoconsagra~ao (Napo
leao tomando a coroa das maos do papa a fim de coroar a si mes
mo) ou da autocelebra~ao (urn escritor que fa~a seu pr6prio pa
negirico); e fragil quando os atos de reconhecimento sao executa
dos p~r merc~nari~s (uma claque no teatro, publicitiirios, propa
gandlstas), cumphces ou ate pessoas pr6ximas ou familiares,
cujos juizos sao suspeitos de terem sido impostos por uma forma
de complacencia egoista ou de cegueira afetiva, e quando esses
atos entram em circuitos de trocas destinados a serem tanto mais
transparentes quanto mais diretos e mais enxutos, como 0 inter
valo temporal que os separa (por exemplo, as cita~oes e remissoes
reciprocas de que se valem por vezes os autores de resenhas). No)
extremo oposto, 0 efeito de legitima~ao atinge seu maximo quan~';
do desaparece toda rela~ao real ou visivel de interesse material oui
~ilTIb61ico entre as institui~oes ouos agentes envolvidos, sendo 0
~r6prio~utQrA() ato~er~,-ol1l1ecimento ainda mais reconhecido.

Assim, e precise despender fo~~a par~ fazer ignorar e reco
nhecer a for~ e produzir essa for~a justificada que e 0 direito. A
eficacia simb6lica do trabalho de legitima~ao esta estreitamente
ligada ao grau de diferencia~ao desse trabalho, p-0uJlns?guinte ao
risco de de.wio-!lairesultante. 0 principe s6 consegue obter-deseus
poetas, pintores e juristas urn servi~o simb6lico de legitima~ao ver
dadeiramente eficaz na medida em que Ihes concede autonomia
(relativa), condi~ao de urn juizo independente, mas que tambolm

pod~i<Hle-urn-qaestioBame-nto-critico) De fato,
embora uma autonomla aparente ou uma dependencia desconhe
cida possa lograr efeitos identicos aos de uma independencia real,
a eficacia simb6lica, condicionada a certa independencia da ins
tiincia legitimadora em relac;ao a instiincia legitimada, tem como
contrapartida quase inevitiivel urn risco proporcional de que essa
instfmcia desvie em proveito pr6prio seu poder delegado de legiti-
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mayao. Por isso mesmo, desde 0 surgimento de urn corpo de j~ris

tas profissionais, na Bolonha do seculo XII, come<;ou a se mamfes
tar a ambigtiidade da rela<;ao entre 0 poder temporal e 0 poder cul
tural (como ocorria, em outros tempos, entre bellatores e oratores):
a autonomiza<;ao do campo juridico garante ao principe, como
mostrou Kantorowicz, poderes de uma nova especie, e mais legiti
mos fundados na autoridade conquistada e afirmada pelo corpo
juridicO contra ele; mas ela tambem constitui 0 principio das rei
vindica<;oes que os juristas !he contrapoem e das lutas de poder em
meio as quais os detentores do monop61io da manipula<;ao legiti
rna dos textos podem invocar a autoridade especifica do direito
contra 0 arbitrio do poder principesco.

--DAlllesrna maneira,3s arteH a liteIatura pQ~m decerto ofe-
recer aos do~j~;~t:~strumentos de legitimas:~o muito po<iero

'. sos;gllerdiretamente,.!'ormeio da. celeDra~ gu~outorgam,
qU:er indiretamente,.sobK!lli!o por conta do culto de 9.-ue se fazem
objeto e que tambemcoI!SagnL~u~.ceJebrant~av~,t:~m

pode acontecer que os artistas e os escritores estejam;'tfJreta ou
indiretamente, na origem de revolu<;oes simb6licas de grande
alcance (tais como, no seculo XIX, 0 estilo de vida do artista, ou
hoje, as provoca<;oes subversivas dos movimentos feminista ou
homossexual), capazes de transtornar as estruturas mais profun
das da ordem social, como as estruturas familiares, por meio da
transforma<;ao dos principios fundamentais de divisao da visao
do mundo (como a oposi<;ao masculino/feminino) e do questio
namento correlato das evidencias do senso comum,15

A medida que 0 campo do poder se diferencia e que, conco
mitantemente, os circuitos legitimadores de trocas vao se tornan
do mais distendidos e mais complexos, 0 custo em energia social
gasta com 0 trabalho de legitima<;ao se amplia, assim como tam
bern se ampliam as amea<;as de crise. 0 progresso em termos de
eficacia simb6lica correlato a uma complexidade crescente dos
circuitos de legitima<;ao e, sobretudo, por conta da interven<;ao de
mecanismos tao complexos e dissimulados como os da institui<;ao
escolar, tern como contrapartida a expansao consideravel das pos
sibilidades de desvio subversivo do capital especifico associado a

ill
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pertinencia a quaisquer dos campos resultantes do processo de
diferencia<;ao (como, por exemplo, todos os fatores de transfor
ma<;ao ligados ao sistema de ensino, desde a insatisfa<;ao indivi
dual e coletiva engendrada sobretudo pela desclassifica<;ao estru
tural decorrente da "desvaloriza<;ao" dos titulos escolares e dos
descompassos entre p titulo e 0 cargo'ate os grandes movimentos
sub,:,~rsivos comp 0 de maio de 1968).

lJ'endo competencia (no duplo sentido) para falar do mundo
e de por em forma (religiosa, juridica etc.) experiencias praticas
muitas vezes dificeis de exprimir (desconfortos, indigna<;oes,
revoltas), e de operar uma certa universaliza<;ao daquilo que
.enunciam pelo simples fato de torna-Io publico, conferindo-!he
assim uma forma de reconhecimento oficial e a aparencia da
razao e da razao de ser (como, por exemplo, a quase sistematiza
<;ao profetica), os profissionais do discurso estao estruturalmente
inclinados a urn desvio fundado na absolutiza<;ao de uma razao
social entre outras (empresa tecnocratica, republica de magistra
dos, teocracia etc.»

UM HISTORICISMO RACIONALISTA

Mas as ciencias hist6ricas nao estao condenadas a mera cons
tata<;ao (pascaliana), por si s6 salutar e libertadora, do arbitrario
original. Elas tambern podem assumir a tarefa de compreender e
explicar sua pr6pria genese e, de modo mais geral a genese'dos

" !
campos escolasticos, ou seja, os processos de emergtiicia(ou de
autonomiza<;ao) de onde procedem, bem col11"o'ig~-;;esedas dis
posi<;oes que foram sendo inventadas a medida que os campos iam
se constituindo, e que aos poucos vao se inscrevendo nos corpos
ao longo do processo de aprendizagem. Cabe propriamente a tais
ciencias fundar, nao em razao mas em hist6ria, se assim se pode
dizer, em raziio hist6rica, a necessidade ou a razao de ser propria
mente hist6rica de microcosmos separados (e privilegiados) onde
se elaboram enunciados sobre 0 mundo com pretensao universal.
o conhecimento assim obtido encerra a possibilidade de urn
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dominio reflexivo dessa dupla hist6ria, individual e coletiva, e dos
efeit~s-~~o desejados que ela pode exercer sobre 0 pensamento.

Quando se admite que a razao cientifica e urn produto da his
t6ria e que ela se afirma cada vez mais a medida que se amplia a
autonomia relativa do campo cientifico em rela<;ao as constri<;oes
e determina<;oes externas, ou melhor, a medida que esse campo
consegue impor de modo mais soberano suas leis especificas de
funcionamento, mormente em materia de discussao, de critiea
etc., somos levados a refutar os dois termos da alternativa comu
mente aceita: 0 absolutismo "logicista" que pretende conferir
"fundamentos l6gieos" a priori ao metodo cientifico e 0 relativis
mo "historicista" ou "psieologista" 0 qual, na formula<;ao que lhe
atribui Quine, por exemplo, sustenta que 0 fracasso da tentativa
para reduzir as matematieas a l6gica nao deixa outra saida senao
"naturalizar a epistemologia" referindo-a a psieologia.I6

Nao temos tampouco de escolher entre os dois termos da
nova alternativa hoje simbolizada pelos nomes de Habermas e
Foucault, eles pr6prios sendo her6is eponimos de dois "movimen
tos", ditos "moderno" e "p6s-moderno": de urn lado, a concejJ<;ao

juridie.9_-dis<:tirsiva de Habermas que, ao afirmara f~r<;a.auto~o

.rna do direito, pretende fundar a democracia na mstituclOnahza
<;ao legal das formas de comunica<;ao necessaria~,a forma<;ao da
vontade racional; de o.utro, a analitica foucaultiana do poder que,
atenta as microestruturas de dOillina<;ao e as estr~.!.eliias.~e luta
pelo poder, acaba porexchl~r os_~~iveE~ai~~, em particular, ~ pes
quisa de qualquer especie de moralidade umvers~m:~te a~el~a~el.

Do mesmo modo, e preciso repudiar tanto a ilusao obJetiVlsta
da "viewfrom nowhere" (como diz Thomas Nagel), certeza ~re-c~i

tica que aceita sem exame a objetividade de um ponto de vIsta nao
objetivado, como a ilusao de ubiqiiidade da "view from everywhe
re" perseguida pela reflexividade narcisista em sua forma "p6s
moderna", critica do fundamento que escamoteia a questao do
fundamento (social) da critica, "desconstru<;ao" que esquece de
"desconstruir" 0 "desconstrutor". Em movimento incessante,
apreendendo e inapreensivel, 0 fll6sofo se~ eira nem beira, atopos,
pretende escapar, conforme a metafora metzschlana da danra, a

qualquer localiza<;ao, a qualquer ponto de vista fixo de espectador
im6vel e a qualquer perspectiva objetivista, afirmando-se capaz de
adotar, em face do texto submetido a "desconstru<;ao~ um numero
infinito de pontos de vista inacessiveis tanto ao autor como ao cri
tieo; sempre altaneiro e novidadeiro, apanhador inagarravel que
apenas aparentemente renunciou ao sonho de transcendencia,
senhor no jogo de nunca se dar por achado, notadamente em rela
<;ao as ciencias sociais, que ele absorve para melhor desafia-las,
"ultrapassa-las" e refuta-las, esta sempre seguro de colocar em
questao os questionamentos mais radieais e, quando nao sobra
mais nada para a fllosofia, pronto a demonstrar que ninguem con
segue desconstruir melhor a fllosofia do que 0 pr6prio fll6sofo.

o tra<;o caracteristieo de todas essas alternativas, que nao pas
sam de proje<;ao no ceu das "ideias" das divisoes sociais dos cam
pos, consiste em transmitir a ilusao de que 0 pensamento encon
tra-se confinado de maneira totalmente necessaria a uma escolha
perfeitamente arbitraria. "Se eu tiver de escolher entre dois males,
dizia Karl Kraus, nao escolho nenhum." Tanto de um lado como
de outro, 0 esfor<;o de pensamento (e de pensamento do pensa
mento) encontra seu limite no fato de que, como vitima de uma
forma de hubris aristocratiea. ele s6 consegue se conceber como 0

empreendimento solitario de urn pensador que espera sua salva
,.ao intelectual apenas de sua lucidez singular. E esse nao e 0 uni
co tra,o comum que essas visoes te6rieas aparentemente confli
tantes devem ao fato de partilhar tais pressupostos escolastieos.
Logo, assim como e difkil nao reconhecer 0 fetiehismo liJ:lgiiisti- J
~dE..lec!orna t09ria da'"l!.~comunicativa", transfigura,ao legi
_ti~ad?ra da .re.la<;ao escolastiea com a linguage~ esem duvida 0

fetlchlsmo tIpIcamente escolastico do texto aufonomizado que
leva muitos daqueles dentre os "p6s-modernos" a conferir a todas
as realidades culturais, e ao pr6prio mundo social, 0 estatuto de
textos auto-suficientes e auto-engendrados, passiveis de uma cri
tica estritamente interna: e0 caso, por exemplo, de certa critiea
feminista tendente a fazer do corpo feminino, da condi<;ao femi
nina ou do estatuto inferior da mulher, um produto puro da cons
tru<;ao social performatiea, e a conceder sem mais a critiea textual
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uma eficacia politica, esquecendo-se de que nao basta mudar a
linguagem, ou a teoria, para mudar a realidade, conforme a ilusao

-tipica do lector. Ora, nao custa lembrar, 0 genero, a na~ao, a etnia
ou a ra~a sao constru~6es sociais, sendo assim ingenuo, portanto
perigoso, acreditar e fazer acreditar que basta "desconstruir" esses
artefatos sociais, numa celebra~ao puramente performatica da
"resistencia", para destrui-los: equivaleria a ignorar que a categori
za~ao segundo 0 sexo, a ra~a ou a na~ao, como uma "inven~ao"

racista, sexista, nacionalista, estivesse inscrita na objetividade das
institui~6es, ou seja, nas coisas enos corpos. Como ja indicavaI
Max Weber, nada amea~amais urn movimento, openirio ou qual
quer outro, do que "objetivos enraizados no desconhecimento das I
rela~6es reais". Em todo caso, pode-se duvidar da realidade de J

uma resistencia que fa~a abstra~ao da resistencia da "realidade':
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que e preciso fuzer valer raz6es. para que se possa ai fazer valer-. ,
ass1ffi como para triunfar neles, e precise fazer triunfar neles argu-
mentos, demonstra~6es ou refuta~6es.Os "m6biles patol6gicos" a
que se refere Kant, e dos quais nao estao de modo algum isentos os
~gentes envolvidos nos universos "puros" do pensamento escoIas
tico (como demonstram, por exemplo. os pIagios ou os roubos de
descobertas no universe cientifico), somente podem se tomar efi
cientes nesses universos contanto que se ajustem as regras do dia
logo met6dico e da critica generalizada

. _M.as q~e ninguem se deixe enganar: ~qui estamos tao longe da
- VlSao lrems~,evocada por H_al>~nn~sJd~umiLtroca intelectual

J:suj~i~a "fo.r~ado ~el~or ~Jgumento" (ou da de~ctii~~de Merton
- da_ comumdade clentifica ), como da representa~ao darwiniana

~u.nietzschiana da cidade erudita a qual, em nome do slogan
_power/knowledge" no qual se procura por vezes condensar a

obill.__de Foucault, reduz brutalmente todas as rela~6es de sentido
(e de ciencia) a rela~6es de for~a e a lutas de interesse. Eo perfeita
mente possivel afirmar a especificidade e a autonomia do discurso
cientifico sem extravasar os limites da constata~aocientifica e sem
ter necessidade de recorrer as diferentes especies de deus ex machi
~a tr:'dicionalmen~e invocadas em caso semelhante. QS<;ampos
~tifi_cos,_ esses mICrocosmos que, sob certo aspecto. constitUem
mundos.sociais identic?s aos demais, com concentra~6esde poder
!.de ~apltal, monop6lios, rela~6es de for~a. interesses egoistas.
~!,flitos etc., tambem constituem, sob outraperspectiva, universos
~ exce~ao, algo milagrosos, onde a necessidade da razao encon-

'_ ,~-se instituida em graus diversos na realidade das estruturas e
:,das ~osi~6es. \N~~_:Jlist~l11 universais trans-hist6ricos da cornu_ _
... 'Jlica~ao,_ como querem Apel ou Habermas; mas existem formas
_.~~ente instituidas e garantidas de comunica¢o. como as que
~poem defato no campo cientifico, conferindo plena eficacia a
'omecanismos de ~niversaliza~ao como os controles mutuos impos-
• - de modo malS eficaz pela l6gica da concorrencia do que todas
,,--exorta~6esa"imparcialidade" ou a "neutralidade etica':

Destarte, 0 campo cientifico em sua dimensao generica con
diz a visao hagiografica que celebra a ciencia como uma exce-
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Mesmo quando impede a supera~ao ficticia dos limites in
transponiveis da hist6ria, uma visao realista da hist6ria leva a exa
minar de que maneira, e sob que condi~6es hist6ricas, verdades
irredutiveis a hist6ria podem ser arrancadas da hist6ria. Eo preciso
admitir que a razao nao caiu do ceu, como urn dom misterioso e
fadado a permanecer inexplicavel, sendo, portanto, hist6rica de j
cabo a rabo; nem por isso somos obrigados a conduir, como_~IIl
geial se costumafa:zer, que ela seja redutivel a hist6ria. Eo na hist~

ria, e tao somente na hist6ria, que se deve buscar 0 principio da
independencia relativa da razao perante a hist6ria,da quaf~ 0

produto; ou melhor, na l6gica propriamente-hisf6rica, embora
Tilteiramente especifica, segundo a qual sao instituidos os univer
sos de exce~ao onde se realiza a hist6ria singular da razao.

Esses universos fundados na skhole e na distancia escolastica
em rela~ao a necessidade e a urgencia, sobretudo econOmicas.
favorecem trocas sociais em que os constrangimentos sociais assu
mem a forma de constrangimentos l6gicos (e vice-versa). Mesmo
quando favoraveis ao desenvolvimento da razao, tal ocorre por-



~ao as leis comuns de uma teoria geral dos campos ou da econo
mia das pniticas. A competi<;ao cientifica pressupoe e produz uma
forma especifica de interesse, que s6 parece desinteressada se
comparada aos interesses ordimirios, sobretudo em tome do p~
der e do dinheiro, orientando-se para a conquista do monop6ho
da autoridade cientifica, na qual competencia tecnica e poder
simb6lico se confundem inextricavelmente. Porem, em sua di
mensae especifica, ele se distingue de todos os demais campos
(em graus diversos conforme seu grau de autonomia - varhivel
segundo as especialidades, as sociedades e as epocas) pela forma
organizada e regrada com que nele se reveste a competi~~o, pelos
constrangimentos l6gicos e experimentais a que esta sUJelta, bern
c~~o pelas finalidades de conhecimento nele almejadas. Por co~
seguinte, urn pouco a maneira das "imagens ambiguas" da teona
da Forma, ele se presta, em razao de sua dualidade intrinseca, a
duas leituras simultaneas: 0 empenho na acumula~ao d~sll:ber~s_~

conhecimentos e indissociavel da busca de reconhecimento e do
desejo de fazer nome; a competencia tecnica e 0 conhecimento
cientifico funcionam simultaneamente como instrumentos de
acumula<;ao de capital simb6lico; os conflitos intelectuais tam
bern sao sempre conflitos de poder, as polemicas darazao sendo
igualmente lutas de rivalidade cientifica, e assim por diante~ .

Esquecem justamente 0 essencial os que argumentam a partrr
do fato de que uma proposi,ao e 0 desfecho de urn processo de
emergencia hist6rica com vistas a questionar seu conteudo de ver
dade, ou os que, como Rorty,17 afirmam serem as rela~oes de for
<;a epistemicas redutiveis a rela~oes de for~a politicas, que a ciencia
difere das outras formas de conhecimento, sobretudo mediante a
capacidade de impor suas defini<;oes pela persuasiio ret6rica e nao
por causa do ponto de vista epistemol6gico e que, numa palavra,?
elemento determinante da verdade de qualquer forma de conhecI
mento seria apenas 0 poder capaz de orientar nossas preferencias
em favor de certas metaforas em detrimento de outras ao estrutu
rar os "jogos de linguagem". Sem duvida, toda proposi<;ao com
pretensao cientifica sobre 0 mundo fisico e uma constru~ao,que
busca afirmar-se contra as demais, fazendo com que as diferentes

CENSURA DO CAMPO E SUBLIMAcAO CIENTiFICA

visoes assim confrontadas no interior dos campos cientificos deri
vern uma parcela de sua for~a relativa, inclusive nos campos mais
aut6nomos, da for~a social dos que as defendem (ou de sua posi
<;ao) e da eficacia simb6lica de suas estrategias ret6ricas. A despei
to de tudo isso, a luta sempre se desenvolve sob controle das nor
mas constitutivas do campo e valendo-se apenas das armas nele
autorizadas, fazendo com que, ao pretender aplicar-se as proprie
dades das pr6prias coisas, as suas estruturas, seus efeitos etc., ou ao
reivindicar enta~ 0 estatuto de verdades, as proposi<;oes mobiliza
das nessa luta se reconhe~am de maneira tacita ou explicita como
passiveis da prova da coerencia e do veredicto da experiencia.
Assim, ea simples observa~ao de urn mundo cientifico em que a
defesa da razao esta entregue a urn trabalho coletivo de confronta
~ao critica posto sob controle dos fatos, que obriga a aderir a urn
realismo critico e reflexivo, rompendo ao mesmo tempo com 0

absolutismo epistemico e com 0 relativismo irracionalista.
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Tirante alguns lucros simb6licos de qualidade duvidosa, nao
ha quase nada a ganhar quando se passa da visao hagiografica
para uma visao "reducionista" (por vezes chamada "programa
duro", ems()ciologia da ciencia). Ao insistir sobre 0 fato, indiscu
tivel, de que os universos sociais sao incessantemente construidos
por meio de defini~oes performaticas e opera~oes classificat6rias,
essa segunda visao reduz os interesses e as estrategias de conheci
fuento a estrategias e interesses de poder, fazendo assim desapare
cer pura e simplesmente uma das duas faces, essas sim indissocia
veis, da realidade dos campos escolasticos. Ap6s haver exposto
com niiidez essa dualidade intrinseca do universe da ciencia e de
tudo que dele faz parte, seria precise acentuar sua dimensao espe
cifica e mostrar de que maneira a pulsao especifica engendrada
pelo campo corre 0 risco de se sublimar para realizar-se nos limi
tes e sob a coer<;ao da censura do campo.

o enfrentamento anarquico dos investimentos e interesses
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individuais transforma-se em dialogo racional na medida em que
(e apenas nessa medida) 0 campo e suficientemente autonomo
(logo dotado de consideraveis barreiras ao ingresso) a ponto ~e

excluir a importa~ao de armas nao especificas, notadamente poh
ticas ou economicas, nas lutas intemas; na medida em que os par
ticipantes se veem for~ados a recorrer apenas a instrumentos de
discussao ou de prova ajustados as exigencias cientificas nessa
materia (como 0 "principio de caridade"), e portanto obrigados a
sublimar sua libido dominandi em uma libido sciendi que s6 pode
triunfar opondo uma refuta~ao a uma demonstra~ao,urn fato

cientifico a urn outro fato cientifico.
Os constrangimentos capazes de favorecer a~oes tendentes a

contribuir para 0 progresso da razao nao costumam, no mais das
vezes, assumir a forma de regras explicitas: estao inscritos tanto. nos
procedimentos institucionalizados que regulam a entrada no Jogo
(sele~ao e coopta~ao), nas condi~oes de troca (forma e espa~o da
discussao, problematica legitima etc.), nos mecanismos do campo 0
qual, por sua vez, ao funcionar como urn mercado, atribui sa~~oes,
positivas ou negativas, as produ~oes individuais segundo leiS bas
tante especificas, irredutiveis aquelas que regem os universos eco
nomico ou politico, como sobretudo nas disposi~oes dos agentes
que constituem 0 produto desse conjunto de efeitos - a te~den~ia

e a aptidao para operar a "ruptura epistemol6gica" estando mscnta
por exemplo em toda a 16gica de funcionamento do campo autono
mo, capaz de engendrar seus pr6prios problemas, em lugar de rece
be-los, ja prontos, de fora. (No caso das ciencias sociais, a instaura
0 0 das condi~oes sociais de ruptura e autonomia e particularmen
te necessaria e dificil. Pelo fato de que seu objeto, logo 0 que elas
dizem a seu respeito, constitui urn m6vel de luta politico - colo
cando os cientistas sociais em concorrencia com todos os que pre
tendem falar com autoridade sobre 0 mundo social, escritores, jor
nalistas, homens politicos, pessoal religioso etc. -, elas se veem
particularmente expostas ao perigo de "politiza~ao": sempre e pos
sivel importar e impor for~as e formas extemas no campo, gerad~
ras de heteronomia e capazes de resistir, neutra1izar e as vezes am
quilar as conquistas da pesquisa liberada de pressupostos.~

Assim, a medida que os recursos cientificos coletivamente
acumulados crescem e que, concomitantemente, 0 direito de
ingresso no campo se amplia, excluindo de fato e de direito os
postulantes desprovidos da competencia necessaria para partici
par eficazmente da concorrencia, agentes e institui~oes envolvidos
na competi~ao tendem cada vez mais a ter como exclusivos desti
natarios ou "clientes" potenciais apenas os mais temiveis dentre
seus concorrentes: as "reivindica~oes de validade" (validity claims)
sao for~adas a se defrontar com reivindica~oesconcorrentes,
igualmente municiadas cientificamente, a fim de obter 0 reconhe
cimento; os autores de descobertas s6 tern chances de serem com
preendidos e reconhecidos junto aqueles pares mais competentes
e menos dispostos as cumplicidades complacentes, quer dizer, os
mais aptos e tendentes a mobilizar os recursos especificos acumu
lados ao lange de toda a hist6ria do campo, numa critica dessas
descobertas capaz de fazer avan~ar a razao pelavi~tu,d_e das refll!a
~oes, corre~oese acrescimos.

Vale dizer, 0 campo e 0 Iugar de urn regime de racionalidade
instituido sob a forma de constrangimentos racionais os quais,
objetivados e manifestados numa certa estrutura da troca social,
encontram a cumplicidade imediata das disposi~oes adquiridas
pe10s pesquisadores, em ampla medida por conta da experiencia
das disciplinas da cidadela cientifica. Tais disposi~oes Ihes permi
tern construir 0 espa~o dos possiveis especificos inscritos no cam
po (a problematica) sob a forma de urn estado da discussao, da
questao, do saber, ele pr6prio encamado por agentes e institui
~oes, figuras notaveis, conceitos em -ismo etc. As mesmas que
Ihes permitem fazer funcionar 0 sistema simb6li~0 proposto pelo
campo conforme as regras que 0 definem e que se Ihes impoem
com toda a for~a de urn constrangimento ao mesmo tempo 16gico e
social.' A experiencia da transcendencia dos objetos cientificos,
sobretudo matematicos, i;;Vocii,ws'peTas-teorias essencialistas,
constitui essa forma particular de illusio nascida da rela~ao entre
agentes providos d6nilbftussociiilrfleiite exigido pelo campo e sis
temas simb6licos capa~es de impor suas exigencias aos que os
apreendem e os fazem funcionar, dotados de uma autonomia
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estreitamente ligada aquela do campo (explica-se assim por que 0

sentimento da necessidade transcendente e tanto mais acirrado
quanto maior 0 capital de recursos acumulados e quanta mais
dificil 0 direito de entrada).

(Os que descrevem os objetos culturais, e particularmente as
entidades matematicas, como essencias transcendentes e preexis
tentes a sua apreensao (entao descrita, ao modo das ciencias natu
rais, como uma descoberta), esquecem que a for~a constrangedo
ra dos procedimentos matematicos (ou dos sinais por meio dos
quais eles se exprimem) deriva, ao menos em parte, do fate de
serem aceitos, adquiridos e operados em e por disposi~oesdura
douras e coletivas: a necessidade e a evidencia desses "seres" trans
cendentes impoem-se tao somente aqueles que adquiriram, por
conta de uma longa aprendizagem, as aptidoes necessarias para
"acolhe-los" (a hist6ria social da mistica tal como evocada por
Jacques Maitre mostra que a mesma coisa e verdadeira, e por
razoes bastante semelhantes, no tocante a experiencia dos "seres"
sobrenaturais da religiao, que tambem supoe disposi~oes adquiri
das, ao menos em parte, num campo portador de uma tradi~iio

especifica). Sendo ao mesmo tempo intemporais e hist6ricos,
transcendentes e imanentes, os signos matematicos, como os sim
bolos religiosos, os quadros ou os poemas, somente se tornam
vivos e atuantes - embora segundo sua legalidade especifica, que
se impoe como urn sistema de exigencias, dotado de uma preten
sao de existir conforme urn modo de existencia determinado,
estetico, juridico ou matematico etc. - em rela~ao com urn espa
~o de agentes ao mesmo tempo dispostos e aptos a conferir exis
tencia ativa a esse espa~o simb6lico aut6nomo, fazendo-o funcio
nar segundo as regras que 0 definem.

Assim, a historiciza~ao liberta-se dessa forma de fetichismo
que vern a ser ai~usao plat6nica da autonomia do mundo..<las
ideias (sobretudo as matematicas, mas tambem as juridicas ou
literarias) e que se exprime nos diferentes campos sob formas
quase identicas. Essa ilusao esta inscrita na experiencia da necessi
dade que nasce do encontro sempre urn pouco milagroso entre
urn universo de simbolos, operadores, regras, e urn agente que os
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, Ciencias sem fundamentos, obrigadas a se aceitarem como
". tei.ramente hist6ricas, a~_ciel1ci~S~Q(;iaisdes!roemqualguer

., bl¢o fund.ante e o!>rigam a aceitar as coisas como elas sao, isto
co ndo inteiramente procedentes da hist6ria. Lembrar que
o e hist6rico, inclusive as disposi~oes cognitivas comuns que
am 0 mundo imediatamente conhecivel, e que sao resultantes
constran imen!Qsjmpostos pelas regularldades'do mun<l~

're qual uer seryiyellte obrigado a ildaptar-se ai P'!IBsobrevi
na~ .significa de modo algum, como alguns se apressam a

, -10, professar urn reducionismo historicista ou sociologizante.
, equivale a recusar substituir Deus criador das "verdades e va

eternos" pelo Sujeito criador e devolver a hist6ria e a socie-
~------~--',,- ... _-

• 0 ueJora confiado a uma transcendencia ou a urn suj~ito

_~~1],taI. Ou meIhor, seria 0 mesmo que renunciar amito';
do "criador" incriado, do qual Sartre forneceu a formula~iio
lar, com a no~ao autodestrutiva de "projeto originaI';lB
ao do sonho de ser causa sui que se alia ao horror do pen

to genetico, e admitir que 0 verdadeiro "sujeito" das obras
nas mais bem.~sucedidas iiaoeotitr()seri~oocampo no
isto_>j;rasasaoqual e contra 0 qual, elas se realizam (ou
o que da quase no mesmo, uJ!1a posi~ao particular-nesse
a.ssociada a uma constela~ao particular de disposi~oes _

incorporou e a quem tudo isso se impoe ao the impor os usos sus
cetiveis de serem feitos deles, e mais os produtos, por vezes ines
perados, de seu funcionamento. Nao existe nada alem da hist6ria
e, mesmo sob risco de desesperar os que transferiram para as
obras de arte, de literatura e ate de ciencia, suas nostalgias de
,~bsoluto, as ciencias sociais devem continuar buscando na 16gica

;,especifica dos campos escolasticos, mundos paradoxais capazes de
:',.impo: e in~pirar os "interesses" mais desinteressados, 0 principio

de exIstencla das obras de arte, de ciencia ou de literatura naquilo
:<que elas possuem de hist6rico, mas tambem de trans-hist6rico.)
I.~:
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que podem ser formadas pareialmente inclusive fora do campo).
Decerto pode-se dizer que "a arte nasce do constrangimemg",jnas
daquele exereido pela estrutura objetiva das possibilid~des e
unpossibilidades inscritas num campo ou que, para ser malS J'Te
eiso, surgem da rela~ao entre urn habitus e urn campo.

Logo, de urn lado, contra 0 fetichismo platonizante que ronda
todo pensamento escolastico, a c~eneia social trab~J:1.~ para es~

belecer a genealogia das estruturas objetivas dos campos escol~~
ticos (em particular do campo cientifico) e das estruturas cogmtl
vas que constituem ao mesmo tempo 0 produto e a con~i~ao de
seu funeionamento; ela analisa a l6gica espeeifica dos dlferentes
espasos soei~i~~m que se produzem sistemas siInb6li(;os_~m prec
tensao ~·validez universal e as estruturas cognitivas correspond~n
tes, e refere as leis da l6gica, tidas como absolutas, aos constrangi
mentos imanentes de urn campo (ou de uma "forma de vida") e,
em particular, 11 atividade soeialmente regrada de discuss~o ~ jus
tifica~ao dos enuneiados. De outro lado, contra 0 reduclOmsmo
relativista, ela mostra que, embora nao se distinga de modo abso
luto dos demais campos pelas motiva~oes neles mobilizadas, 0

campo eientifico separa-se deles completamente do ponto de vi~
ta dos constrangimentos (por exemplo, 0 principio de. contradl
~ao, implicado na necessidade de se submeter 11 prova da contr~
versia) aos quais se deve submeter para fazer triunfar ai suas pal
xoes ou seus interesses, quais sejam os da censura imposta pelo
controle cruzado exercido por meio da concorrencia armada.
Necessidade inteiramente especifica, ela mesma procedente de
uma hist6ria bastante especifica na l6gica quase teleol6gica de seu

desenvolvimento.
o lange processo de emergencia hist6rica no decorrer do qual

se afirma progressivamente a necessidade especifica de cada cam
po nao e essa especie de partenogenese continuada da ramo que se
fecunda a si mesma e redutivel (retrospectivamente) a uma longa
cadeia de razoes imaginadas pela visao intelectualista (pela hist6
ria das ideias, sobretudo eientificas ou filos6ficas). Tampouco se
reduz a urn puro e simples encadeamento de acasos, como por
vezes sugere Pascal, a tim de melhor combater a arrogancia da

razao triunfante. Ele deve sua l6gica especifica, propriamente
soeiol6gica, ao fato de que as a~oes produzidas num campo sao
duplamente determinadas pela necessidade especifica desse cam
po: a cada momento, a estrutura do espa~o deposi~oes resultante
de toda a hist6ria do campo, quando e percebida por agentes con~

dieionados em suas disposi~oes pelas exigencias dessa estrutura,
aparece a tais agentes como urn 'O§l'.-~£Qdep2_~sjv~is capaz de

· orientar suas expectativas e seus projetos por suas solicita~oes e
·ate mesmo de determina-los, ao menos negativamente, por meio
·de seus constrangimentos, favorecendo assim a~oes tendentes a
contribuir para 0 desenvolvimento de uma estrutura mais com
plexa. Artista, escritor, erudito, cada urn deles, quando se dispoe a
trabalhar, acaba atuando como urn compositor diante de seu pia
no que oferece 11 inven~ao na escrita - e na execu~ao - possibi
lidades aparentemente ilimitadas, ao mesmo tempo impondo
constri~oese limites inscritos em sua estrutura (por exemplo, por
conta da extensao do teclado que impoe uma certa tessitura), ela
pr6pria determinada por sua fatura; constri~6es e limites que
tambem estao presentes nas disposi~oes do artista, por sua vez tri
butarias das possibilidades do instrumento, mesmo que os re
velem e os fa~am existir mais ou menos completamente.

A opacidade dos processos hist6ricos deriva do fate de que as
a~6es humanas constituem 0 produto nao aleat6rio e nao obstan
te jamais racionalmente dominado de inumeraveis encontros
obscuros para si mesmos entre habitus marcados pela hist6ria de
que sao procedentes e universos sociais (sobretudo campos) nos
quais realizam suas potencialidades, mas sob a coa~ao da estrutu
ra desses universos, recebendo dessa dupla necessidade sua l6gica
especificamente hist6rica, intermediaria entre a razao l6gica das
"verdades de razao" e a contingeneia pura das "verdades de fato';
a qual nao se deixa deduzir, deixando-se, no entanto, compreen
der, e ate mesmo se fazer necessaria.

A essa altura, muitos me faraD a obje~ao de que, ao livrar-me
por urn passe de magica da antinomia entre 0 positive e 0 norma
tivo, eu estaria propondo uma descrirrao prescritiva do campo
eientifico 0 qual, enquanto explieita~ao da verdade de seu funeio-
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namento, libera urn conhecimento da necessidade objetiva desse
campo ao oferecer a possibilidade de uma liberdade pe~ante t~1

necessidade, portanto de uma etica pnltica visando amphar tal h
berdade. De fato, nao existe asser~ao de constata~ao a respeito
desse campo que nao possa tornar-se objeto de uma leitura nor
mativa: e 0 caso da observa~ao segundo a qual, sob certas condi
~oes, a competi~ao favorece 0 progresso do conhecimento; ou da
constata~aode que 0 m6ve! do jogo cientifico constitui em si mes
mo urn m6vel do jogo cientifico e que, por conseguinte, nao exis
tern, no campo, juizes que nao sejam tambem partes (0 que se
percebe particularmente bern por ocasiao das rupturas revolucio
narias: quem sera competente para julgar uma teoria ou urn
metodo questionando a defini~ao corrente da competencia te6ri
ca ou metodoI6gica?). Sera que essa visao performatica nao rein
troduz uma forma de normatividade ao sugerir que a verdade e a
objetividade sao 0 produto for~ado de urn mecanismo social ~e
luta nao violenta, mas nao desinteressada? Sera que, ao enunCla
10,0 "sujeito" dessa representa~ao performatica nao estaria situa
do de algum modo fora do jogo, que e!e apreende como tal, a par
tir de uma posi~ao exterior e superior, afirmando assim a possibi
lidade de urn ponto de vista soberano, totalizante, objetivo, 0 do

espectador neutro e imparcial?
Nao e possive!livrar-se com tanta facilidade da 16gica espon

taneamente performatica da linguagem a qual, como venho lem
brando reiteradamente, sempre contribui para fazer (ou para
fazer existir) 0 que diz, sobretudo por meio da eficacia construti
va, indissociavelmente cognitiva e politica, das classifica~oes. E
nao se pode negar que a analise reflexiva, hist6rico-socioI6gica, da
ciencia tende a produzir e a impor, de modo inteiramente circular,
seus pr6prios criterios de cientificidade. Todavia, sera possivel
escapar - sem fazer apelo a urn deus ex machina - de urn circu-

'I" ; D10 que esta presente na realidade - e nao apenas na ana lse. e
fato, e a autonomiza~ao do campo cientifico que torna possivel a
instaura~ao de leis especificas, as quais contribuem por sua vez
para 0 progresso da razao e, por conta disso, para a autonomiza

~ao do campo.

E para complicar 0 quadro, de que maneira se pode evitar
(supondo-se que tal coisa seja verdadeiramente desejavel) que a
descri~ao de estados mais avan~ados, isto e, mais autonomos, do
"~campo cientifico, nao apare~a como c6pia de uma critica de esta
dos menos avan,ados, particularmente do campo das ciencias so
ciais, no qual e!a se engendra? Decerto 0 conhecimento das gran-

-..'!es tend_~ncias da evolu~ao cientifica - eleva~ao progressiva dos' "
direitos de entrada, amplia~ao da homogeneidade entre os con
correntes, diminui~ao da defasagem entre as estrategias de con
serva,ao e as estrategias de subversao, substitui~ao das grandes
revolu,oes peri6dicas por multiplas pequenas revolu~oes perma
nentes, libertadas de causas e efeitos politicos externos etc. _
implica e induz uma defini,ao normativa da lei fundamental de
urn campo realmente cientifico, qual seja 0 consenso sobre os
objetos legitimos do dissenso e sobre os meios legitimos de regu
lamenta-Io. Esse mesmo conhecimento propoe ainda urn verda
deiro criterio da diferen~a entre os falsos acordos de uma ortodo
xia religiosa, fIlos6fica ou politica (ou de uma falsa ciencia), que
repousam numa cumplicidade a priori e em formas socialmente
preestabelecidas de valida~ao (a communis doctorum opinio), e os
verdadeiros desacordos, que podem ser chamados cientificos por
que se ap6iam num acordo limitado em torno do m6vel do desa
corda e dos meios de regulamenta-Io, podendo entao levar a urn
verdadeiro acordo, alias, for~osamente provis6rio.

Se existe uma verdade, e 0 fato de a verdade constituir urn
m6~rde-lutas. 0 que ocorre, alias, no pr6prio campo cientifico.
Mas as lutas que ai se desenvolvem possuem sua 16gica pr6pria,
arrancando-as do jogo de espelhos que se refletem ao infinito de
urn perspectivismo radical. A objetiva~ao dessas lutas e 0 mode!o
da correspondencia entre 0 espa,o das posi~oes e 0 espa~o das
tomadas de posi~ao capaz de desvendar sua 16gica constituem 0

produto de urn trabalho munido de instrumentos de totaliza~ao e
de analise (como a estatistica) e orientado para a objetividade,
horizonte ultimo, mas incessantemente adiado,.de urn conjllnto
de praticas coletivas que se pode descrever, amaneira de Gaston
Bache!ard, como "urn esfor~o constante de dessubjetiva~ao~
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REFLEXIVIDADE E DUPLA HISTORICIZACAO

Em vez de guiar-se por uma inten,ao puramente te6rica, que
seria seu pr6prio fim, 0 partido da reflexividade critica se inspira
em duas convic,6es, validadas pela experii!ncia: primeiramente, 0
principio dos erros ou das ilus6es mais gra~es do pel1sa~e~to

antropol6gico (recorrentes tanto entre especlahstas das ClenClas
sociais _ historiadores, soci610gos, etn610gos - como entre fI16
sofos), e em particular a visao do agente como individuo (ou
"sujeito") consciente, racional e incondicionado, r~side nas.con
di,6es sociais de produ,ao do discurso antropol6glco, ou seJa, na
estrutura e no funcionamento dos campos em que se produz 0
discurso sobre "0 homem"; em segundo lugar, e possive! urn pen
samento sobre as condi,6es sociais do pensamento queseja capaz
de oferecer ao pensamento a possibilidade de uma verdadeira

liberdade em rela,ao a tais condi,6es.
A explora,ao e a explicita,ao de todas as ades6es e aderencias

associadas aos interesses e aos hoibitos de pensamento ligados a
ocupa,ao de uma posi,ao (a ser conquistada ou a ser defendida)
num campo sao tarefas, a rigor, infinitas. Seria 0 mesmo que
sucumbir a uma forma de ilusao escohistica da onipotencia do
pensamento acreditar na possibilidade de assumi~ urn p~nto de
vista absoluto a respeito de seu pr6prio ponto de Vista. 0 lffipera
tivo da reflexividade nao e uma especie de ponto de honra urn
tanto hitil, 0 do pensador que desejaria ser capaz de ocupar urn
ponto de vista transcendente em rela,ao aos pontos de vista emp~
ricos de agentes comuns e de seus concorrentes no mundo erudl
to, e separado de modo radical e definitivo, como.se fosse ~o.r uma
ruptura iniciat6ria, de seu pr6prio ponto de vista ~mplflco de
agente empirico, empenhado nos jogos enos m6veiS de luta de

seu universo.
Sao ainda seus hoibitos e ambi,6es de pensamento que impul

sionam certos fI16sofos a denunciar na preocupa,ao da reflexivi
dade a ambi,ao olimpica de alguem desejoso de ter acesso a reser
va inexpugnavel de urn saber absoluto, garantindo assim ~ posi
,ao inatacavel de uma razao autoritaria, detentora excluslva do

~der de veridicidade. Na realidade, a reflexividade cabe ao c0!1
junto dos que estao empenhados no campo cientifico; ela se reali
za, pJO)ogo daoconcorrencia que une e contrap6e tais agentes,
quando esiiio asseguradas as condi,6es para que essa concorren
cia obede,a aos imperativos da polemica racional, cada urn dos
participantes tendo interesse em subordinar seus interesses
"egoistas" as regras do confronto dial6gico.

Nao hoi conquista individual da reflexividade (por exemplo, a
descoberta da ilusao escolastica) capaz de eximir-se da l6gica da
concorrencia sem tornar-se uma arma na luta cientifica, impon
do-se assim a todos os que nela estao empenhados. Ninguem
pode forjar armas suscetiveis de serem utilizadas contra seus
adversarios sem ficar exposto a que essas armas se voltem de ime
diato contra si, aplicadas tanto pelos adversarios como por outros,
e assim sucessivamente, ao infinito. Edessa l6gica propriamente
social, e nao de alguma deontologia-lllls6ria e farisaica, que se
pode esperar algum progresso em dire,ao a uma reflexividade
maior, imposto pelos efeitos da mutua objetiva,ao e nao por urn
simples retorno, mais ou menos narcisista, das subjetividades
sobre si mesmas. A expiicita,ao cientifica da l6gica de funciona
mento do campo cientifico pode tambem contribuir, tornando-a
mais consciente e mais sistematica, para armar a vigilfmcia mutua
que se exerce no interior do campo e para refor,ar nele sua efica
cia - 0 que nao elimina a possibilidade de utiliza,6es cinicas do
conhecimento assim proporcionado.

Praticar a reflexividadee colocar em questao 0 privilegio de
urn "sujeito" conhecedor arbitrariaillente ex~luidodo-t~abaJho de
oojetlva,ao. E traballiar para dar contado·"suJeito" empfrico-da

·pratica cientifica nos pr6prios-termos da objetividade construida
pelo "sujeito,i cientifico - sobretudo situando-o num ponto de
terminado do espa,o-tempo social~ e lograr entiio uma cons
ciencia mais aguda e urn dominio mais completodas constri,6es
quel'0d:J!1_seex~rcersobre 0 "sujeito" cientifico por meio de
todos os iiames que 0 vinculam ao "sujeito" empirico, a seus inte
resses, puls6es, pressupostos, e com os quais e!e precisa romper
para se constituir. Poder-se-ia deixar de reconhecer que as "esco-



Ihas" do "sujeito" "livre" e "desinteressado" exaltadas pela tradi
~ao nunca sao totalmente independentes da mecfmica do campo,
e portanto da hist6ria de que ele constitui a resultante, a qual per
manece inscrita em suas estruturas objetivas e, por mei()delas, nas
estruturas cognitivas, nos principios de visao e de divisao, nos
conceitos, teorias e metodos empregados, jamais inteiram.ente
independentes da posi~ao que ele ocupa nesse campo e dos mte

resses que Ihe sao inerentes?
Nao e mais possivel contentar-se em buscar no "sujeito", tal

como ensina a ftlosofia c\;\ssica (kantiana) do conhecimento (ou,
ainda hoje, a etnometodologia ou 0 idealismo "construtivista" sob
todas as suas formas), as condi~6es de possibilidade e os limites do
conhecimento objetivo. Epreciso buscar no objeto construido pela
ciencia (0 espa~o social ou 0 campo) as condi~6es sociais d: possi
bilidade do "sujeito" e de sua atividade de constru~ao do obJeto (de
onde a skhole e toda a heran~a de problemas, conceitos, metodos
etc.), trazendo assim it luz do dia os limites sociais de seus atos de
objetiva~ao. Pode-se entao renunciar ao absolutismo do objetivis
mo classico sem se condenar ao relativismo: de fato, a todo pro
gresso no conhecimento das condi~6es sociais de produ~.ao dos
"sujeitos" cientificos corresponde urn progresso no conheclIDento
do objeto cientifico, e vice-versa. Percebe-se isso ainda melhor
quando a pesquisa tern como objeto 0 pr6prio campo cientifico
(como no caso dos achados apresentados em Homo acad~micus),
ou seja, 0 verdadeiro sujeito do conhecimento cientifico: nmguem
entao deixa de perceber que as condi~6es de possibilidade do
conhecimento cientifico e a de seu objeto sao a mesma coisa.

~;/ Logo, assim como as ciencias his~c>ricjl§ d'OrD!~am_aj1usao da
transcendencia de uma razao trans:hist6.ric~i tr~nspessoal, quer
sob aformaclassica de qu~ se ~evestia em Kant ou sob a forma
renovad~q;;elhe confere Habermas ao inscrever na linguagem as
formas universais da razao, e1as tambem permitem prolongar e
radicalizar a inten~ao critica do racionalismo kantiano, incutir
plena eficacia no esfor~o para arrancar a raza,0. da.hist6ria, ao c?n
tribuir para armar sociologicamente 0 exerClClO bvre e generabza
do de uma critica epistemol6gica de todos por todos, emanando

c\e> I'r6prio campo, isto e, da coopera~ao confIituosa mas regula-
mentada que a concorrencianele imp6e. - ... -

Nao ha nada de desesperador :"':'::muito ao contrario - no
fato de que se deva esperar as verdades e os valores ditos univer
sais, nao de uma forma de revela~ao mais ou menos habilmente
secularizada, mas dessa especie muitoparticular de luta em que
cada urn pode e deve, para triunfar, mobilizar as melhores dentre
as armas produzidas pelo e para 0 estado anterior da luta a qual,
dando-se como m6vel de luta a veridicidade sobre 0 mundo 
alias, sobre 0 mesmo mundo no qual tal objetivo se desenvolve -,
acaba por aceitar como arbitro a pr6pria san~ao do real, em rela
~ao ao qual podem e devem se referir os detentores de posi~6es

diferentes. Levando em conta esse fato e trabalhando para desven
dar as condi~iies hist6ricas e sociais de possibilidade, individuais e
coletivas, de produ~ao e recep~ao de obras culturais, inclusive dos
limites que lhes sao inerentes, as ciencias hist6ricas nao preten
dem de modo algum desacreditar tais produ~iies reduzindo-as it
contingencia, ou ao absurdo; ao contrario, almejam ampliar e
refor~ar os meios de arranca-Ias dai ao contribuir para a desco
berta dos efeitos cientificamente indesejaveis das constri~iies eco
n6micas e sociais que pesam sobre os campos de produ~ao cultu
ral. Voltando-se contra si mesmas, e em particular contra os uni
versos sociais em que elas os produzem. os instrumentos de
conhecimento que produzem, tais ciencias logram os meios de
escapar, pelo menos em parte. ao efeito dos determinismos eco
n6micos e sociais que revelam ao conhecimento, e de conjurar a
amea~a de re1ativiza~ao historicista que fazem pesar desde logo
sobre si mesmas.

Longe de ser, como por vezes finge-se acreditar, uma denuncia
polemica com vistas a depreciar a razao, a analise das condi~iies

em que se realiza 0 trabalho do pensamento constitui urn instru
menta privilegiado da polemica da ramo. Ao esfor~ar-se em inten
sificar a consciencia dos limites que 0 pensamento deriva de suas
condi~iies sociais de produ~ao e em desenraizar a ilusao da ausen
cia de limites ou da liberdade perante quaisquer determina~iies,

deixando 0 pensamento indefeso contra tais determina~6es, essa
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Sem duvida, a 16gica esta inscrita numa rela~ao social de dis
cussao regulamentada, tornada possive! pela referencia a indicios
comuns, ou melhor, numa troca racional fundada na ado~ao por
todos os participantes do mesmo ponto de vista, constitutivo da
pertinencia ao universo, por conseguinte tanto das ~iverg~nc~as
como das convergencias que nele se exprimem. Mas IStO nao Slg-

analise trabalha no sentido de oferecer a possibilidade de uma
liberdade real diante das determina~oes por ela desvendadas. Com
efeito, fazer avan~ar 0 conhecimento realista da cidadela cientifica,
com suas rela~oes de for~a, efeitos de domina~ao, tiranias e clien
telas, e 0 mesmo que fazer progredir os meios te6ricos e praticos
de dominar os efeitos das constri~oes externas (como, hoje, aque
las provocadas por intermedio do jornalismo) e internas que vem
proporcionar sucedaneos de eficacia (como as da concor:e~cia
pe!a notoriedade, mas tambem por verbas, encomendas publicas
ou privadas etc.), e que tambem podem, de modo paradoxal,
minorar a capacidade de resistencia it heteronomia.

Paradoxalmente, ainda que pare~am hoje fornecer suas
melhores armas a uma demincia irracionalista da ciencia disfar~a
da em denuncia do cientificismo e do positivismo, e assim que as
ciencias sociais poderiam tornar-se 0 sustentaculo mais seguro de
um racionalismo historicista ou de um historicismo racionalista,
assumindo sem subterfUgios a historicidade radical da razao e
encharcadas pela prova da historiciza~ao permanente. Uma vez
repudiada a busca ilus6ria de urn fundamento ontol6gico cuj?
niilismo anti-racionalista ainda trai a nostalgia, 0 trabalho coletl
vo de reflexividade critica deveria permitir it razao cientifica urn
controle cada vez mais apurado de si mesma, na e pela coopera~ao
conflituosa e pela critica reciproca, aproximando-se assim, pouco
a pouco, da total independencia diante das constri~oes e contin
gencias, especie de focus imaginarius, como dizia Kant, ao qual
aspira e com 0 qual mede for~as a convic~ao racionalista.
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nifica de modo algum que a ideal speech situation em que todos os
participantes possuem chances identicas de defender sua posi~ao,

de deslanchar ou continuar a discussao, de apresentar livremente
seus sentimentos e juizos, de solicitar explica~oes e justificativas,
se instaure sempre e em todo lugar apenas por sua pr6pria for~a.

E 0 mesmo Grice que enunciou 0 "principio de coopera~ao"

("Que a vossa contribui~ao para a conversa~ao seja, no momenta
em que ela ocorre, tal como exige 0 objetivo ou a dire~ao aceitos
da troca verbal em que voce esta envolvido") observa que e!e e
todo 0 tempo ridicularizado (poder-se-ia dizer 0 mesmo a respei
to do principio proposto por Habermas, segundo 0 qual 0 con
senso deve ser atingido apenas pela for~a dos argumentos). lsto
quer dizer que a maxima de Grice, longe de constituir uma lei
sociol6gica que daria conta do compClrtamento efetivo de locuto
res reais realmente envolvidos numa conversa~ao,constitui a rigor
uma especie de pressuposto implicito de qualquer conversa~ao,

variante especifica do principio de reciprocidade 0 qual; emb~ra
seja constantemente transgredido, pode ser invocado a qualquer
momento, ate mesmo contra 0 pr6prio fato da transgressao, a
titulo de chamada em favor da ordem ideal tacitamente admitida,
ou de referencia implicita ao que deve ser uma conversa~ao para
que constitua urn verdadeiro dialogo.

Contudo, a pretexto de dizer 0 que e verdadeiramente uma
coisa, 0 que ela e de verdade, corre-se sempre 0 risco de dizer 0 que
e!a deve ser para que venha a ser verdadeiramente 0 que e, e por ai,
ao deslizar do positivo para 0 normativo, do ser ao dever-ser. E
preciso levar em conta a universalidade do reconhecimento oficial
mente concedido aos imperativos de universalidade, especie de
"ponto de honra espiritualista" da humanidade: imperativos de
universalidade cognitiva, que impoem a nega~ao do subjetivo, d.o
pessoal, em prol do transpessoal e do objetivo; imperativos de uni
versalidade etica que requer~m a nega~ao do egOismo edo interes
se particular em favor do desinteresse e cla generosidade. Mas tam
bern e preciso levar em considera~aoa universalidade da transgres
sao efetiva dessas normas. Deve-se aindasubstituir a analise de
~ssencia pe!a analise hist6rica, a unica capaz de descrever 0 pr6prio
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processo cujo resultado a analise de essencia registra, sem 0 saber,
isto e, 0 movimento segundo 0 qual 0 dever-ser progr~de !'()~.!.:1e~o
da emergencia de universos capazes de impor praticamente asllor
m~s de universalidade etica e cognitiva e de obter realmente ,as
condutas sublimadas ajustadas ao ideall6gico e moral. '

o universal avan~a porque existem microcosmos sociais que,
a despeito de sua ambiguidade intrinseca, ligada a seu enclausura
mento no privilegio e no egoismo satisfeito de urn isolamento
estatutario, constituem 0 lugar de lutas que tern por m6vel 0 uni
versal e em que agentes possuidores, em graus diferentes segundo
sua posi~ao e sua trajet6ria, de um interesse particular pela u/liv/11'
sa~ pela razao, pela verdade, pela virtude, acabam se envolvendo
com armas que nao sao senao as conquistas mais universais das
lutas anteriores. E0 caso do campo juridico, lugar de lutas cujos
m6veis estao longe de serem todos e sempre ajustados ao direito,

d d· . 19
devendo entretanto se realizar conforme as regras a tretta,
mesmo quando pretendem transforma-las (como acontece hoje

no dominic do direito empresarial).
"J Assim, mesmo tendo inventado 0 Estado por conta de urn tra

')Jlalho coletivo de muitos seculos, os juristas s6 puder~m criar, ve~
dadeiramente ex nihilo, todo urn conjunto de conce1tos, procedi
mentos, expedientes e formas de organiza~ao pr6prias a servir ao
interesse geral, ao publico, a coisa publica, na medida em que, ao
fazer isso, estavam fazendo a si mesmos, enquanto detentores ou
depositarios de poderes associados ao exercicio da fun~ao publica,
e onde eles poderiam garantir assim uma forma de apropria~o pri
vada do servi~o publico, fundada na instru~ao e no merito,e nao
mais no nascimento. Dito de outro modo, a ascensao luminosa da
razao e a epopeia libertadora coroada pela Revolu~ao Francesa exal
tada pela visao jacobina possuem urn reverso obscuro, qual seja a
promo~ao progressiva dos detentores de capital cultural, em parti
cular dos magistrados os quais - desde os canonistas medievais,
passando Pelos advogados e professores do seculo XIX, ate os tec
nocratas contemporfmeos -lograram, por conta, sobretudo, da
Revolu~ao,mero epis6dio numa prolongada luta continua, assumir
o lugar da antiga nobreza para instituir-se como nobreza de Estado.

A ambiguidade da usurpa~ao civilizadora, monopoliza~ao
universalizante, se reproduz em cada uma das utiliza~oes do direi
to, tornando indispensavel que se privilegie, ao menos na aparen
cia, a dedu~ao (a partir de principios ou de precedentes) em detri
mento da indu~ao, a afirma~ao "pura" dos principios da etica uni
versal em detrimento da transa~ao realista (poder-se-ia dizer 50

ciol6gica) com as realidades. E a prudencia extrema dos juristas
- mormente nas instancias mais elevadas - provem de nao
poderem esquecer que cada ate juridico contribui para instituir 0

direito ao criar urn precedente e de nao deixarem de algum modo
de se ligarem uns aos outros por meio de suas decisoes, em espe
cial por conta da parcela de racionalidade universal com que
devem revesti-las, bern como pelas "racionaliza~oes" de roupa
gem dedutiva que eles produzem adiante para justifica-las, mas
que poderao tornar-se 0 principio de decisoes completamente
opostas aquelas pelas quais elas haviam de inicio se justificado.

A unifica~ao e a universaliza~ao relativa associada a emergen
cia do Estado sao inseparaveis da monopoliza~aopor alguns dos
recursos universais que ele produz e proporciona (tanto Weber
como Elias mais tarde, ignoraram 0 processo de constitui~ao de
urn capital estatal e 0 processo de monopoliza~ao desse capital pela
nobreza de Estado que contribuiu para produzi-lo, ou melbor, que
se produziu enquanto tal ao produzi-lo). Todavia, esse monop61ia
do universal s6 pode ser obtido ao pre~o de uma submissao (ao
menos aparente) dos que 0 detem as razoes da universalidade, por
tanto a uma representa~aouniversalista da domina~ao{Estao cer
tos os que, como Marx, invertem a imagem oficial que a burocra
cia do Estado pretende dar dela mesma e descrevem os burocratas
como usurpadores do universal, agindo como proprietarios priva
dos dos recursos publicos. Mas eles ignoram os efeitos bastante
reais da referencia for~osa ilOs valores de neutralidade e de dedica
~ao desinteressada ao bern publico que se impoe com for~a cres
cente aos funcionarios do Estado a medida que avan~a a hist6ria
do prolongado trabalho de constru~ao simb6lica ao cabo do qual
se inventa e se impoe a representa~ao oficial do Estado como lugar
da universalidade e do servi~o para 0 interesse geral.
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Logo, 0 escandalo politico, como revela~ao, pe!a imprensa, de
uma transgressao etica realizada por uma personalidade eminen
te, invoca a regra da dedica~ao ao interesse geral, isto e, do desin
teresse, que se impoe a todos os personagens designados para
serem a encarna~ao oficial do grupo. Assim como 0 priviIegio de
encarnar a coisa publica implica a remincia a tudo que protege 0

segredo da vida privada, a divulga~ao de informa~oes privadas
sobre os homens ditos "publicos" e tolerada (por sua vez, quando
se trata de pessoas privadas, e!a e condenada, em graus diferentes
conforme as tradi~oes juridicas). Isso acontece tanto mais quando
fica comprovado que, mesmo estando consagrados e teoricamen
te dedicados ao publico, e!es transgrediram a fronteira entre 0 pri
vado e 0 publico, sobretudo mobilizando meios publicos a servi
~o de fms privados, servindo-se do segredo sobre 0 privado para
encobrir urn uso privado do bern publico.

A exemplo do campo politico e, sobretudo, do campo buro
cratico, existem universos capazes de exigir com maior insistencia
a submissao, ao menos de fachada, ao universal, mesmo quando
nao e possive! ignorar 0 descompasso entre a norma oficial pres
crevendo a obriga~ao de desinteresse e a realidade da pratica, com
todos os descumprimentos dessa obriga~ao, todos os casos de
"utiliza~aoprivativa do servi~o publico': desvio de bens ou de ser
vi~os publicos, corrup~ao ou trafico de influencia, todos as for
mas de preteri~ao, tolerancias administrativas, concessoes, trafi
cos de fun~ao, consistindo em tirar proveito da nao aplica~ao ou
da transgressao do direito. Por conta de sua 16gica paradoxal, taisr
universos (como os campos de produ~ao cultural) favorecem 0

surgimento de disposi~oes desinteressadas, por meio de recom-\
pensas que concedem ao interesse pela desinteresse.

o universal e objeto de urn reconhecimento universal e 0

reconhecimento universalmente conferido ao sacrificio de inte
resses egoistas (mui especialmente os economicos) favorece uni
versalmente as estrategias de universaliza~ao por meio de ganhos
simb6licos indiscutiveis assim garantidos. Nao ha nada que os
grupos sejam capazes de reconhecer e de recompensar de modo
mais incondicional, ou que possam exigir de maneira mais impe-

rativa, do que a manifesta~ao incondicional de respeito em rela
~ao ao grupo enquanto grupo (que se afirma, sobretudo, nos
rituais, na aparencia perfeitamente an6dinos, da "religiao civil"),
concedendo urn reconhecimento social ao reconhecimento, ainda
que fmgido e hip6crita, da regra inerente as estrategias de univer
saliza~ao. Os ganhos de universalidade constituem urn dos princi- 
pais m6veis das lutas simb6licas, cuja arma por excelencia consis
te na referencia ao universal: alinhar-se, "reguIarizar" (uma situa
~ao de fato), significa tentar trazer 0 grupo para seu lado ao afir
mar seu reconhecimento da regra do grupo, em suma do pr6prio
grupo; e a submissao a ordem do grupo tambem esta no principio
de todas as estrategias, sinceras ou hip6critas, tendentes a univer
salizar praticas que podem possuir principios bern pouco univer
sais, por meio de formas e f6rmulas universais (sao as "racionali
za~oes"), pela dissimula~ao e recalque dos interesses e ganhos pri
vados, pela invoca~ao de principios, razoes ou motivos supostos,
mais ou menos ficticios, mas exigindo a renuncia a afirma~ao

arbitraria do arbitrario, sendo todas elas maneiras de agir que os
grupos, em seu realismo, sabem reconhecer por seu pre~o justo, e
recompensar enquanto "hipocrisias piedosas" e "homenagens
que 0 vicio presta a virtude':

E somos tentados a dizer, a despeito do moralismo virtuoso da
inten~ao pura, que e born que assim seja. Ninguem mais pode
acreditar que 0 principio da hist6ria e a razao; e por menos que a
razao avance, 0 mesmo ocorrendo com 0 universal, talvez seja
porque existam ganhos de racionalidade e de universalidade e pelo
fato de que as a~oes capazes de fazer avan~ar a razao e 0 universal
tambem fazem avan~ar os interesses daqueles que as realizam.

Ao desistir de negar a evidencia hist6rica, do momenta em
que se aceita reconhecer que a razao nao esta enraizada numa
natureza a-hist6rica e que, como inven~ao humana, ela s6 conse
gue se afirmar em rela~ao com jogos sociais tendentes a favorecer
tanto sua emergencia como sua pratica, pode-se apelar a muni~ao
de uma ciencia hist6rica das condi~oes hist6ricas de sua emergen
cia para tentar refor~ar tudo aquilo que possa, em cada urn dos
diferentes campos, favorecer 0 reinado absoluto de sua 16gica



especifica, isto e, a independencia em rela~ao a qualquer especie
de poder ou de autoridade extrinseca - tradi~ao, religiao, Estado,
for~as do mercado. Poder-se-ia entao, nesse espirito, tratar a des
cri~ao realista do campo cientifico como uma especie de utopia
razoavel do que poderia ser urn campo politico em sintonia com a
razao democratica. Ou me!hor, como urn modelo 0 qual, por
meio do confronto com a realidade observada, permitiria extrair
os principios de uma a~ao destinada a promover no interior do
campo politico 0 equivalente do que se observa no campo cienti
fico em suas formas mais autonomas: vale dizer, uma competi~o
regrada, capaz de controlar a si mesma, nao pela interven~ao de
uma deontologia, especie de alibi da boa consciencia, ritualmente
invocada em co16quios e "instancias de reflexao", mas por sua
l6gica imanente, por conta de mecanismos sociais capazes de
constranger os agentes a se comportar "racionalmente" e a subli

mar suas puls5es.
Caso se deseje ir alem da prega~ao, e preciso de fato aplicar na

pratica, valendo-se dos meios ordinarios da a~ao politica - cria
~o de associa~5es e movimentos, manifesta~5es e manifestos etc.
_, a Realpolitik da razao com vistas a instaurar ou refor~ar, no
interior do campo politico, mecanismos capazes de impor as san
~5es, na medida do possive! automaticas, tendentes a desencorajar
as infra~5es 11 norma democratica (como a corrup~ao dos manda
tarios) e a estimular ou impor condutas convenientes; e tambem
com vistas a favorecer a instaura~ao de estruturas sociais decomu
nica~aonao distorcidas entre os detentores do poder e os cidadaos,
notadamente por uma luta constante contra 0 monop6lio dos ins
trumentos de produ~ao e difusao de informa~ao em larga escala.

Nao ignoro 0 quanto pode haver de desencantador na "filoso
fia moral" que sustenta essa Realpolitik, e receio que todos aqueles
incansaveis militantes da fe no dialogo democratico, na etica da
comunica~aoe no universalismo racional, se empenhem com
identico animo em denunciar 0 realismo cinico de uma descri~ao

dos funcionamentos reais a qual, mesmo sem implicar a minima
forma de resigna~ao, e suspeita de ratificar 0 que ela mesma enun
cia. Na realidade, e na melhor das hip6teses, sob pena de ficar res-

trito a urn utopismo irresponsavel, cujo flffi exc1usivo e cujo unico
efeito seriam 0 de fornecer a euforia sem futuro das belas esperan
~as humanistas, em geral tao passageiras como a adolescencia,
capaz de produzirefeitos tao funestos na vida da pesquisa como na
vida politica, conviria, acredito, retomar uma visao "realista" dos
universos em que se engendra 0 universal. Restringir-se em conce
der ao universal 0 estatuto de "ideia reguladora'; tendente a suge
rir principios de a~o, tal como poder-se-ia estar inc1inado a fazer,
equivaleria a esquecer 0 fato de existirem universos onde esse uni
versal torna-se principio "constitutivo", imanente, de regula~ao,

como por exemplo 0 campo cientifico e, em menor medida, 0
campo burocratico e 0 campo juridico. Ou entio, de modo mais
geral, tao logo sejam enunciados e oficialmente professados certos
principios com pretensao a validade universal (por exemplo, os da
democracia), em qualquer situa~ao social e!es poderiam servir ao
menos como armas simb6licas nas lutas de interesse ou como ins
trumentos de critica a servi~o daqueles interessados pela verdade
ou pela virtude (como e 0 caso hoje de todos os que, sobretudo na
pequena nobreza de Estado, parecem possuir urn trato com as
conquistas universais associadas ao Estado e ao direito).

Tudo 0 que ai esta dito se aplica com prioridade ao Estado 0
qual, a exemplo das demais conquistas hist6ricas ligadas a hist6ria
relativamente autonoma dos campos escolasticos, encontra-se
marcado por uma profunda ambigtiidade: ele pode ser descrito e
tratado simultaneamente como uma reserva, sem duvida relativa
mente autonoma, de poderes economicos e politicos que pouco
tern a ver com interesses universais, e como uma instancia neutra,
conservando em sua estrutura os vestigios das lutas anteriores,
cujas conquistas ele registra e garante, e que por isso mesmo e
capaz de exercer uma especie de arbitragem, sem duvida urn pou
co enviesada, embora decerto menos desfavoravel aos interesses
dos dominados, ou ao que se pode chamar de justi~a,do que aqui
10 que exaltam, sob as cores falsas da liberdade e do liberalismo, os
partidarios do "laisser-faire', isto e, 0 exercicio brutal e tiranico da
for~a economica.
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CAPITULO IV

o CONHECIMENTO PELO CORPO

Aquestao do sujeito se acha suscitada pela pr6
pria existencia de ciencias cujo objeto e 0 que se costuma chamar
de "sujeito': esse objeto para quem existem objetos; e que, por isso
mesmo, mobilizam pressupostos fJ1os6ficos diametralmente opos
tos aqueles defendidos pelas "fJ1osofias do sujeito". Mesmo entre
especialistas das ciencias sociais, sempre haven! os que refutam 0

direito de objetivar urn outro sujeito, de produzir a verdade objeti
va a seu respeito. Seria ingenue acreditar que se possa apaziguar os
defensores dos direitos sagrados da subjetividade, tanto por meio
de garantias de cientificidade como pela observal'ao de que as
asserl'0es das ciencias sociais, ancoradas num trabalho especifico,
munido de metodos e instrumentos especialmente elaborados, e
submetido ao controle coletivo, nao tern nada em comum com os
veredictos perempt6rios da existencia cotidiana, fundados numa
intuil'ao parcial e interessada, fofocas, insultos, cahinias, rumores e
lisonjas, moeda corrente inclusive na vida intelectual. Muito pelo
contnirio. Ea pr6pria intenl'ao cientifica que acaba sendo renega
da como urn ate de forl'a insuportavel, uma usurpal'ao tirfmica do
direito imprescritivel a veridicidade reivindicado por definil'ao por
todo "criador" para si mesmo, mormente quando 0 objeto e ele
pr6prio, em sua singularidade de ser insubstituivel, como para
seus semelhantes (como comprovam os gritos de solidariedade
ferida suscitados por quaisquer tentativas de submeter escritores,
artistas ou fJ16sofos ao inquerito cientifico em sua forma ordina
ria). Em certos recantos do mundo intelectual, os que se mostram
mais ciosos da dimensao espiritual da "pessoa", talvez por confun
direm os procedimentos met6dicos da objetival'ao com as estrate-

1
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gias ret6ricas da polemica, do panfleto, ou pior, da difama~ao ou
da calunia, nao hesitam em enxergar "denuncias" nos enunciados
do soci610go, sentindo-se pois no direito e no dever de denunciar,
ou tomando-os como veredictos infundidos de uma pretensao
propriamente diab61ica para usurpar urn poder divino e converter

o juizo da ciencia em juizo final.
De fato, mesmo se alguns de n6s por vezes 0 esquecem, ren

dendo-se as facilidades do processo retrospectivo, historiadores
ou soci610gos se prop6em apenas a estabelecer principios de
explica~ao e compreensao universais, validos para qualquer
"sujeito'; inclusive, e claro, para aquele que ()~~uncia-e que nao
pode deixar de saber que tambeIfi podera lier submetido a critica
em nome desses principios: express6es da 16gica de urn campo
sujeito a dialHica impessoal da demonstra~ao e da refuta~o, tais
enunciados estao sempre subordinados a critica dos concorrentes
e a prova do real, e quando se aplicam aos pr6prios mundos cien
tificos, e 0 movimento inteiro do pensamento cientifico que, nes
se e por esse giro sobre si mesmo, se realiza por seu intermedio.

Dito isto, tenho perfeita consciencia de que a pr6pria inten~ao

de definir objetivamente, por meio de categoremas necessaria
mente categ6ricos e, pior ainda, de explicar - e explicar genetica
mente _, a despeito de todas as prudencias metodol6gicas e 16gi
cas do raciocinio e da linguagem probabilisticos (infelizmente,
com freqiiencia, mal compreendidos),~~a £oJl~enada_a parecer
especialmente escandalosa quando aplicada aos mundos escolasti
cos, isto e, a pessoas que se_sentem estatutariamente fundadas a
"fundar" ao inves deserem fundaaas, a obTelivaremlligarde esta
rem sujeitas a objetiva~ao e que nao encontram nenhuma razao
para delegar a uma outra instancia 0 que elas percebem cclYl1lYUID

poder discricionario de vida-e de merte simb6licos (0 qual, de res
to, acham normal poderem exerce-Io cotidianamente, sem cercar
se das prote~6es propiciadas pela disciplina cientifica). Entende-se
por que os fll6sofos tenham estado sempre nos postos avan~ados
do combate contra a ambi~ao cientifica de explicar, quando se tra
ta do "homem'; confinando as "ciencias do homem", conforme a
antiga distin~ao de Dilthey, a "compreensao", mais compreensiva

na aparencia para sua liberdade e sua singularidade, ou a "herme
neutica" que conviria ao estudo dos textos sagrados da produ~ao

escolastica1 por conta das tradi~6es ligadas a sua origem religiosa.
Para escapar desse debate interminavel, basta tomar como pon

to de partida uma constata~ao paradoxal, condensada numa bela
f6rmula pascaliana, que desde logo vai muito alem da alternativa
entre objetivismo e subjetivismo: " (...) pelo espa~o, 0 universo me
abarca e me engole como urn ponto; pelo pensamento, eu 0 com
preendo:'2 0 mundo me abarca, me inclui como uma coisa entre as
coisas, mas, sendo coisa para quem existem coisas, urn mundo, eu
compreendo esse mundo; e tudo isso, convem acrescentar, porque
ele me engloba e me abarca: e de fato por meio dessa inclusao mate
rial- freqiientemente desapercebida ou recalcada - e de tudo que
dela decorre, ou seja, a incorpora~ao das estruturas sociais sob a
forma de estruturas de disposi~6es, de chances objetivas sob a for
ma de esperan,as e de antecipa,6es, que acabo adquirindo urn
conhecimento e urn dominio pnHicos do espa,o englobante (sei
confusamente 0 que depende e 0 que nao depende de mim, 0 que e
"para mimn ou "nao epara mim" au "nao para pessoas como eu '~

o que e "razoavel" para eu fazer, esperar, pedir). Contudo, s6 posso
compreender essa compreensao pratica sob a condi,ao de com
preender tanto 0 que a define propriamente, em oposi~ao a com
preensao consciente, erudita, como as condi,6es (ligadas a posi,6es
no espa~o social) dessas duas formas de compreensao.

Poder-se-a compreender que ampliei tacitamente a no,ao de
espa,o no intuito de dar lugar nele, ao lado do espa,o fisico a que
se refere Pascal, 0 que eu denomino espa,o social, lugar da coexis
tencia de posi,6es sociais, de pontos mutuamente exclusivos os
quais, para seus ocupantes, constituem 0 principio de pontos de
vista. 0 "eu" que compreende praticamente 0 espa,o fisico e 0

espa,o social (sujeito do verbo compreender, nao sendo necessa
riamente urn "sujeito" no sentido das filosofias da consciencia,
mas sim urn habitus, urn sistema de disposi~6es) encontra-se
abarcado, em sentido completamente distinto, ou seja, englobado,
inscrito, implicado nesse espa,o: ele ocupa ai uma posi,ao, da qual
se sabe (pela analise estatistica das correla,6es empiricas) estar
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regularmente associada a tomadas de posi.,ao (opinioes, represen
ta~oes, juizos etc.) sobre 0 mundo fisico e 0 mundo social.

Dessa rela~ao paradoxal de dupla inclusao deixam-se deduzir
todos os paradoxos que Pascal reunia no capitulo sobre a miseria
e a grandeza, e sobre 0 qual deveriam meditar os que permanecem
aferrados a alternativa escolar do determinismo e da liberdade:
sendo determinado (miseria), 0 homem pode conhecer suas
determina~oes (grandeza) e trabalhar para supera-las. Tais para
doxos encontram seu principio no privilegio da reflexividade:
"( .••) 0 homem sabe que e miseravel: ele e, portanto, miseravel,
pois assim 0 e: mas ele e grandioso, pois ele sabe disso";3 ou ainda:
"(00') a fraqueza do homem se manifesta com mais pujan~a naque
les que nao sabem disso do que nos que dela tern consciencia':4

Sem duvida, realmente nao se pode esperar nenhuma grandeza,
quando se trata de pensamento, senao do conhecimento da
"miseria". E talvez, segundo a mesma dialetica, tipicamente pasca
liana, da inversao entre 0 pr6 e 0 contra, a sociologia, forma de
pensamento detestada pelos "pensadores" pelo fato de dar acesso
ao conhecimento das determina~oes sociais que incidem sobre
eles, por conseguinte sobre seu pensamento, esta em condi~oes de
Ihes oferecer - bern mais do que as rupturas de aparencia radical
que, freqiientemente, deixam as coisas intactas - a possibilidade
de livrar-se de uma das formas mais comuns da miseria e da fra
queza a que esta muitas vezes condenado 0 pensamento pela igno
rancia e pela recusa altiva de saber.

ANALYSIS SIruS

Enquanto corpo e individuo biol6gico, eu estou, a exemplo
das coisas, situado num lugar, e ocupo uma posi~ao no espa~o

fisico e no espa~o social. Eu nao sou atopos, sem lugar, como Pla
tao dizia de S6crates, ou "sem vinculos nem raizes': como afirma,
urn tanto as pressas, aquele que por vezes se considera como urn
dos fundadores da sociologia dos intelectuais, Karl Mannheim.
Nao sou sequer dotado, como nos contos, da ubiqiiidade fisica e

social (com que sonhava Flaubert) que me permitiria estar na
~esma ocasiao em varios lugares e diversos tempos, e ocupar
slmultaneamente diversas posi~oes, fisicas e sociais. (0 lugar,
topos, pode ser definido em termos absolutos, como 0 local onde
uma coisa ou urn agente "tern Ingar': existe, em suma, como loca
liza~ao, ou enta~, em termos relacionais, topol6gicos, como uma
posi~ao, urn nivel no interior de uma ordem.)

A ideia de individuo separado repousa, de maneira bastante
paradoxal, na apreensao ingenua daquilo que, como diz Hei
degger num curso de 1934, "e percebido sobre n6s de fora'; que e
"perceptivel e s6lido'; isto e, 0 corpo: "Nada nos parece mais fami
liar do que a impressao de que 0 homem e urn ser vivo individual
entre outros e que a pele e 0 seu limite, que a interioridade e a sede
de experiencias e que ele tern experiencias do mesmo modo que
tern urn est6mago, que esta sujeito a diversas influencias as quais,
~or sua vez, ele responde." Esse materialismo espontaneo, 0 mais
mgenuo, aquele que, como em Platao, s6 quer conhecer 0 que ele
consegue captar "com maos cheias" (das Handgreijliche, como diz
Heidegger), poderia explicar a tendencia ao fisicalismo que, ao
tratar 0 corpo como uma coisa que se pode medir, pesar, contar,
pretende transformar a ciencia do "homem'; a exemplo de uma
certa demografia, em ciencia da natureza. Todavia, ele tambern
poderia explicar, de modo mais paradoxal, ao mesmo tempo a
cren~a "personalista" na unicidade da pessoa, fundamento da
oposi~ao cientificamente desastrosa entre individuo e sociedade,
bern como a tendencia ao "mentalismo", tematizado na teoria
husserliana da intencionalidade como noese, ato de consciencia,
abrangendo noemas, conteudos de consciencia.

(Se 0 "personalismo" constitui 0 principal obstaculo a cons
tru~ao de uma visao cientffica do ser humano e urn dos redutos da
resistencia, passada e presente, a imposi~ao de semelhante visao,
t~ ocorre por se tratar de urn condensado de todos os partidos te6
flCOS - mentalismo, espiritualismo, individualismo etc. - da
filosofia espontanea mais comum, ao menos nas sociedades de tra
di~ao crista e nas regioes mais favorecidas dessas sociedades. E
tambem porque encontra a cumplicidade imediata de todos os



que, empenhados em se pensar como "criadores" unicos de singu
laridade, parecem sempre prontos a entoar novas varia~oes sobre a
antiga melopeia conservadora do fechado e do aberto, do confor
mismo e do anticonformismo, ou a reinventar, sem 0 saber, a opo
si~ao construida por Bergson contra Durkheim, entre as "ordens
ditadas por exigencias sociais impessoais" e os "apelos lan~ados a
consciencia de cada urn por pessoas", santos, genios, her6is.5

Edificadas desde a origem contra a visao religiosa do mundo, mui
tas vezes ao pre~o de mutila~oes indiscutivelmente cientificistas, as
ciencias sociais se converteram no bastiao central do campo das
Luzes _ sobretudo por meio da sociologia da religiao, cora~ao do
empreendimento durkheimiano e das resistencias por ele suscita
das _ na luta politico-religiosa a respeito da visao do "homem" e
de seu destino. E a maioria das polemicas de que sao alvo periodi
camente nao fazem mais do que estender avida intelectual a 16gi
ca das lutas politicas. Podem-se inclusive encontrar nelas todos os
temas dos antigos combates travados, no seculo passado, pelos es
critores, os Barres, Peguy ou Maurras, mas tambem Bergson, ou
por jovens reacionarios enfurecidos, como Agathon, pseud6nimo
de Henri Massis e Alfred de Tarde, contra 0 "cientificismo" de
Taine e Renan e contra a "Nova Sorbonne" de Durkheim e
Seignobosft Bastaria trocar os nomes pr6prios para que semelhan
te ladainha inutil sobre 0 determinismo e a liberdade, sobre a irre
dutibilidade do genio criador a quaisquer explica~oes sociologi
zantes, ou certo grito do cora~ao de Claudel- "Eu saia enfim do
mundo repugnante de urn Taine ou de urn Renan, desses mecanis
mos horriveis regidos por leis inflexiveis, ademais passiveis de
conhecimento e suscetiveis de serem ensinadas" - e atribui-Ios a
qualquer urn desses que hoje se afirmam como defensores dos
direitos do homem ou arautos inspirados do "retorno do sujeito".)

A visao "mentalista", inseparavel da cren~a no dualismo da
alma e do corpo, do espirito e da materia, deriva sua origem de urn
ponto de vista quase anat6mico, logo tipicamente escolastico,
sobre 0 corpo como exterioridade. (Assim como a visao perspecti
va se encarnava na camera obscura da Di6ptrica cartesiana, esse
ponto de vista encontra-se de algum modo materializado nesse

anfiteatro circular, disposto em torno de uma mesa de disseca¢o
destinada as aulas de anatomia, que se pode ver na universidade de
Uppsala.) "Urn homem e urn dem{)nio". escrevia Pascal, "mas se
for anatomizado, sera a cabe~a. 0 cora~ao, as veias, cada arteria,
cada segmento de arteria, 0 sangue, cada humor do sangue ?" Esse
corpo-coisa, conhecido de fora como simples mecanica, cujo limi
te e 0 cadaver entregue adisseca~ao, desmonte mecAnico, ou 0 crA
nio com 6rbitas vazadas das vaidades pict6ricas, e que se opoe ao
corpo habitado e esquecido, sentido de dentro como abertura, elan,
tensao ou desejo, e tambem como eficiencia, conivencia e familia
ridade, e 0 produto da extensao ao corpo de uma rela~ao com 0

mundo de espectador. 0 intelectualismo, essa teoria do conheci
mento de espectador escolastico, e instado entao a endere~ar ao
corpo, ou a respeito do corpo, problemas de conhecimento, tal
como fazem esses m6sofos cartesianos que, sentindo-se na impos
sibilidade de dar conta da efic:icia exercida sobre 0 corpo, de lograr
urn conhecimento intelectual da a~ao corporal. veem-se for~ados a
atribuir a a~ao humana a uma interven~ao divina; a dificuldade
acaba se exasperando com a linguagem: cada ato de linguagem,
enquanto sentido incorp6reo expresso em sons materiais, consti
tui urn verdadeiro milagre, uma especie de transubstancia~ao.

Por outro lado, a evidencia do corpo isolado, diferenciado, e 0

que impede de levar em conta 0 fato de que esse corpo, ao funcio
nar indiscutivelmente como urn principio de individua~ao (a

medida que localiza no tempo e no espa~o, separa, isola etc.), rati
ficado e refor~ado pela defini~ao juridica do individuo como ser
abstrato, intercambiavel, sem qualidades, tambem constitui,
como agente real, ou seja, enquanto habitus, com sua hist6ria,
suas propriedades incorporadas, urn principio de "coletiviza~ao"

(Vergesellschaftung), como diz Hegel: tendo a propriedade (bioI6
gica) de estar aberto e exposto ao mundo, suscetivel de ser por ele
condicionado, moldado pelas condi~oes materiais e culturais de
existencia nas quais ele esta colocado desde a origem, 0 corpo esta
sujeito a urn processo de socializa~ao cujo produto e a pr6pria
individua~ao, a singularidade do "eu" sendo forjada nas e pelas
rela~oes sociais. (Poder-se-ia entao falar, conforme P. F. Strawson,
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mas num sentido que nao e exatamente 0 seu, em "subjetivismo

coletivista".)7

o ESPA~O SOCIAL

Sendo 0 espa~o fisico defmido, segundo Strawson,B pela exte
rioridade reciproca das posi~oes (outra maneira de nomear "a
ordem das coexistencias': a que se referia Leibniz), 0 espa~o social
e definido pelaexcl\lsao_1Il~1\!,a, ou pela distinfiio, das posi~oes que
o constituem, isto e, como estrutura de justaposi~ao de posi5~~~
sociais (deflnidas, adiante, como posi~oes na estrutura de distri
bui~ao das diferentes especies de capital). Os agentes sociais, bern
como as coisas por e1es apropriadas, logo constituidas como pro
priedades, encontram-se situados em urn lugar do espa~o social,
lugar distinto e distintivo que pode ser caracterizado pela posi~ao
relativa que ocupa em rela~ao a outros lugares (acima, abaixo,
entre etc.) e pela distfmcia (por vezes dita "respeitosa":e /onginquo
reverentia) que 0 separa deles. Por conta disso, sao passiveis de
uma analysis situs, de uma topologia social (essa mesmo que era
objeto da obra intitulada A Distinfiio, e que se afasta bastante,
como se percebe, da interpreta~ao pouco compreensiva, nao obs
tante ter sido de antemao desmentida, freqiientemente aplicada a
esse livro, decerto apenas com base no titulo, e segundo a qual a
busca da distin~ao seria 0 principio de toda conduta humana).

o espa~o social tende a se retraduzir, de maneira mais ou
menos deformada, no espa~o fisico, sob a forma de urn certo
arranjo de agentes e propriedades. Por conseguinte, quaisquer
divisoes e distin~oes do espa~o social (alto/baixo, esquerda/direita
etc.) se exprimem real e simbolicamente no espa~o fisico apro
priado como espa~o social reificado (por exemplo, na oposi~ao
entre os bairros elegantes, Faubourg Saint-Honore ou Quinta
Avenida, e os bairros populares ou os suburbios). Esse espa~o e
definido pela correspondencia, mais ou menos estreita, entre uma
certa ordem de coexistencia (ou de distribui~ao) dos agentes e
uma certa ordem de coexistencia (ou de distribui~ao) das pro-

priedades. Em conseqiiencia, nao existe ninguem que nao seja
caracterizado pe10 lugar em que esta situado de maneira mais ou
menos permanente ("nao ter eira nem beira" ou nao possuir "do
micilio fixo" e ser desprovido de existencia social; ser "da alta
sociedade" e ocupar as altas esferas do mundo social). Tambem
caracterizado pe1a posi~ao relativa, logo pela raridade, geradora de
rendas materiais ou simb6/icas, de suas localiza~oes temporarias
(por exemplo, os lugares de honra e quaisquer prerrogativas de
quaisquer protocolos) e sobretudo permanentes (endere~os pri
vado e profissional, lugares reservados, pontos de vista ins6litos,
exclusividades, prioridades etc.). Caracterizado enfun pelo lugar
que assume, que ocupa (de direito) no espa~o por meio de suas
propriedades (casas, terras etc.), que sao mais ou menos "devora
doras de espa~o" (space consuming).

A COMPREENSAO

o que esta inscrito no mundo e urn corpo para que possa
existir urn mundo, incluido no mundo, mas segundo urn modo
de inclusao irredutive1 asimples inclusao material e espacial. A
illusio constitui essa maneira de estar no mundo, de estar ocupado
pelo mundo fazendo com que 0 agente possa ser afetado por uma
coisa bern distante, ou ate ausente, embora participando do jogo
no qual ele esta empenhado. 0 corpo esta ligado a urn lugar por
uma rela~ao direta, de urn contato que nao e senao uma maneira
entre outras de entrar em rela~ao com 0 mundo. 0 agente esta li
gada a urn espa~o, 0 do campo, no interior do qual a proximida
de nao se confunde com a proximidade no espa~o fisico (manti
das invariaveis as demais condi~oes, ainda que exista sempre uma
especie de privilegio pratico daquilo que e diretamente percebi
do). A illusio constitui 0 campo como espa~o de jogo e faz com
que os pensamentos e as a~oes possam ser afetados e modificados
a despeito de qualquer contato fisico ou na falta de qualquer inte
rayiio simb6lica, em particular na e pela rela~ao de compreensao.
o mundo e compreensivel, dotado imediatamente de sentido,
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porque 0 corpo, tendo a capacidade de estar presente no exterior
de si mesmo, no mundo, gra~as a seus sentidos e a seu cerebro, e
de ser impressionado e duravelmente modificado por ele, ficou
longamente (desde a origem) exposto as suas regularidades.
Tendo adquirido por esse motive urn sistema de disposi~6es ajus
tado a tais regularidades, 0 corpo se acha inclinado e apto a ante
cipa-Ias praticamente em condutas que mobilizam urn conheci
mento pelo corpo capaz de garantir uma compreensao pratica do
mundo bastante diferente do ate intencional de decifra~ao cons
ciente que em geral transparece na ideia de compreensao.Em_
()utros termos, se 0 agente.~sui urna comP!~Il~oilTlediatado
mundo familiar, isso ocorre porque as estrut\lTas.co.£llitivas apli
cadas por ele constituem 0 produto da incorpora~aocias estrutu
ras do mundo no qual ele age, e tambem porque os instrumentos
de constru<;ao empregados para conhecer 0 mundo sii"()"construi
dos pelo mundo. Esses principios praticos de organiza<;ao do
'dado sao construidos a partir da experiencia de situa<;6es frequen
temente encontradas e suscetiveis de serem revisadas e rejeitadas

em caso de fracasso repetido.
(Nao ignoro a critica, ritual, logo adequada para trazer imen

sos ganhos simb6licos a urn custo baixo de reflexao, dos conceitos
atinentes as "disposi<;6es". Todavia, no caso particular da antropo
logia, nao se entende como seria possivel, sem negar a evidencia
dos fatos, evitar recorrer a tais no<;6es: falar em disposi~aoequivale
a invocar uma predisposi~aonatural dos corpos humanos, alias a
unica, segundo Hume -lido via Deleuze9-, que uma antropolo
gia rigorosa teria direito de pressupor, enxergando a condicionabili
dade como capacidade natural de adquirir capacidades nao natu
rais, arbitrarias. Quando se trata de seres vivos, negar a existencia
de disposi~6es adquiridas seria negar a existencia da aprendizagem
como transforma<;ao seletiva e duravel do corpo que se opera pelo
refor<;o ou enfraquecimento das conex6es por sinapse.)10

Para entender a compreensao pratica, convem se situar alem
da alternativa da coisa e da consciencia, do materialismo mecani
cista e do idealismo construtivista; ou seja, mais precisamente,
livrar-se do mentalismo e do intelectualismo que levam a conce-

ber a rela<;ao pratica com 0 mundo como uma "percep<;ao" e tal
percep<;ao como uma "sintese mental", sem que por isso se ignore
o trabalho pratico de constru~ao 0 qual, como observa Jacques
Bouveresse, "emprega formas de organiza<;ao nao conceituais"l1
sem dever nada a interven~ao da linguagem.

Em outras palavras, e precise construir uma teoria materialis
ta capaz de recuperar no idealismo, conforme 0 desejo expresso
por Marx nas Teses sobre Feuerbach, "0 lado ativo" do conheci
mento pratico abandonado pela tradi<;ao materialista. Eis precis;;:'
mente a fun<;ao da no~ao de habitus que restitui-ao.agente""umU
poder gerador e unificador, construtor e classificador, lembrandl:f,

--- ------- ...--.-- ----••--- ..------- -_.. -- . -- I

ainda que essa capacidade de construir a realidadesocigl,e1a....mes~
rna socialmente constrllida, nao.<l-a:Je.:Qm.sujeito-tfaBscendental,
masa.de um-eorpo socia.ljzado,.investindo na praticados prin<;i
piosorganizadores socialmente construidos.e-a4quiridos no cur
so de uma experiencia social situada e datada.

DIGRESSAO SOBRE ACEGUEIRA ESCOlAsTiCA

Todas essas coisas tao simples sao tao dificeis de pensar por
que, em primeiro lugar, os erros descartados, os quais deveriam
ser lembrados a cada passo da analise, ocorrem aos pares (s6 se
consegue escapar do mecanicismo por meio de urn construtivis
mo desde logo tendente a cair no idealismo), e porque as teses
opostas, a serem rejeitadas, parecem sempre prontas a renascer
das cinzas, ressuscitadas pelos interesses polemicos, pois corres
pondem a posi~6es opostas no campo cientifico e no espa~o

social; e tambem em parte pelo fato de sermos obcecados por uma
longa tradi~ao te6rica sustentada e reativada permanentemente
pela situa<;ao escolastica, que se perpetua por uma mescla de rein
ven<;ao e repeti<;ao e que, no essencial, nao passa de uma teoriza
<;ao laboriosa da "filosofia" semi-erudita da a~ao.Vinte seculos de
urn platonismo difuso e de leituras cristianizadas do Fedon levam
a enxergar 0 corpo como urn empecilho ao conhecimento e nao
como urn instrumento, e a ignorar a especificidade do conheci-



mento pnitico, tratado ora como mero obstaculo ao conhecimen
to, ora como ciencia principiante.

A raiz comum das contradi~oes e dos paradoxos que 0 pensa
mento escolastico banal julga descobrir numa descri~ao rigorosa
das logicas pniticas nao e outra coisa senao a fIlosofia da conscien
cia dai decorrente e que so consegue conceber a espontaneidade e
a criatividade sem a interven~ao de urn designio criador, a finali
dade destituida do intuito consciente de fins, a regularidade inde
pendente da obediencia a regras, a significa~ao na ausencia de
inten~ao significante. Outra dificuldade suplementar dessa fIloso
fia e 0 fato de estar inscrita na linguagem ordinaria com seus
arranjos gramaticais tao ajustados a descri~ao finalista, bern como
nas formas convencionais de narrativa, como por exemplo a bio
grafia, 0 relato historico ou 0 romance 0 qual, nos seculos XVIII e
XIX, identifica-se quase por inteiro, como observa Michel Butor,
a narrativa das aventuras de urn individuo, assumindo quase sem
pre a forma de encadeamentos de "a~oes individuais decisivas,
precedidas de uma delibera~aovoluntaria que se determinam
umas as outras")2

A ideia de "delibera~ao voluntaria", materia de tantas disser
ta~oes, leva a supor que toda decisao, concebida como escolha
teorica entre possiveis teoricos constituidos como tais, supoe
duas opera~oes previas: primeiro, estabelecer a lista completa das
escolhas possiveis; segundo, determinar as conseqflencias das
diferentes estrategias e avalia-las comparativamente. Essa repre
senta~ao totalmente irrealista da a~ao ordinaria, mobilizada de
modo mais ou menos explicito pela teoria economica e ancorada
na ideia de que toda a~ao e precedida de urn designio premedita
do e explicito, e decerto particularmente tipica da visao escolasti
ca, esse conhecimento que nao se conhece por ignorar 0 privile
gio que 0 faz privilegiar 0 ponto de vista teorico, a contempla~ao

desprendida, destituida de preocupa~oes praticas e, segundo a
expressao de Heidegger, "desembara~ada de si mesma como
estando no mundo~

Vma ~as-~~oes principais da no~ao de habitus consiste em
des~rtatdois erJ"bs complementares ci.ljo principio e a visao esco
lastictl: de umIado, Q lllecanisJ.Ilo segundo 0 quaI a a~aoc=tittrt6
efeito mecanico da coer~ao de causas extemas; de outro, 0 fi.nalismo
segundo 0 qual, sobretudo por conta da teoria da a~ao-~acional, ~

~ge~te atua ~e maneira livre, consciente e, como dizem alguns uti
htanstas, WIth full understanding, sendo a a~ao 0 produto de urn
calculo das chances e dos ganhos. Contra ambas as teorias, convem
ressaltar que os agentes sociais sao dotados de habitus, inscritos nos
corpos pelas eX~iencias_passa~~s:jtals sistemas de esquemas de

-percejT~ao, aprecla~au e a~ao peYmltem tanto operar atos de conhe
cimento pratico, fundados no mapeamento e no reconhecimento
de estimulos condicionais e convencionais a que os agentes estao
dispost~s a reagir, como tambem engendrar, sem posi~ao explicita
d: finalidades nem calculo racional de meios, estrategias adaptadas

;, e mcessantemente renovadas, situadas porem nos limites das cons-
!ffi:.i1es.~ 0 e que as definem.- /

A li~guagem da estrategia, que somos for~ados a empregar
para deslgnar as seqiiencias de a~oes objetivamente orientadas
para uma finalidade e observaveis em todos os campos, nao deve
nos :nganar: as estrategias mais eficazes, sobretudo em campos
~o~llnadospor valores de desinteresse, sendo 0 produto de dispo
sl~oes modeladas pela necessidade imanente do campo, sao aque
las tendentes a se ajustar espontaneamente a essa necessidade sem
qualquer inten~ao manifesta nem calcul9--Isto j;ignifica afi;mar n
q\.l:o age~te n~l1ca_epor inteir09 sujeito de suas praticas: por
mew das dlsposl~oes e da cren~a_queestao na raiz do envolvimen-
to no jogo, quaiSguerpressupostos constitutivos da axiomatica
pratica do campo (a doxa epistemica, por exemplo) se iniroduzem
a!e_lla§jnten~oesaparenternente mais IUcidas. ~-_ _ //

. 0. s~nso ~ratico e 0 que permite agir de maneira adequada (0;
del, dlzla Anstoteles) sem interpor ou executar urn "e preciso';
uma regra de conduta. Maneiras de ser resultantes de uma modi
fica~ao duravel do corpo operada pela educa,ao, as disposi,oesI
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atualizadas pelo corpo permanecem desapercebidas enquanto
nao se convertem em ato, e mesmo enta~, por conta da evidencia
de sua necessidade e de suaadapta~aoiJn_~iata ~ situa~a9·0s

esquemas do habitus, principiosde visao e de divisao de aplica~ao
muito geral, como produto da incorpora~ao das estruturas e ten
dencias do mundo a que se ajustam ao menos grosseiramente,
tambem permitem adaptar-se incessantemente a contextos. par
cialmente modificados e construir a situa~ao como urn conJunto
dotado de sentido, numa opera~ao pnitica de antecipa~iio quase
corporal das tendencias imanentes do campo e das c~ndutas

engendradas por todos os habitus isomorfos com os quais, com.o
numa equipe bern treinada ou numa orquestra, estao e~ comUll!
ca~ao imediata pois lhes sao espontaneamente concedldos.

(Com frequencia os defensores da "teoria da a~ao racional"
apelam, alternativamente, ora a visao mecanicista, contid~ no
recurso a modelos emprestados a flsica, ora a visao finahsta,
ambas enraizadas na alternativa escolastica da consciencia pura e
do corpo-coisa (I'enso sobretudoem Jon-Elster13 cujo merito con
siste em dizer com todas as letras que-ele-identifica a racionalida
de a lucidez consciente econsiclera tociQ_~j)lsta~ento dos_desejos
as possibilidades_garantt~~~QMgicaS-o~uras co~o
uma forma ddrracionalidade): poder-se-a entao exphcar a raclO
nalidade das praticas, indiferentemente, seja pela hip6tese de. que
os agentes atuam sob coer~ao direta de causas que 0 erudlto e
capaz de depreender, seja pela hip6tese, aparentemente oposta, de
que os agentes atuam, como se diz, em conhecim~nto de causa e
sao capazes de fazer por si mesmos 0 que 0 erudlto faz no lugar

deles na hip6tese mecanicista.
Etao facil 0 tr:insito de uma para outra dessas posi~oes opos

tas porque 0 determinismo mec:inic:O eiterIiQ, pelas causas, e .0

determinismo intelectual, pelas razoes - do "interesse em sentl
do lato" -, se juntam e se confundem. 0 quo'aria~~6
do erudito, calculador quase divino, de emprestarou nao aos
agentes seu perfeito conhecimento das causas ou sua nitida cons
ciencia das razoes. Entre os fundadores da teoria utilitarista, em
particular no caso de Bentham, cuja obra maxima se intitulava

Deontologia ou a ciencia da moral, a teoria da economia dos praze
res era explicitamente normativa. Na rational action theory (teoria
da a~ao racional), ocorre exatamente 0 mesmo, embora ela se jul
gue positiva: oferece urn modelo normativo do que 0 agente deve
ser se quiser ser racional (no sentido do erudito) como-uma~
cri~ao dOl'rincipio eJ(pljcatjvQ de que ele--realll)~ntt'faz.I4

QUai1do-se pret~n - como principio exclusivo das
a~oes racionai~ten~ao raciona 0 designio (purpose), 0 proje
to, e inevitavel que~ er outro principio explicativo dessas
a~oes distinto da explica~ao por razoes ou causas eficientes
enquanto razoes, 0 interesse em sentido lato (e a fun~ao de utili
dade) sendo apenas, a rigor, 0 interesse do agente tal como se
manifesta a urn observador imparcial, ou entao, 0 que da no mes
mo, a urn agente seguidor de "preferencias perfeitamente pruden
tes",15 isto e, perfeitamente informado.

Esse interesse em sentido lato nao esta tao longe, como se ve,
do "interesse objetivo" invocado por uma tradi~ao te6rica a pri
meira vista radicalmente oposta e que subentende a ideia de "cons
ciencia de classe imputada" (fundamento da ideia, igualmente fan
tastica, de "falsa consciencia") tal como expressa Lukacs, ou seja,
"as ideias, os sentimentos etc., que os homens, numa situa~ao

determinada, teriam se fossem capazes de apreender essa situa~ao

em seu conjunto [quer dizer, de urn ponto de vista escolastico... ],
bern como os interesses decorrentes dessa situa~ao, concernentes
tanto a a~ao imediata como a estrutura da sociedade correspon
dente a tais interesses':16 Donde se conclui que os interesses esco
lasticos nao tern necessidade de serem interesses em sentido lato
para se tornarem a coisa mais bern partilhada entre os scholars...)

Por meio de urn jogo de palavras heideggeriano, pOder-se-ia
dizer que a disposi~ao e exposi~ao. Justamente porque 0 corpo
esta (em graus diversos) exposto, posta em xeque, em perigo no
mundo, confrontado ao risco da emo~ao, da ferida, do sofrimen
to, por vezes da morte, portanto obrigado a levar 0 mundo a serio
(e nada e mais serio do que a emo~ao, que atinge 0 :imago dos dis
positivos org:inicos), ele esta apto a adquirir disposi~oesque cons
tituem elas mesmas abertura ao mundo, isto e, as pr6prias estru
turas do mundo social de que constituem a forma incorporada.
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A rela~ao com 0 mundo euma rela~ao de presen~a no mun
do, de estar no mundo, no sentido de pertencer ao mundo, de ser
possuido por ele, na qual nem 0 agente nem 0 objeto sao coloca
dos como tais. 0 grau em que 0 corpo einvestido nessa rela~ao

constitui decerto urn dos principais determinantes do interesse e
da aten~ao que se acham nela mobilizados, bern como da impor
uncia - mensuravel por sua dura~ao, sua intensidade etc. - das
modifica~oes corporais dela decorrentes. (E isso 0 que esquece a
visao intelectualista, diretamente ligada ao fato de que os univer
sos escolasticos tratam 0 corpo e tudo que a ele se associa, em par
ticular a urgencia ligada a satisfa~ao das necessidades e a violencia
fisica, efetiva ou potencial, de tal modo que ele acaba sendo de
algurna maneira posto fora do jogo.)

Aprendemos pelo corpo. A ordem social se inscreve nos cor
pos por meio dessa confronta~ao permanente, mais ou menos
dramatica, mas que sempre confere urn lugar importante a afeti
vidade e, mais ainda, as transa~oes afetivas com 0 ambiente social.
Eclaro, sobretudo ap6s os trabalhos de Michel Foucault, poder
se-a pensar na normaliza~ao exercida pela disciplina das institui
~oes. Contudo, epreciso deixar de subestimar a pressao ou a
opressao, continuas e por vezes desapercebidas, da ordem ordina
ria das coisas, os condicionamentos impostos pelas condi~oes

materiais de existencia, pelas surdas injun~oes, e a "violencia iner
ten (como diz Sartre) das estruturas econ6micas e sociais e dos
mecanismos por meio dos quais elas se reproduzem.

As injun~oes sociais mais serias se dirigem ao corpo e nao ao
intelecto, 0 primeiro tratado como urn "rascunho". 0 essencial da
aprendizagem da masculinidade e da feminilidade tende a inscre
ver a diferen~a entre os sexos nos corpos (sobretudo por meio do
vestuario), sob a forma de maneiras de andar, de falar, de se com
portar, de dirigir 0 olhar, de sentar-se etc. E os ritos de institui~ao

constituem apenas 0 limite de todas as a~oes explicitas pelas quais
os grupos trabalham para inculcar os limites sociais, ou, 0 que da
no mesmo, as classifica~oes sociais (por exemplo, a divisao mascu
lino/feminino), a naturaliza-las sob a forma de divisoes nos cor
pos, as hexis corporais, as disposi~oes, das quais se sabe serem tao

duraveis como as inscri~oes indeleveis da tatuagem, e os principios
coletivos de visao e de divisao. Tanto na a~ao pedag6gica cotidiana
("fica direito'; "segure a faca com a mao direita") como nos ritos de
institui~ao, essa a~ao psicossomatica se exerce muitas vezes por
meio da emo~ao e do sofrimento, psicol6gico ou ate fisico, mor
mente aquele que se inflige pela inscri~ao de signos distintivos,
mutila~oes, escarifica~oes ou tatuagens, na pr6pria superficie dos
corpos. 0 trecho de A Colonia penitenciaria em que Kafka relata
como se inscreve no corpo do transgressor todas as letras da lei por
ele transgredidas "radicaliza e literaliza com uma grotesca brutali
dade'; como sugere E. L. Santner,17 a cruel mnemotecnica a que os
grupos com freqiiencia recorrem, como ja tentei mostrar, para
naturalizar 0 arbitrario e, outra intui~aokafkiana (ou pascaliana),
!he conferir assim a necessidade absurda e insondavel que se dissi
mula, sem nada alem, por detras das mais sagradas institui~oes.

UMA l6GICA EM A~AO

o desconhecimento, ou 0 esquecimento, da rela~ao de ima
nencia a urn mundo que nao e percebido enquanto mundo, en
quanta objeto colocado diante de urn sujeito dotado de percep~ao

e consciente de si mesmo, enquanto espetaculo ou representa~ao

suscetivel de ser apreendida por urn unico olhar, constitui decerto
a forma elementar e originaria da ilusao escolastica. 0 principio
da compreensao pratica nao e uma consciencia conhecedora
(uma consciencia transcendente, como em Husser!, ou sequer urn
Dasein existencial, como em Heidegger), mas 0 sentido pratico do
habitus habitado pelo mundo que ele habita, pre-ocupado pelo
mundo onde ele intervem ativamente, numa rela~ao imediata de
envolvimento, de tensao e de aten~ao, que constr6i 0 mundo e lhe
confere urn sentido.

Maneira particular, mas constante, de entrar em rela~ao com
o mundo, que encerra urn conhecimento capaz de antecipar 0 cur
so do mundo, 0 habitus esta imediatamente presente, sem distan
cia objetivante, no mundo e no futuro que ai se anuncia (0 que 0

.'



distingue de uma mens momentanea sem hist6ria). Exposto ao
mundo, a sensa~ao, ao sentimento, ao sofrimento etc., ou seja,
envolvido no mundo, como cau~ao e m6vel de disputa no mundo,
o corpo (bern) disposto em rela~ao ao mundo esta orientado, em
igual medida, para 0 mundo e ao que ai se presta imediatamente a
ver, a sentir e a pressentir; ele e capaz de domina-lo trazendo-!he
uma resposta adaptada, de ter controle sobre ele, de utiliza-lo (e
nao de decifra-lo) como urn instrumento que se tern nas maos
(segundo a celebre analise de Heidegger) eo qual, jamais conside
rado como tal, e perpassado, como se fosse transparente, pela tare
fa que ele permite cumprir e pela qual ele se orienta.

o agente envolvido na pratica conhece 0 mundo por urn
conhecimento que, conforme mostrou Merleau-Ponty, nao se
instaura na rela~ao de exterioridade de uma consciencia conhece
dora. Ele 0 entende num sentido bastante razoavel, sem distancia
objetivante, como sendo algo evidente, justamente porque ele se
encontra enredado nele, com 0 corpo colado nele, onde ele habi
ta como se fora urn uniforme ou urn habitat familiar. Ele se sente
em casa no mundo porque 0 mundo tambem esta nele sob a for
ma do habitus, necessidade tomada virtude e que requer uma for
ma de amor da necessidade, de amor fati.

A a~ao do senso pratico e uma especie de coincidencia necessa
ria - 0 que the confere as aparencias da harmonia preestabelecida
- entre urn habitus e urn campo (ou uma posi~ao num campo):
aquele que incorporou as estruturas do mundo (ou de urn jogo par
ticular) "ai se reencontra" imediatamente, sem ter necessidade de
deliberar, e faz surgir, sem mesmo pensar nisso, "coisas a fazer"
(neg6cios, pragmata) e a fazer "como convem", programas de a~ao

inscritos em diagrama na situa~ao, a titulo de potencialidades obje
tivas, de urgencias, e que orientam sua pratica sem serem constitui
dos como normas ou imperativos nitidamente recortados pela e
para a consciencia e a vontade. Para estar em condi~6es de utilizar
uma ferramenta (ou de manter urn cargo), e de faze-lo, como se diz,
com felicidade - felicidade ao mesmo tempo subjetiva e objetiva,
marcada tanto pela eficacia e pela desenvoltura da a~ao como pela
satisfa~ao e pela ventura daquele que a leva a cabo -, e preciso se

flJ?{ " 1'--). ~ L~:';"-,-

!he adestrar, por uma prolongada utiliza~ao, por vezes por urn trei
namento met6dico, tomando suas as finalidades nela inscritas
como urn modo de emprego tacito, em suma, ter-se deixado utili
zar, e ate instrumentalizar, pelo instrumento. Somente sob tal con
di~ao pode-se alcan~ar a destreza a que se referia Hegel e que faz
com que se acerte sem ter de calcular, fazendo exatamente 0 que e
preciso, como convem e na medida justa, sem gestos intiteis, com
uma economia de esfor~o e uma necessidade, ao mesmo tempo,
intimamente sentidas e perceptiveis de fora. (Basta pensar no que
Platao descreve como orthe doxa, a opiniao direita, douta ignoran
cia que cai no ponto, sem dever nada ao acaso, por uma especie de
ajustamento asitua~ao que nao epensado nem desejado enquanto
tal: "E por meio dela, diz ele, que os homens de Estado govemam as
cidades com sucesso; quanta 11 ciencia, eles nao diferem em nada
dos profetas ou dos adivinhos, pois esses falam muitas vezes a ver
dade sem saber coisa alguma a respeito do que dizem:'18)

Enquanto produto da incorporayao de urn nomos, do princi
pio dev'isao-e de dlVlsao consti!\!Ji\Lo.deuma-Gfdem~ de
urn campo,{,=tlab;t\ise~ge-ndra praticas imediatamente ajustadas
a essa ordem, portanto percebidas e_apreciad"s, por aquele que as
realiza,.e-tambem ~utros, como·sendo ji"Istas,direitas,.des
tras, adequadas, sem sereI1:1. deIllQdo algum o'p-rocluto-da obe
diencla a uma orckmno sentido-deimpe~§,a-um<rnorrna:oli

as regias dOdireito. Essa intencionalidade pratica,n1otItl~;, que
nao tern nada de uma cogitatio (ou de uma noese) consciente
mente orientada para urn cogitatum (urn noema), se enraiza nu
rna maneira de manter e.conciuzir 0 corpo (uma he~isfuma~a
neir-" de ser duravel do corpo d;;~elnientemodificado que se en
gendra e se perpetua, transformando·se continuamente (em cer
tos limites), numa rela~ao dupla, estruturada e estruturante, com
o ambiente. 0 habitus constr6i 0 mundo por uma certa maneira
de se orientar nele, de the dirigir uma aten~ao que, como aquela
do saltador que se concentra, e tensao corporal ativa e construtiva
para 0 futuro iminente (a allodoxia, erro que se comete quando,
ao esperar alguem, se acredita reconhece-Io em todos os que che
gam, oferece uma ideia justa dessa tensao).

!
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(0 conhecimento pnitico e bern desigualmente cobrado, e
necessario, mas tambem mui desigualmente suficiente, e adaptado,
conforme as situa~oes e os dominios de atividade. Ao contrario dos
mundos escolasticos, certos universos, como os do esporte, da
musica ou da dan~a, requerem urn envolvimento pratico do corpo,
logo uma mobiliza¢o da "inteligencia" corporal, capaz de determi
nar uma transforma~ao,e ate uma inversao das hierarquias ordina
rias. Seria precise recolher metodicamente as nota~oes e as observa
~oes as quais, dispersas aqui e ali, sobretudo na didatica dessas pm
ticas corporais, nos esportes evidentemente, e ainda mais nas artes
marciais, mas tambem nas atividades teatrais e na pratica dos ins
trumentos musicais, trariam contribui~oespreciosas a uma ciencia
dessa forma de conhecimento. Os treinadores esportivos buscam
meios eficazes de se fazerem ouvir sobre 0 corpo, naquelas situa~oes

de que todos tern experiencia, onde se compreende por uma com
preensao intelectual 0 gesto a ser feito ou a ser evitado, sem que se
possa fazer efetivamente 0 que se compreendeu por nao se haver de
fato logrado uma verdadeira compreensao pelo COrpo,19 E diversos
diretores de teatro recorrem a praticas pedag6gicas cujo tra~o

comum consiste em buscar determinar a suspensao da compreen
SaO intelectual e discursiva e a obter do ator, por meio de uma lon
ga serie de exercicios, que ele se tome apto a encontrar, conf~rme 0

modelo pascaliano de produ~ao da cren~a, posturas corporals que,
pelo fato de conterem experiencias mnesicas, sejam capazes de agi

tar pensamentos, emo~oes, imagina~oes.)

Assim como esta longe de ser esse ser instantaneo, fadado a des
continuidade cartesiana dos momentos sucessivos, mas, na lingua
gem de Leibniz, uma vis insita que e tambem lex insita, uma for~

dotada de uma lei, logo caracterizada por constantes e constancias
(muitas vezes redobradas por principios explicitos de fidelidade a si
mesmo, constantia sibi, como os imperativos de homa), 0 habitus
naO e de modo algum 0 sujeito isolado, egoista e calculista da tradi
¢o utilitarista e dos economistas (e seus seguidores, os "individua
listas metodoI6gicos"). Ele constitui 0 lugar de solidariedades dura
veis, de fidelidades incoerciveis, pelo fato de estarem fundadas em
leis e la~os incorporados, as do esprit de corps (do qual 0 espirito de

familia e urn caso particular), adesao visceral de urn corpo sociali
zado ao corpo social que 0 fez e com 0 qual ele faz corpo. Por conta
disso, ele constitui 0 fundamento de urn conluio implicito entre
todos os agentes que Sao 0 produto de condi~oes e condicionamen
tos semelhantes, bern como de uma experiencia pratica da trans
cendencia do grupo, de suas maneiras de ser e de fazer, cada urn
encontrando na conduta de todos os seus pares a ratifica~ao e a legi
tima~ao ("isso se faz") de sua pr6pria conduta a qual, por sua vez,
ratifica e, se for 0 caso, retifica a conduta dos outros. Sendo urn
acordo imediato quanto as maneiras de julgar e de agir que nao
supoe a comunica~ao das consciencias, e menos ainda, urna decisao
contratual, esse conluio funda uma intercompreensao pratica, cujo
paradigma poderia ser 0 que se estabelece entre os parceiros de urna
mesma equipe, maS tambem, a despeito do antagonismo, entre 0

conjunto de jogadores envolvidos nurna partida.
o principio de coesao ordinaria que vern a ser 0 espirito de

corpo encontra seu limite nos treinamentos disciplinares impos
tos pelos regimes desp6ticos, por meio de exerc1cios e rituais for
malistas ou pelo porte de uma indumentaria destinada a simboli
zar 0 corpo (social) como unidade e diferen~a, mas tambem a pre
servar 0 corpo impondo-lhe uma certa indumentaria (por exem
plo, a batina, lembrete permanente da condi~ao eclesiastica), ou
ainda por meio das grandes manifesta~oes de massa como espeta
culos de ginastica ou desflles militares. Essas estrategias de mani
pula~aopretendem modelar os corpos no intuito de fazer de cada
urn deles uma incorpora~aodo grupo (corpus corporatum in cor
pore corporato, como diziam os canonistas) e a instituir entre 0

grupo e 0 corpo de cada urn de seus membros uma rela~ao de
"possessao" quase magica, uma rela~aode "complacencia somati
ca'; sujei~ao pela sugestao que mantern os corpos e os faz funcio
nar como urna especie de automato coletivo.

Habitus espontaneamente orquestrados entre si e ajustados
de antemao as situa~oes nas quais funcionam e das quais sao 0

produto (caso particular, mas particularmente freqiiente) tendem
a produzir conjuntos de a~oes que, a despeito de quaisquer intri
gas ou acertos voluntarios, parecem grosseiramente harmoniza-
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das entre si e ajustadas aoS interesses dos agentes afetados. 0
exemplo mais simples e a das estrategias de reprodu~ao que as
familias privilegiadas produzem, sem combinar e sem deliberar a
respeito, isto e, separadamente e muitas vezes em meio a concor
rencia subjetiva, e cujo efeito consiste em contribuir (com a cola
bora~ao de mecanismos objetivos tais como a 16gica do campo
juridico au do campo escolar) para a reprodu~ao das posi~oes

adquiridas e da ordem social.
Sendo a produto de condi~oes de existencia e de condiciona

mentos identieos (com ligeiras variantes, ligados as trajet6rias
singulares), a orquestra~ao de habitus capazes de produzir espon
taneamente condutas adaptadas as condi~oes objetivas e tenden
tes a satisfazer interesses individuais partilhados permite assim
dar conta, sem recorrer a atos conscientes e deliberados e sem
sujeitar-se ao funcionalismo do melhor au do pior, da aparencia
de te!eologia freqiientemente observada em nivel dos coletivos e
que se costuma quase sempre imputar a "vontade (au a conscien
cia) coletiva", e ate a conspira~ao de entidades coletivas personali
zadas e tratadas como sujeitos aptos a formular coletivamente
seus objetivos (a "burguesia", a "classe dominante" etc.): penso,
par exemplo, nas estrategias de defesa do corpo, operadas as cegas
e a titulo estritamente individual, sem inten~ao expressa nem
acordo expllcito, pelos professores do ensino superior frances,
num periodo de expansao brutal da popula~ao escolarizada, e que
permitiram reservar a acesso as posi~oes mais e!evadas do sistema
de ensino aqueles novas postulantes egressos dos antigos princi
pios de recrutamento, au seja, a mais passive! coladas ao ideal do
normalista, detentor do titulo correspondente ao concurso de
agrega~ao, homem.20 Eainda a orquestra~ao dos habitus que per
mite escapar aos paradoxos, inventados par inteiro pelo indivi
dualismo utilitarista, como a free rider dilemma: a investimento, a
cren~a, a paixao, a amor fati, inscritos na rela~ao entre a habitus e
o mundo social (au ocampo) do qual e!e e produto fazem com
que haja coisas que nao se pode fazer em certas situa~oes ("isso
nao se faz") e outras que nao se pode deixar de fazer (0 exemplo
par exce!encia sendo tudo que deriva do principia "noblesse obli-

ge"). Entre essas coisas, hi toda especie de condutas que a tradi~ao

utilitarista nao consegue dar conta, como as lealdades au as fide
lidades em rela~ao a pessoas au grupos e, de modo mais amplo,
todas as condutas de desprendimento, cujo caso limite e a pro
patria mori, analisado par Kantorowicz, a sacrifieio do ego egois
ta, desafio absoluto a quaisquer calculistas utilitaristas.

A COINCIDENCIA

Par mais indispensavel que seja romper com a visao escolasti
ca da visaa ordinaria do mundo, a descri~ao fenomenol6gica,
mesmo quando se aproxima do real, carre a risco de bloquear a
compreensao completa da compreensao pratiea e da pr6pria pra
tiea, par ser totalmente a-hist6rica au mesmo antigenetica. Cum
pre entao retomar a analise da presen~a no mundo, historicizan
do-a, ou seja, suscitando a questao da constru~ao social das estru
turas au dos esquemas empregados pelo agente para construir 0

mundo (questao excluida tanto par uma antropologia transcen
dental de tipa kantiano como par uma eidetiea a maneira de
Husserl e Schiitz e, nessa linha, pela etnometodologia, au mesmo
pela analise, alias, muitissimo esclarecedora, de Merleau-Ponty); e
examinando em seguida a questao das condi~oes sociais bastante
particulares a serem preenchidas para que seja passive! a expe
riencia do mundo social como alga evidente que a fenomenologia
descreve sem estar dotada dos meios capazes de explid-Ia.

A experiencia de um mundo onde tudo parece evidente supoe
a acordo entre as disposi~oes dos agentes e as expectativas ou as
exigencias imanentes ao mundo no qual estao inseridos. Ora, essa
coincidencia perfeita dos esquemas praticos e das estruturas obje
tivas somente se torna possivel no casa particular em que os
esquemas aplicados ao mundo sao a produto do mundo ao qual
e!es se aplicam, isto e, na experiencia ordinaria do mundo familiar
(em oposi~ao aos mundos estrangeiros au ex6ticos). As condi~oes
de um tal dominio imediato permanecem identieas quando afas
tamo-nos da experiencia do mundo do sensa comum, que supoe
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o dominio de instrumentos de conhecimento acessiveis a todos e
suscetiveis de serem adquiridos pela pnitica ordinaria do mundo
_ ao menos ate certo ponto -, para ir na dire~ao da experiencia
dos mundos escolastieos ou dos objetos que nele sao produzidos,
como obras de arte, de literatura ou de ciencia, e que nao se mos

tram de imediato a qualquer urn.
o charme indiscutivel das sociedades estaveis e pouco diferen-

ciadas, lugares por excelencia, segundo Hegel, que teve«delas ~~
intui~ao bern penetrante, da liberdade concreta como ser-e~-s~

(bei sich sein) naquilo que e,21 encontra seu principio na comCI
dencia quase perfeita entre os habitus e 0 habitat, entre os esque
mas da visao mitica do mundo e a estrutura do espa~o domestico,

. - 22 .
por exemplo, organizado segundo as mesmas 0posl~oes, OU am-
da entre as esperan~as e as chances objetivas de realiza-Ias~
pr6prias sociedades diferenciadas, toda uma se~ie d~ ~ . ~s
socIals en e a_~ssegl!r¥ 0 aj~tamento das dlspos1<[oes as P?SI- .
_~6es,ofere(i~do 'p.9Heu interm.tdio aos que deles se benefiCl~m
uma experiencia encantadatollll1istifica~a)do mundo socIal.
Destarte, observa-se que, em universos muito diferentes (empresa
riado, episcopado, universidade etc.), a estrutura do espa~o de
agentes distribuidos segundo as propriedades tendentes ~ caracte
rizar habitus (origem social, forma~ao, diplomas etc.) e vmculadas
a pessoa social, corresponde mui estreitamente a estrutura do
espa~o de posi~6es ou de cargos (empresas, bispados: f~culdades e
disciplinas etc.) distribuidos conforme suas caractensttcas esped
ficas (por exemplo, para as empresas, 0 volume de .fa~r.amento, 0
numero de funcionarios, a antigiiidade, 0 estatuto Jundico).

Logo, sendo 0 habitus, como sugere a palavra, ~ p~odut~ de
uma hist6ria, os instrumentos de constru~ao do socIal mvestl~os
por ele no conhecimento pratico do mundo e na a~ao sao SOClal
mente construidos, ou seja, estruturados pelo mundo que eles es
truturam. Por conseguinte. 0 conhecimento pratieo e duplamen
te informado pelo mundo por ele informado: e constrangido pela
estrutura objetiva da configura~ao de propriedades que 0 mundo
!he apresenta; e, tambem, estruturado pelo mundo por meio de
esquemas, saidos da incorpora~ao dessas estruturas, empregados

na sele~ao e constru~ao dessas propriedades objetivas. Vale dizer,
a a~ao nao e nem «puramente reativa", segundo a expressao de
Weber, nem puramente consciente e calculada. Por intermedio
das estruturas cognitivas e motivacionais postas em jogo (e que
dependem sempre, em certa medida, do campo, atuante como
campo de for~as formadoras, do qual e 0 produto), 0 habitus con
tribui para determinar as coisas a fazer ou a nao fazer, as urgencias
etc., que desencadeiam a a~ao. Pois, para dar conta da repercussao
diferencial de urn acontecimento como a crise de maio de 1968 tal
como registram-no estatistieas relativas a dominios bern diversos
da pratiea, talvez se devesse supor a existencia de uma disposi~ao

geral que se pode caracterizar como sensibilidade a ordem e a
desordem (ou a seguran~a), varilivel conforme as condi~6es

sociais e os condicionamentos sociais associados. E essa disposi
~ao que faz com que mudan~as objetivas as quais outros perma
necem insensiveis (crise econ6mica, medida administrativa etc.)
possam se retraduzir em certos agentes em modifica~6esde com
portamentos em diferentes dominios da pratica (inclusive nas
estrategias de fecundidade).23

Poder-se-ia enta~ estender a explica~ao das condutas huma
nas urna proposi~ao de Gilbert Ryle: assim como nao se deve dizer
que 0 vidro se quebrou porque uma pedra 0 atingiu, mas que ele
se quebrou, quando a pedra 0 atingiu, porque ele era quebravel,
talTI!'ouco se deve dizer que urn aconteQ!!lento hist6rieo determi
nou uma con~ut~,.sen~0J'referivelmost:::ra~r:-:q=u:-:e-=e"'le:-'t~~v-e~_esse efei
to determinante porqueum haJ)itus suscetivel de ser afetado por
tal acontecilllento-ihe-CGRferiu..tamanba etkilGia. Alias, tudo isso
pode ser visto de maneira particularmente clara quando urn
acontecimento insignificante, aparentemente fortuito, desenca
deia enormes conseqiiencias, capazes de parecer desproporciona
das aqueles dotados de habitus diferentes. A attribution theory
estabelece que as causas atribuidas por uma pessoa a uma expe
riencia (e que dependem de seu habitus, coisa que a teoria nao
diz) constituem urn dos determinantes importantes da a~ao que
ela ira desenvolver em resposta a essa experiencia (por exemplo,
tratando-se de uma mulher espancada, voltar a viver com seu



o ENCONTRO DE DUAS HISTORIAS

o principio da a~ao nao e urn sujeito que se defrontaria com
o mundo como se fosse urn objeto numa rela~ao de puro conhe-

todo caso, 0 agente faz 0 que esta em seu alcance para tomar possi
vel a atualiza~ao das potencialidades inscritas em seu corpo sob for
ma de capacidades e de disposi~oes moldadas por condi~oes de
existencia. Inumeras condutas podem ser compreendidas como
esfor,os para manter ou prodU2ir urn estado do mundo social ou
de urn campo que seja capaz de oferecer a essa ou aquela disposi~ao
adquirida - por exemplo, 0 conhecimento de uma linl'.Ua morta

"ou viva - a possibilidade e a ocasiao de se atualizar. Eis urn dos
principios decisivos (com os meios de realiza~ao disponiveis) das
esco!has cotidianas em materia de objetos ou de pessoas: guiado
pelas simpatias e antipatias, pelas afei~oes e aversoes, pelos gostos e
desagrados, cada urn de n6s constr6i urn ambiente no interior do
qual sente-se "em casa" e onde se pode levar a cabo essa plena reali
za~ao de seu desejo de ser que se identifica a felicidade. Com efeito,
observa-se (sob a forma de uma rela~ao estatistica significativa)
uma espantosa sintonia entre as caracteristicas das disposi~oes (e
das posi~oes sociais) dos agentes e as dos objetos de que eles se cer
cam - casas, mobiliario, equipamento domestico etc. - ou das
pessoas com as quais eles se associam de modo mais ou menos
duradouro - conjuges, amigos, rela~oes.

Sao perfeitamente explicaveis os paradoxos da distribui~aoda
felicidade, cujo principio La Fontaine formulou na fabula do sapa
teiro e do financista: mediildo-se grosseiramente 0 desejo de reali
za~ao peIlls.chances de implementa-Io, 0 grau de satisfa,ao intima
ao alcance dos difereI1tes ageiites ~ndejn~eDos do que_se
poderia acredifar de seu poder efetiypenquanto__capacidadeab_s_
trata e universal de satisfazer necessidades e desejDS abstr<llamente
definidos por urn agente qualquer; depende muito mais_do.zmu
em que 0 ll1odo-de-funcionarriento do mundo social ou do campo
no qual estao inseridosJavorece 0 desabrochar de seu habitus.

- _.... ------
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marido, em condi~oes julgadas insustentaveis pelos assistentes
sociais). 0 que nao deve levar a dizer (como Sartre, por exemplo)
que 0 agente escolhe (de "rna fe") 0 que 0 determina, porque, caso
se possa dizer que ele se determina, na medida em que ele constr6i
a situa~ao que 0 determina, confirma-se que ele nao escolheu 0

principio de sua escolha, isto e, seu habitus, e que os esquemas de
constru~ao aplicados por ele no mundo foram eles mesmos cons
truidos pelo mundo.

Conforme a mesma 16gica, poder-se-a dizer que 0 habitus con
tribui para determinar 0 que 0 transforma: caso se admita que 0

principio de transforma~ao do habitus reside no descompasso,
vivenciado como surpresa positiva ou negativa, entre as expectati
vas e a experiencia, deve-se supor que a amplitude desse descom
passo e a significa~ao que !he e atribuida dependem do habitus,
podendo oearrer que a decep~ao de urn seja a satisfa~ao inesperada
do outro, com os efeitos de refor~o ou de inibi~ao correspondentes.

As disposi~oes nao condU2em de modo determinado a uma
a~ao determinada: elas s6 se revelam e se realizam em circunstan
cias apropriadas e na rela~ao com uma situa~ao.Pode enta~ ocor
rer que elas permane~am sempre em estado de virtualidade, assim
como a coragem guerreira na falta de guerra. Cada uma delas pode
se manifestar em praticas diferentes, ate opostas, segundo a situa
~ao: por exemplo, a mesma disposi~ao aristocratica dos bispos de
origem nobre pode se exprimir em praticas aparentemente opos
tas em diferentes contextos hist6ricos, em Meaux, pequena cidade
provinciana nos anos trinta, e em Saint-Denis, "suburbio verme
!ho'; nos anos sessenta. Dito isso, a existencia de uma disposi~ao

(como lex insita) permite preyer que urn conjunto determinado de
agentes se comportara de uma determinada maneira, em quais
quer circunstancias concebiveis de uma especie determinada.

o habitus como sistema de disposi~oes de ser e de fazer consti
tui uma potencialidade, urn desejo de ser que, de certo modo, bus
ca criar as condi~6es de sua realiza~ao, portanto a impor as condi
~oes mais favoraveis ao que ele e. Salvo algum transtomo importan
te (por exemplo, uma mudan~a de posi~ao), as condi~oes de sua
forma~ao sao tambem as condi,oes de sua realiza~ao. Todavia, em

." "



cimento, nem muito menos urn "meio" capaz de exercer sobre 0

agente uma forma de causalidade mecanica; nao se encontra na
finalidade material ou simb6lica da a~ao nem nas constri~oes do

, campo. Reside na.cuffipliciclade entre clQis estados do social, entre
a~~tQrIla.c1a.cQrpo~_ahist6!ia~rnada-colsa,ou melhor,
~Iltr~~Jlist6ria o_bjetiv<ld~ nas-,~sas, sob forma de estruturas e

--.

mecanismos (os do espa~o social ou dos campos), e a hist6ria
; encarnada nos corpos, sob forma de habitus, cUlilPticidai1eque

funda uma rela~aode participa~oquase.magica entre e~as duas
realiza~oes da hist6l"ia..O habitus, produto de uma aquisi~aohis
t6rica, e 0 que permite a apropria~ao do legado hist6rico. Assim
como a letra s6 deixa de ser letra morta pelo ato de leitura que
supoe uma aptidao adquirida para ler e decifrar, a hist6ria objeti
vada (nos instrumentos, monumentos, obras, tecnicas etc.)
somente consegue converter-se em hist6ria atuada e atuante
quando e assumida por agentes que, por conta de seus investimen
tos anterior~s, se mostra~ inclinados ~ seinte~_dot;l
dos das aptIdoes necessanas para reatIva-la. j

E na rela~ao entre 0 habitus e 0 campo, entre 0 jogo e 0 sentido
do jogo, que se engendram os m6veis do jogo e que se constituem
os objetivos jamais afirmados como tais, potencialidades objetivas
as quais, embora nao existam fora dessa rela~ao, acabam por se
impor, no interior dela, com uma necessidade e uma evidencia
absolutas. 0 jogo se apresenta aquele que e "enredado" pelo jogo,
absorvido pelo jogo, como urn universo transcendente e capaz de
impor incondicionalmente seus objetivos e normas pr6prios: mes
mo que 0 sagrado s6 exista para 0 sentido do sagrado, esse Ultimo
se depara com 0 sagrado como plena transcendencia e a illusio s6 e
ilusao ou "divertimento'; como se sabe, para quem apreende 0 jogo
de fora, do ponto de vista do "espectador imparcial':

Dito isso, a correspondencia observada entre as posi~oes e as
tomadas de posi~ao nunca possui urn carater mecanico e fatal;
num determinado campo, por exemplo, ela apenas se estabelece
por meio de estraregias praticas de agentes dotados de habitus e de
capitais especificos diferentes, ou melhor, de urn dominio desi
gual das for~as especificas de produ~ao legadas por todas as gera-

~oes anteriores e capazes de apreender 0 espa~o de posi~oes como
espa~os de possiveis mais ou menos abertos onde se anunciam de
modo mais ou menos imperativo, as coisas que se Ihes impdem
como "a fazer': (Aos que imputariam tal constata~ao a uma espe
cie de parti-pris "determinista", gostaria apenas de manifestar 0

espanto, sempre renovado, que tantas vezes senti diante da neces
si~ade que a 16gica da pesquisa me levava a descobrir; digo isso
~ao para me desculpar por alguma falta imperdoavel contra a
li~erdade, mas no intuito de encorajar os que ficam indignados
diante de tanta determina~ao no desvendamento dos determinis
mos a abandonarem a linguagem da denuncia metafisica ou da
condena~aomoral, para situar-se, quando for possivel, no terreno
da refuta~ao cientifica.)

o corpo esta no mundo SOcial, mas 0 mundo social esta no
corpo (sob forma de hexis e de eidos). As pr6prias estruturas do
mundo estao presentes nas estruturas (ou melhor, os esquemas
cognitivos) que os agentes empregam para compreende-Io: quan
do e a mesma hist6ria que sobrepaira 0 habitus e 0 habitat, as dis
p~si~oes e a ~osi~ao, 0 rei e sua corte, 0 patrao e sua empresa, 0

biSpO e sua diocese, a hist6ria se comunica de algum modo consi
go mesma, reflete-se nela pr6pria. A rela~ao d6xica com 0 mundo
natal ~ uma rel~~ao ~e pertencimento e de posse na qual 0 corpo
possuldo pela hIst6na se apropria de maneira imediata das coisas
habita~as pela mes~a hist6ria. E somente quando a heran~a se
apropnou do herdeuo que 0 herdeiro pode se apropriar da heran
~a. E e~sa_ apropria~ao do herdeiro pela heran~a, condi~ao de
aprop~Ia~aoda heran~a pelo herdeiro (que nao tern nada de fatal),
se realIZa sob 0 efeito conjugado dos condicionamentos inscritos
na condi~ao do herdeiro, e da a~ao pedag6gica dos predecessores
proprietarios apropriados. '

o herdeiro herdado, apropriado a heran~a, nao tern necessi
dade de querer, isto e, de deliberar, escolher e decidir consciente
mente, para fazer 0 que e apropriado, 0 que convem aos interesses
da heranya, de sua conservayao e de sua ampliayao. A rigor, ele
pode nem saber 0 que faz ou 0 que diz e, nao obstante, acabar fa
zendo ou dizendo exatamente conforme as exigencias de perpe-
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tua~ao da heran~a. (E isso que decerto explica 0 realce conferido a
hereditariedade profissional, sobretudo por meios dos procedi
mentos, em ampla medida, bastante obscuros em si mesmos, de
coopta~ao dos corpos - no sentido de grupos organizados: a
habitus herdado, logo imediatamente ajustado, e a coer~ao pelo
corpo exercido por seu intermedio, e a garantia mais segura de
uma adesao direta e total as exigencias, por vezes implicitas, dos
corpos sociais. As estrategias de reprodu~ao engendradas por ele
constituem uma das media~oes por meio das quais se realiza a
tendencia da ordem social a perseverar no ser, em suma, 0 que se

poderia chamar seu conatus.)
Luis XIV esta tao completamente identificado com a posi~ao

que ocupa no campo de gravita~ao do qual eIe e 0 sol, que seria tao
ocioso tentar determinar 0 que e ou nao e produto de sua vontade
entre todas as a~oes ocorridas nesse campo, como buscar distin
guir, num concerto, 0 que e produzido pelo maestro do que e fei
to pelos musicos. Sua propria vontade de dominar e 0 produto do
campo que eIa domina e que faz girar qualquer coisa em seu bene
ficio: "Os privilegiados, prisioneiros das redes que se atiravam
reciprocamente, como que se mantinham uns e outros em suas
posi~oes, mesmo que so apoiassem 0 sistema a contragosto: ~
pressao exercida sobre eIes peIos inferiores ou peIos menos prlVl
legiados for~ava-os a defender seus privilegios. E vice-versa: a pres
sao de cima mobilizava os desvalidos a se Iibertar imitando os que
haviam acedido a uma posi~aomais favoravel; em outros termos,
eles entravam no circulo vicioso da rivalidade de hierarquia;'24

Assim, urn estado que se tornou 0 simbolo do absolutismo e
que apresenta no mais alto grau as aparencias do "Aparelho", a
come~ar peIo proprio monarca ("0 Estado sou eu"), 0 mais dire
tamente interessado nessa representa~ao, dissimula na verdade
urn campo de lutas no qual 0 detentor do "poder absoluto" deve
se envolver ao menos 0 suficiente para conservar e explorar as
divisoes e mobilizar entao em seu beneficio a energia engendrada
pelo equilibrio de tensoes. 0 principio do movimento perpetuo
que agita 0 campo nao reside em algum primeiro motor imovel
_ no caso, 0 Rei-Sol- mas na pr6pria luta que, produzida peIas

estruturas constitutivas do campo, tende a reproduzir nele estru
turas e hierarquias. Ele esta nas a~oes e rea~oes dos agentes: esses
nao tern outra escolha senao lutar para manter ou melhorar sua
posi~ao, isto e, para conservar ou aumentar 0 capital especifico
que s6 se engendra no campo; e eles contribuem entao para fazer
pesar sobre todos os outros as constri~oes, muitas vezes, vividas
como insuportaveis, nascidas da concorrencia (a menos, e claro,
que prefiram se excluir do jogo, por uma renuncia her6ica que
vern a ser uma morte social, do ponto de vista da illusio, logo uma
decisao impensavel). Em suma, ninguem pode tirar proveito do
jogo, nem mesmo os que 0 dominam, sem se envolver a fundo no
jogo, sem se enredar nele: isto significa dizer que nao haveria jogo
sem a adesao (visceral, corporal) ao jogo, sem 0 interesse pelo
jogo enquanto tal, que constitui 0 principio de interesses diversos,
ate mesmo conflitantes, dos diferentes jogadores, das vontades e
aspira~oes que os animam e que, produzidas peIo jogo, dependem
da posi~ao que nele ocupam.

Destarte, a hist6ria objetivada s6 se torna atuada e atuante
quando 0 cargo, mais ou menos institucionalizado, com 0 progra
rna de a~ao, mais ou menos codificado, que Ihe e inerente, acaba
encontrando, a maneira de uma roupa, de uma ferramenta, de
urn Iivro ou de uma casa, alguem capaz de se dar bern nele e de se
reconhecer nele 0 suficiente a ponto de retoma-Io por sua pr6pria
conta, de toma-Io em suas maos, de assumi-Io, e de se deixar ao
mesmo tempo ser por ele possuido. 0 gar~om de cafe nao repre
senta 0 papeI de gar~om de cafe, como queria Sartre.25 Ao enver
gar seu uniforme, bern talhado para exprimir uma forma demo
cratizada e quase burocnHica da dignidade devotada do servidor
domestico de luxo, e ao cumprir 0 cerimonial da ligeireza e do
desveIo, que pode ser uma estrategia para mascarar urn atraso, urn
esquecimento, ou para fazer passar urn mau produto, ele nao se
torna coisa (ou "em si"). Seu corpo, onde esta inscrita uma hist6
ria, esposa sua fun~ao, ou seja, uma hist6ria, uma tradi~ao, que eIe
sempre enxergou encarnada em corpos, ou melhor, nesses trajes
como que habitados por urn certo habitus a que se denomina gar
~ons de cafe. 0 que nao significa que ele tenha aprendido a ser
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gar~om de cafe imitando outros gar~ons de cafe, entao constitui
dos como modelos explicitos. Ele entra na pele do personagem
gar~om de cafe nao como urn ator desempenhan.do urn papel,
mas como 0 menino que se identifica com seu pal e adota, sem
sequer ter necessidade de "fazer de conta", uma maneira de mane
jar a boca ao falar, ou de mover os ombros ao andar, q~e !he pare
ce constitutiva do ser social do adulto completo. Nao se pode
sequer dizer que ele se julga urn gar~om de cafe; el~ se en~ontra a
tal ponto tornado pela fun~ao para a qual estava S6clO-Ioglcamen
te destinado - por exemplo, enquanto filho de urn pequeno
comerciante que deve juntar urn pecUlio para se instalar por ~o~
ta pr6pria. Por sua vez, basta situar urn estudante em sua p~,sl~ao

(como se via as vezes ap6s 68, em alguns restaurantes de van
guarda") para ve-Io marcar, por mil sinais, a distanc.ia que ele pre
tende manter, fingindo precisamente desempenha-Ia como urn
pape!, com rela~ao a uma fun~ao que nao correspond.e a ideia
(socialmente constituida) que ele possui de seu ser, ou seJa, de seu
destine social: em rela~ao a urn oficio para 0 qual ele nao se sente
talhado, e no qual, como diz 0 consumidor sartriano, ele nao pre
tende "se deixar aprisionar':

"'~' E como prova de que 0 intelectual nao logra maior distancia

\em rela¢o a seu cargo do que 0 gar~om de cafe,.e do qu~ ~ de~e a
rigor como intelectual, ou seja, a ilusao escohistlca da dlstallcla em
rela¢o a quaisquer cargos, basta ler como um documento antropo/6
gico a analise pela qual Sartre prolonga e "universaliza" a celebre
descri¢o: "Por mais que eu assuma as fun~oes de gar~om de cafe,
s6 posso se-Io de urn modo neutralizado, como 0 ator e Hamlet, fa
zendo mecanicamente os gestos tipicos de meu estado e me encaran
do como gar~om de cafe imaginario por meio desses gest~s torna
dos como 'analogon'. 0 que busco realizar e urn ser-em-Sl do gar
~om de cafe, como se me fosse dado 0 poder de conferir seu valo~e
sua urgencia a meus deveres e meus direitos de estado, como se nao
fosse de minha livre esco!ha 0 fato de me levantar a cada manha as
cinco horas ou ficar na cama, correndo 0 risco de ser despedido.
Como se pelo fato de manter esse papel por toda a vida, eu nao che
gasse a transcende-Io de todo jeito. e nao me constituisse como que

estando alem de minha condi~ao.Entretanto, nao ha duvida de que
eu sou em certo sentido gar~om de cafe - caso contnirio, jamais
poderia tambem me intitular diplomata ou jornalista."26

Seria preciso deter-se diante de cada palavra dessa especie de
produto milagroso do inconsciente social 0 qual, em favor do jogo
duplo (ou eu) facultado por urn emprego exemplar do eu fenome
nol6gico e da identifica~ao "compreensiva" com outrem (Sartre
fez largo usa disso), projeta uma consciencia de intelectual numa
pratica de gar~om de cafe, ou no ana/ogon imaginario dessa prati
ca, prodU2indo uma especie de quimera social, monstro com cor
po de gar~om de cafe e cabe~a de fIl6sofo: talvez fosse preciso ter a
liberdade de ficar na cama sem ser dispensado para apreender
aquele que se levanta as cinco horas para varrer as salas e fazer
funcionar a maquina de fazer cafe, antes da chegada dos clientes,
como se estivesse se liberando (livremente?) da liberdade de ficar
na cama, pronto a ser demitido ? Ter-se-a entao reconhecido a
16gica, a da identifica~aocom urn fantasma, segundo a qual mui
tos outros, ao entender a rela~ao "intelectual" com a condi~ao

operaria como se fosse a rela~ao operaria com tal condi~ao, pude
ram prodU2ir urn operario engajado por inteiro nas "Iutas'; ou ao
contrario, por mera inversao, como nos mitos, desesperadamente
resignado a ser apenas 0 que e, ao seu "ser-em-si" de openirio,
desprovido da liberdade conferida pelo fate de contar entre seus
possiveis com posi~oes como as de diplomata ou jornalista. __.1

A DIALETICA DAS DISPOSICOES E DAS POSICOES

Nos casos de coincidencia mais ou menos perfeita entre a
"voca'rao" e a nmissao'; entre as «expectativas coletivas'; como diz
Mauss, inscritas quase sempre de maneira implicita na posi~ao, e
as expectativas ou as esperan,as incutidas nas disposi,oes, entre as
estruturas objetivas e as estruturas cognitivas por meio das quais
elas sao apreendidas, seria ocioso buscar distinguir, na maioria dos
casos, 0 que, nas pniticas, tern a ver com 0 efeito de posi,oes e 0

que e produto de disposi,oes para ai trazidas pelos agentes e que

!
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comandam sua rela~ao inteira com 0 mundo, em particular sua
percep~ao e sua aprecia~ao da posi~ao, portanto a maneira de lidar
com ela e, afinal, a pr6pria "realidade" dessa posi~ao.

~
mente existem a~ao, hist6ria, conserva~ao ou transforma

~ao de estruturas, porque existem agentes irredutiveis ao que 0

, senso comum e 0 "individualismo metodol6gico" introduzem na
no~ao de individuo e que, enquanto corpos socializados, sao
dotados de urn conjunto de disposi~5es contendo ao mesmo tem

\ po a propensao e a aptidao para entrar no jogo e a joga-lo com

~aior ou menor exito.
~Apenas 0 recurso as disposi~5es permite compreender de fato,
dispensando a hip6tese desastrosa do calculo racional de todos os
pr6s e contras da a~ao, a compreensao imediata que os agentes
tern do mundo aplicando-lhe formas de conhecimento extraidas
da hist6ria e da pr6pria estrutura do mundo ao qual eles as apli
cam; somente isso permite dar conta desse sentimento de eviden
cia que, paradoxalmente, mascara de maneira particularmente
eficaz, inclusive aos olhos dos que melhor 0 descrevem, como
Husser! e Schutz, as condi~5es particulares (e nao obstante, relati

vamente frequentes) que 0 tornam possive!.
Todavia, os casos de ajustamento das disposi~5es as situa~5es_r-- . . .. .

•conSlituem por outro lado umadas provasmais convincentes da
inanidadedaopo-si~aopre-construida-enfre 0 indMduo.easociec

, dade ou entre 0 individual e 0 coletivo. Essa oposi~ao semi-erudi
ta resiste tao bern as refuta~5es pelo fato de estar ancorada na for
~a puramente social das rotinas de pensamento e dos automatis
mos de linguagem; pela l6gica das oposi~5es escolares subenten
didas pelos temas de disserta~5es e dos cursos magistrais (Tarde
_ ou Weber - contra Durkheim, consciencia individual contra
consciencia coletiva, individualismo metodol6gico contra holis
mo, RATS - partidarios da Rational Action Theory (Teoria da
Arlio RacionaT) - contra CATS - partidarios da Collective Action
Theory (Teoria da Arlio Coletiva) - etc.); pela tradi~ao litero-fIlo
s6fica da dissidencia libertaria contra os poderes sociais e, em par
ticular, contra 0 Estado; enfim, e sobretudo, pelo latejo das oposi
~5es politicas subjacentes (liberalismo contra socialismo, capita-

lismo contra coletivismo), que os "te6ricos" desavisados e ines
crupulosos se apressam em retomar por sua conta, sob uma forma
por vezes pouco eufemizadaP

A no~ao de habitus permite fugir a essa alternativa mortal e,
ao mesmo tempo, superar a oposi~ao entre 0 realismo, para 0 qual
s6 existe 0 individuo (ou 0 grupo como conjunto de individuos),
e 0 nominalismo radical, para 0 qual as "realidades sociais" nao
passam de palavras. E logra tal resultado sem hipostasiar 0 social
numa entidade como a "consciencia coletiva" durkheimiana,
solu~ao falsa de urn problema verdadeiro:~."m-ada agente-, logo
em estado)n<iiyid!tado,-que existem disposi~5es supra-indivi
duais capazes de funcionar de maneira orquestrada, ou melhor,
coletiva (como fa se Viu, -a: no~ao de habitus permite dar conta de
processos sociais coletivos e dotados de uma especie de finalidade: '
objetiva - como a tendencia Qos-gropes dominantes a: assegurar'
sua propila perpetua~ao- sem recOrrer nem a coletivos personH,
ficiiifos aptos a formular seus pr6prios objetivos, nem a agrega~ao,'
mecanica das a~5es racionais d6sageilfes lhaividuais, tampouco a
uma consciencia ou a uma vontade central, capaz de se impor por
intetmMiede uma disciplina).

Pelo fato de que 0 social tambem se institui nos individuos bio
16gicos, existe muito de coletivo em cada individuo socializado,
entendendo-se por isso propriedades validas para uma classe intei
ra de agentes - que a estatistica permite trazer a luz do dia. 0 habi
tus entendido como individuo ou corpo biol6gico socializado, ou
como social biologicamente individuado pela encarna~ao num cor
po, e coletivo ou transindividual- pode-se entao construir classes
de habitus, estatisticamente caracterizaveis. Enessa qualidade que 0

habitus esta em condi~5es de intervir eficazmente num mundo
social ou num campo ao qual esteja genericamente ajustado.

Mas, a coletiviza~ao do individuo biol6gico realizada pela
socializa~ao nem consegue fazer desaparecer todas as proprieda
des antropol6gicas ligadas ao suporte biol6gico. Cumpre tambern
levar em conta tudo 0 que 0 social incorporado - pense-se por
exemplo no capital cultural em estado incorporado - deve ao
fato de estar ligado ao individuo biol6gico, logo dependente das
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fraquezas e fragilidades do corpo - a deteriora~ao das capacida
des, sobretudo mnesicas, ou a possive! imbeeil/itas do herdeiro do
trono, ou a morte. E ainda tudo 0 que deve a l6gica especifica de
funcionamento do organismo, qual seja a de uma estrutura fun
dada na integra~ao de niveis de organiza~ao cada vez mais com
plexos e nao de urn mecanismo simples, sendo preciso invoca-la
para dar conta de certas propriedades dentre as mais caracteristi
cas do habitus, como a tendencia a generaliza~ao e 0 carater siste
matico de suas disposi~oes.

A re!a~ao entre as disposi~oes e as posi~oes nem sempre assu
me a forma do ajustamento quase milagroso, e fadado por isso a
passar despercebido, que se observa quando os habitus sao 0 pro
duto de estruturas estaveis, as mesmas nas quais e!es se atualizam:
nesse caso, sendo os agentes levados a viver num mundo que nao
eradicalmente distinto daquele que modelou seu habitus prima
rio, a sintonia logo se estabelece entre a posi~ao e as disposi~oes

daquele que a ocupa, entre a heran~a e 0 herdeiro, entre 0 cargo e
seu detentor. Sobretudo por conta de transforma~oes estruturais
que suprimem ou modificam certas posi~oes, e tambem da mobi
lidade inter ou intra-geracional, a homologia entre 0 espa~o de
posi~oes e 0 espa~o de disposi~oes nunca e perfeita e sempre exis
tern agentes numa posi~ao em falso, deslocados, mal situados em
seu lugar e tambem, como se diz, "na sua pele': Tal como ocorre
entre os senhores de Port-Royal, a discordancia pode constituir 0

principio de uma disposi~aopara a lucidez e para a critica que leva
a recusa de aceitar as expectativas ou as exigencias do cargo como
sendo naturais e, por exemplo, a trocar de cargo conforme as exi
gencias do habitus ao inves de ajustar 0 habitus as expectativas do
cargo. A dialetica entre as disposi~oes e as posi~oes transparece
com nitidez no caso de posi~oes situadas em zonas de incerteza do
espa~o social, como as profissoes ainda mal definidas, tanto para
as condi~oes de acesso como para as condi~oes de exercicio (edu
cador, animador cultural, assessor em comunica~aoetc.). Pelo fate
de que esses cargos mal delimitados e mal garantidos, mas "aber
tos" e, como se diz por vezes, "cheios de perspectivas'; deixam a
seus ocupantes a possibilidade de defini-los incutindo-lhes a

necessidade incorporada constitutiva de seu habitus, seu futuro
vai depender muito mais do que farao dele seus ocupantes, ou
pelo menos os que dentre eles, nas lutas internas a "profissao" e
nos confrontos com as profissoes vizinhas e concorrentes, logra
rao impor a defini~ao da profissao mais favoravel ao que eles sao.

Contudo, os efeitos da dialetica entre as inclina~oes inscritas
nos habitus e as exigencias implicadas na defini~ao do cargo nao
sao menores nos setores mais regulados e enrijecidos da estrutura
social, como no caso das profissoes mais antigas e me!hor codifi
cadas da fun~ao publica. Logo, longe de ser urn produto med.ni
co da organiza~ao burocratica, alguns dos tra~os mais caracterfs
ticos, na conduta dos pequenos funcionarios, a tendencia ao for
malismo, ao fetichismo da pontualidade ou a rigidez na rela~ao

com 0 regulamento, constituem a manifesta~ao, numa situa~ao

particularmente favoravel a sua atualiza~ao, de urn sistema de dis
posi~oes que tambem se exprime fora da situa~ao burocratica, em
todas as praticas da existencia, e que seria 0 bastante para predis
por os membros da pequena burguesia as virtudes exigidas pela
ordem burocratica, e exaltadas peia ideologia do "servi~o publi
co": probidade, minucia, rigor e propensao a indigna~ao moral. A
tendencia do campo burocratico, espa~o relativamente autonomo
de rela~oes (de for~a e de luta) entre posi~5es explicitamente
constitufdas e codificadas (isto e, definidas em sua hierarquia, seu
ambito etc.), a "degenerar" em "institui~aototal", exigindo a iden
tifica~ao completa e mecanica do "funcionario" com a fun~ao e a
execu~ao estrita e mecanica de regras de direito, regulamentos,
diretrizes, circulares, nao esta ligada de modo mecanico aos efei
tos morfol6gicos exercidos pe!o tamanho e pe!o numero sobre as
estruturas (por meio, por exemplo, das constri~oes impostas a
comunica~ao); ela s6 consegue se realizar na medida em que
encontra a cumplicidade das disposi~oes.

Quanto mais afastamo-nos do funcionamento ordinario dos
campos para nos dirigirmos aos limites, decerto jamais alcan~a

dos, onde, com 0 desaparecimento de toda luta e de toda resisten
cia a domina~ao, 0 espa~o de jogo se enrijece, reduzindo-se a uma
"institui~ao total" no sentido de Goffman, ou ainda, num sentido
rigoroso desta feita, a urn aparelho, tanto mais a institui~ao tende

fi
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DEFASAGENS, DISCORDANCIAS E FRACASSADOS

a consagrar agentes que se entregam por inteiro a institui~ao' (ao
Partido, a Igreja ou a Empresa, por exemplo), e que levam a cabo
tanto mais facilmente essa obla,iio quanto menor 0 capital possui
do fora da institui~ao (por exemplo, os detentores de "diplomas
da casa"), por conseguinte menos liberdade em rela~ao a ela ou
perante 0 capital e os ganhos especificos por ela proporcionados.
o apparatchik, que deve tudo ao aparelho, e 0 aparelho tornado
homem, pronto a dar tudo a urn aparelho que the deu tudo:
podem-se-lhe confiar sem temor as maiores responsabilidades
uma vez que ele nada pode fazer para fazer progredir seus interes
ses sem atender ao mesmo tempo as expectativas e aos interesses
do aparelho; como 0 oblato, ele esta predisposto a defender a ins
titui~ao, com a mais firme convic,ao, contra as amea~as suscita
das pelos desvios hereticos dos detentores de urn capital adquiri
do fora da institui~ao, que se sentem autorizados e tendentes a
tomar distancia em rela~ao as cren~as e hierarquias internas.

195a CONHECiMENTO PEtO CORPO

tadas e impostas pela coloniza~ao (ou hoje pelas constri~oes do
mercado) e as disposi~oes economicas trazidas por agentes direta
mente procedentes do mundo pre-capitalista. Essa situa~ao quase
experimental tinha por efeito fazer surgir como que em negativo,
por meio de todas as condutas entao comumente descritas como
falhas de "racionalidade" e "resistencias a modernidade", frequen
temente imputadas a misteriosos fatores culturais, como 0 Isla, as
condi~6es ocultas de funcionamento das institui~oes economicas,
isto e, as disposi~6es economicas que os agentes devem possuir
para que as estruturas economicas possam funcionar harmonio
samente, tao harmoniosamente que a pr6pria condi~ao de seu
born funcionamento possa passar despercebida, como ocorre nas
sociedades em que as institui~6es e as disposi~6es economicas se
desenvolveram no mesmo ritmo.

Fui entao levado a questionar a universalidade das disposi~oes

economicas ditas racionais e, ao mesmo tempo, a colocar a questao
das condi,oes economicas - e culturais - de acesso a tais disposi
~6es - questao paradoxalmente omitida pelos economistas, os
mesmos que costumam aceitar universais a-hist6ricos em certas
no~oes, como as de a~ao racional ou de preferencias, as quais sao
de fato determinadas economicamente e moldadas socialmente.
Por mais paradoxal que pare~a, talvez se deva solicitar a Bergson a
lembran~ de uma evidencia hist6rica ocultada pela desistoriciza
~ao associada a familiaridade: "Sao necessarios seculos de cultura
para produzir urn utilitario como Stuart MiI!'?8 ou seja, eis 0 que
consideram como uma natureza universal os economistas que cos
tumam invocar 0 fundador do utilitarismo. A mesma coisa valeria
para tudo 0 que 0 racionalismo prirnario inscreve na razao. A l6gi
ca e 0 inconsciente de uma sociedade que inventou a 16gica. A a~ao

16gica na defini~ao dada por Pareto ou a a~ao racional segundo
Weber e uma a~ao que, tendo 0 mesmo sentido para quem a reali
za como para quem a observa, nao possui face externa, tampouco
excedente de sentido, embora pare~a ignorar as condi~6es hist6ri
cas e sociais dessa perfeita transparencia consigo mesma.)

o habitus nao e necessariamente adaptado, nem necessaria
mente coerente. Possui seus graus de integra~ao - que corres-

PIERRE BOURDIEU I MEDITA<;:OES PASCAllANAS

o fato de que as respostas engendradas sem calculo ou proje
to pelo habitus surjam, com frequencia, como que adaptadas,
coerentes, e imediatamente inteligiveis, nao deve levar a que se
fa~a delas uma especie de instinto infalivel, capaz de produzir a
todo instante respostas milagrosamente ajustadas a quaisquer
situa~oes. 0 ajustamento antecipado do habitus as condi~oes

objetivas constitui um caso particular, sem duvida particularmen
te frequente (nos universos que nos sao familiares), mas que con

viria evitar universalizar.
(Decerto, a partir do caso particular do ajustamento do habi

tus e da estrutura muitas vezes entendido como urn principio de
repeti~ao e de conserva~ao, urn conceito como esse de habitus
acabou impondo-se a mim desde 0 inicio como 0 unico meio de
dar conta das defasagens observadas, numa economia como a da
Argelia nos anos sessenta (e ainda hoje em diversos paises ditos
"em vias de desenvolvimento"), entre as estruturas objetivas e as
estruturas incorporadas, entre as institui~oes economicas impor-
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pondem, sobretudo, a graus de "cristalizas:ao" do estatuto ocupa
do. Observa-se, entao, habitus di!acerados, entregues a contradi
s:ao e a divisao contra si mesma, geradora de sofrimentos, pare
cern corresponder a posis:oes contradit6rias, tendentes a exercer
sobre seus ocupantes "duplas constris:oes" estruturais. Ademais,
mesmo que as disposis:oes possam se depauperar ou se enfraque
cer por uma especie de "usura" ligada a ausencia de atualizas:ao
(correlata, sobretudo, de uma mudans:a de posis:ao e de condis:ao
social) ou pelo efeito de uma tomada de consciencia associada a
urn trabalho de transformas:ao (como a corres:ao dos sotaques,
das maneiras etc.), existe uma inercia (ou uma hysteresis) dos
habitus cuja tendencia espont1nea (inscrita na biologia) consiste
em perpetuar estruturas correspondentes as suas condis:oes de
produs:ao. Em conseqiiencia, pode ocorrer que, segundo 0 para
digma de Dom Quixote, as disposis:oes estejam em desacordo
com 0 campo e com as "expectativas coletivas" constitutivas de
sua normalidade. E 0 caso, em particular, quando urn campo atra
vessa uma crise profunda e verifica suas regularidades (ate mesmo
suas regras) profundamente transtornadas. Ao contnirio do que
se passa em situas:oes de concordancia em que a evidencia ligada
ao ajustamento torna invisivel 0 habitus que 0 torna possivel, 0

principio relativamente aut6nomo de legalidade e de regularidade
constituido pelo habitus se manifesta entao com toda nitidez.

De modo mais geral, contudo, a diversidade de condis:oes, a
diversidade correspondente de habitus e a multiplicidade de des
locamentos intra e intergeracionais de ascensao ou declinio fazem
com que os habitus possam se defrontar, em imlmeros casos, com
condis:oes de atualizas:ao diferentes daquelas em que foram pro
duzidos: isso ocorre em especial em todos os casos em que os
agentes perpetuam disposis:oes tornadas obsoletas pelas transfor
mas:oes das condis:oes objetivas (envelhecimento social), ou
quando ocupam posis:oes capazes de exigir disposis:oes diferentes
daquelas derivadas de sua condis:ao de origem, seja de modo
duradouro, como os arrivistas, ou de maneira conjuntural, como
os mais destituidos quando tern que se defrontar com situas:oes
regidas pelas normas dominantes, como certos mercados econ6

micos ou culturais.

~m situas:oes de crise ou de rapida mudans:a, certos agentes,
frequentemente os que eram justamente os mais bern adaptados
ao estado anteri.or do jogo, tern dificuldade de se ajustar a nova
ordem estabeleclda: suas disposis:oes tornam-se disfun' .
esfor os d d'd ClOnalS e os

s: espen 1 os para perpetua-las acabam contribuindo
~ara~nfurna.losmais profundamente no fracasso. E0 caso desses

erdelros de "familia importante" por mun' ob d .d ' serva os na reglao
o Bearn, ~os anos sessenta, que se condenavam ao celibato e a

uma. espe.cl: de m~rte social,29 instados a essa conduta por conta
de dlSposls:oes antlgas e encorajados a tanto por maes protetoras e
agarradas a uma ordem em processo de desaparecimento; tam
bern e 0 caso desses eleitos das escolas de elite, ainda nos anos ses
senta, que ~usc~va~ perpetuar, a revelia de tudo, uma imagem de
sucesso umversltano, em especial no tocante a tese de doutorad
que os condenava a deixar 0 lugar a novos postulantes, mUit~~
vezes m:nos dotados em termos escolares, que sabiam adotar os
novos canones, menos exigentes, do desempenho academico ou
se afastar do ~aminho real para percorrer atalhos alternativos (por
exemplo, onentando-se para 0 CNRS, para a Escola d Alt
Est~d.os.oupara disciplinas novas).30 E seria faci! recolher:a hi~~
t6na mu~erosexemplos desses aristocratas que, por nao deseja
rem ou nao pode~em se rebaixar (habitus - de nobreza _ obri
ga), acabaram d,e1X~do seu privi!egio se converter em desvanta
gem na concorren~la com grupos sociais menos aquinhoados.

De modo malS geral, 0 habitus tern seus fracassados seus
momen~os.criti~os de desconcerto e de defasagem: a relas:~o de
adaptas:ao lmediata fica suspensa, num instante de hesitar-
que d " Tao em

po e se msmuar uma forma de reflexao que nao tern d
ver d naaa

~om a 0 pensador escolastico a qual, por intermedio dos
mOVlmentos esbos:ados do corpo (por exemplo, 0 que pondera
com 0 olhar ou 0 gesto, a maneira do jogador de tenis ao refazer
urn lance falhado, os efeitos do movimento realizado ou 0 des
compasso entre esse movimento e 0 movimento a ser efetuado)
perman.ece v~ltada ~~ra a pratica e nao para quem a realiza. '

Sera pre~lso SU)eltar-se aos habitos de pensamento os quais,
tal como a dlcotomla entre 0 consciente e 0 inconsciente, levam a
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suscitar a questao da parte que cabe, na determina~ao das pnlti
cas, as disposi~oes do habitus, ou as vontades conscientes? Em La
Monadologie, Leibniz oferecia uma resposta rara cuja virtude era
dar urn lugar importante a "razao pr:itica": "as homens agem
como animais, ao passo que os atos derivados de suas percep~oes

se fazem apenas pela mem6ria; assemelhando-se aos medicos
empiricos, que possuem uma simples pnitica, sem teoria; e somos
afinal empiricos em tres quartos de nossas a~oes."31 Mas, na reali
dade, a partilha nao e faci!, e muitos dos que refletiram acerca do
que significa seguir uma regra puderam observar que nao existe
regra, por mais precisa e explicita que seja (como a regra juridica
ou matematica), capaz de preyer todas as condi~oes possiveis de
sua execu~ao, e que nao deixe inevitavelmente certa margem de
jogo ou de interpreta~ao, entregue as estrategias praticas do habi
tus (0 que deveria suscitar alguns problemas para os que postulam
que os comportamentos regrados e racionais sao necessariamente
o resultado da vontade de submeter-se a regras explicitas e reco
nhecidas). Todavia, ao contrario, as improvisa~oes do pianista ou
as ditas figuras livres do ginasta nunca acontecem sem uma certa
presen~a de espirito, como se diz, uma certa forma de pensamen
to ou mesmo de reflexao pratica, reflexao em situa~ao e em a~ao

que se faz necessaria para avaliar em cima do lance a a~ao ou 0

gesto realizado e assim poder corrigir uma rna posi~ao do corpo,
retomar urn movimento imperfeito (a mesma coisa ocorre, a for
tiori, em condutas de aprendizagem).

Ademais, 0 grau com que podemos nos entregar aos automa
tismos do senso pr:itico varia conforme as situa~oes e os dominios
de atividade, mas tambem segundo a posi~ao ocupada no espa~o

social: e provavel que os que se encontram "em seu lugar" no
mundo social possam mais e mais completamente se entregar ou
confiar em suas disposi~oes (e 0 "desembara~o" das pessoas bern
nascidas) do que os que ocupam posi~oes em falso, tais como os
arrivistas ou os desclassificados; no entanto, esses illtimos tern
mais chances de tomarem consciencia do que para os outros lhes
parece evidente, pelo fato de se verem obrigados a se vigiar e a cor
rigir conscientemente os "primeiros movimentos" de urn habitus
gerador de condutas pouco adaptadas ou deslocadas.

cAPlrULO v

VIOLENCIA SIMBOLICA E LUTAS POLiT/CAS

A aquisi~ao do habitus primario no seio da
familia nao tern nada a ver com urn processo mecilnico de incul
car, analogo a impressao de urn "caniler" imposto pela coer~ao.I

~ mesmo ocorre com a aquisi~ao das disposi~oes especificas exi
gl~as ,P?r urn ~ampo, que se efetua na rela~ao entre as disposi~oes
pnmanas, mals ou menos afastadas daquelas exigidas pelo cam
po, e as constri~oes inscritas na estrutura do campo: 0 trabalho es
pecifi~~ de ~oc.ializa~ao tende a favorecer a transforma~ao da libi
do ongmana, IStO e, dos afetos socializados constituidos no cam
po domestico, nesta ou naquela forma especifica de libido, gra~as,
sobretudo, a transferencia dessa libido em favor de agentes ou ins
tit~i?oes pertencentes ao campo (por exemplo, no caso do campo
rehglOso, ~randes figuras simb6licas como 0 Cristo ou a Virgem,
sob suas dlferentes figuras hist6ricas).

LIBIDO E /lWSta

as novatos trazem consigo disposi~oes previamente constitui
das no interior do grupo familiar socialmente situado, portanto,
mals ou menos ajustadas de antemao (sobretudo em virtude da
a.uto-sele~a~, ~ivi~a como "voca~ao': ou da hereditariedade profis
slOnal! ~s e~lgenclas ~xpressas ou tacitas do campo, a suas pressoes
ou sohclta~oes, e mals ou menos "sensiveis" aos sinais de reconhe
cimento e consagra~ao, que envolvem uma contrapartida em ter
mos de reconhecimento em rela~ao a ordem que os confere.
Somente por meio de toda uma serie de transa~oes insensiveis, de
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compromissos semiconscientes e opera~oes psicol6gicas (proje
~ao, identifica~ao, transferencia, sublima~ao etc.) socialmente
encorajadas, sustentadas, canalizadas, ate organizadas, tais dispo
si~oes se transformam aos poucos em disposi~oes especificas, ao
cabo de todos os ajustamentos infinitesimais necessarios para
"estar a altura" ou, ao contrario, "para desistir'; que acompanham
os desvios infinitesimais ou brutais constitutivos de uma trajet6ria
social. Nesse processo de transmuta¢o, os ritos de institui~ao, em
especial aqueles arranjados pela institui~ao escolar, como as provas
iniciat6rias de prepara¢o e sele~ao, inteiramente identicas em sua
16gica e seus efeitos as das sociedades arcaicas, desempenham urn
papel determinante ao favorecer 0 investimento inicial no jogo.

Tanto se pode dizer que os agentes tiram partido das possibi
lidades oferecidas por urn campo no intuito de exprimir e saciar
suas pulsoes e desejos, eventualmente sua neurose, como dizer
que os campos utilizam as pulsoes dos agentes constrangendo-os
a submissao ou a sublima~ao, fazendo-os se dobrar diante das es
truturas e finalidades que lhes sao imanentes. Na verdade, os dois
efeitos ocorrem em cada caso, decerto em propor~oes desiguais,
conforme os campos e os agentes e, desse ponto de vista, poder
se-ia descrever cada forma singular de urn habitus especifico (de
artista, de escritor ou de erudito, por exemplo) como uma "for
ma~ao de compromissos" (no sentido de Freud).

o processo de transforma~ao pelo qual alguem se torna mi
neiro, campones, padre, musico, professor, ou patrao, e prolonga
do, continuo, insensivel e, mesmo quando sancionado por ritos
de institui~ao (no caso da nobreza escolar, a longa separa~ao pre
parat6ria e a prova magica do concurso), exclui, salvo alguma
exce~ao, as conversoes repentinas e radicais: come~a desde a
infancia, qui~a antes mesmo do nascimento (0 que se pode obser
var de modo privilegiado nisso que por vezes chamamos "dinas
tias" - de musicos, empresarios, pesquisadores etc. -, mobili
zando 0 desejo - socialmente elaborado - do pai ou da mae e
ate de toda uma linhagem); e prossegue, a maior parte do tempo
sem crises nem conflitos - 0 que nilo 0 torna isento de todo tipo
de sofrimentos morais ou fisicos os quais, enquanto provas, fazem

parte das condi~oes de desenvolvimento da illusio; de todo modo,
nunca e possivel determinar quem faz a escolha a rigor, se 0 agen
te ou a institui~ao; nunca se sabe quando 0 born aluno escolhe a
escola, ou se essa Ultima 0 escolhe, pois tudo em sua conduta d6dl
evidencia 0 quanta ele a escolhe.

A forma originaria da illusio e 0 investimento no espa~o

domestico, lugar de urn processo complexo de socializa~ao do
sexual e de sexualiza~ao do social. A sociologia e a psicologia deve
riam juntar esfor~os (para tanto, seria precise que elas conseguis
sem superar as preven~oes mutuas) no intuito de analisar a genese
do investimento num campo de rela~oes sociais, assim conforma
do como objeto de interesse e de preocupa~ao, no qual a crian~a se
encontra cada vez mais envolvida, e que constitui tanto 0 paradig
rna como 0 principio do investimento no jogo social. De que
maneira se efetua a passagem, descrita por Freud, de uma organi
za¢o narcisista da libido, na qual a crian~a toma a si mesma (ou
seu pr6prio corpo) como objeto de desejo, para urn outro no qual
ela se orienta para uma outra pessoa, tendo acesso entilo ao mUll
do das "rela~oes de objeta'; sob a forma do microcosmo social ori
ginario, e dos protagonistas do drama que ai se desenrola?

A fim de obter 0 sacrificio do "amor-pr6prio" em prol de urn
outro objeto de investimento e inculcar assim a disposi~ao dura
vel para investir no jogo social como urn dos pre-requisitos de
qualquer aprendizagem, pode-se supor que 0 trabalho pedag6gi
co em sua forma elementar se ap6ia num dos motores que estarao
na raiz de todos os investimentos ulteriores: a busca do reconhed
mento. A feliz imersao, sem distancia nem dilaceramento, no cam
po familiar pode ser descrita como uma forma extrema de realiza
~ao ou, ao contrario, como uma forma absoluta de aliena~ao: per
dida, pode-se dizer, nos outros, apaixonada pelos outros, a crian
~a s6 podera descobri-Ios como tais sob a condi~ao de descobrir a
si mesma como urn "sujeita'; para quem existem "objetos" tendo
a particularidade de poderem toma-Io como "objeto': De fato, ela
e continuamente levada a assumir em rela~ao a si mesma 0 ponto
de vista dos outros, a adotar seu ponto de vista para descobrir e

avaliar de antemao de ,que maneira ela sera, vistaedefinida por
U I'· r;;) 2.\
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eles: seu ser e urn ser-percebido, condenado a ser defmido em sua

verdade pela percep~ao dos outros.
Eis ai 0 que poderia ser a raiz antropol6gica dOl ambigiiidade

do capital simb6lico - gl6ria, homa, cn!dito, reputa~ao, notorie
dade -, principio de uma busca egoista das satisfa~6es do "amor
pr6prio" que e, ao mesmo tempo, a procura fascinada pela apro
va~ao de outrem: '''A maior baixeza do homem e a busca dOl gl6ria,
mas e exatamente isso que constitui 0 maior sinal de sua excelen
cia; porque, Olinda que possua algum bern na terra, urn pouco de
saude e algum conforto essencial, ele somente se considera satis
feito se contar com a estima dos homens:'2 0 capital simb6lico
assegura formas de domina~ao, que envolvem a dependencia
perante os que ele permite dominar: com efeito, ele existe apenas
na e pela estima, pelo reconhecimento, pela cren~a, pelo credito,
pela confian~a dos outros, logrando perpetuar-se apenas na medi
dOl em que consegue obter a cren~a em sua existencia.

A a~ao pedag6gica inicial deriva seu principal recurso, sobre
tudo quando tenciona desenvolver a sensibilidade a uma forma
particular de capital simb6lico, desj;a-rela¢QDrig~pen
dencia,simb0liea: "A gl6ria. - A admira~ao estraga tudo desde a
infancia: Oh! Como isso esta bern posto! Oh! Como ele agiu bern!
Como ele e sabio! Etc. As crian~as de Port-Royal caem no ramer
rao quando nao se lhes incute esse ferrao de inveja e de gl6ria':3_<L.
trabalho de soci' - - ' r~sa~ao per

maner;~ria~a.ad~cias~sacrificj9~~
de p'rovas de reconhecimento, de considE1l00 oud~dIlllr<l~aO

("como e a,juizadol"), pot.Yezes.explicitamente solicitaclos{"Papai,
olha para mim!"). Essa troca e altamente carregada de afetividade,
na medida em que mobiliza por inteiro a pessoa de ambos os par
ceiros, sobretudo a crian~a, e claro, mas tambem os pais. A crian~a

incorpora 0 social sob a forma de afetos, mas socialmente colori
dos, qualificados, as injun~6es, prescri~6es ou condena~6espater
nas sendo decerto particularmente inclinadas a exercer urn "efeito
de Edipo" (para fOliar como Popper),4 quando provem, como num
caso analisado por Francine Pariente,S de urn pai politecnico, con
denado, por conta de seu pr6prio exito, ao estatuto de personagem

UMA COER~AO PHO CORPO

A analise da aprendizagem e da aquisi~ao de disposi~6es con
duz ao principio propriamente hist6rico da ordem politica. Pascal
tira uma conclusao tipicamente maquiavelica a partir da descober
ta de que 0 arbitrio e a usurpa~ao estao na origem da lei, de que e
impossivel fundar 0 direito na razao e no direito, de que a Consti
tui~ao, sendo decerto 0 que mais se assemelha, na ordem politica,
a urn primeiro fundamento cartesiano, nao passa de uma fic~ao

fundante destinada a dissimular 0 ate de violencia fora da lei que
esta na raiz da instaura~aoda lei: na impossibilidade de facultar ao
povo 0 acesso a verdade libertadora sobre a ordem social ("verita
tem qua liberetur"), pois isso apenas serviria para amea~ar ou
arruinar essa ordem, e precise "trapacea-Io': dissimular-lhe a "ver-

,j
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inacessivel e inimitavel. Contudo, os efeitos sociais do tatum fami
liar, entendido como 0 conjunto de veredictos, positivos ou nega
tivos, endere~ados it crian~a, enunciados performaticos do ser dOl
crian~a que fazem ser aquilo que enunciam, ou entao, de maneira
mais sutil e sorrateira, 0 conjunto das censuras silenciasas impostas
pela pr6pria 16gica dOl ordem domestica como ordem moral, nao
seriam tao poderosos nem tao dramaticos se nao estivessem sobre
carregados de desejo e, gra~as ao recalque, enfurnados no que ha
de mais profundo no corpo, onde estao registrados, sob a forma de
culpabilidades, de fobias, numa palavra, de paixao.6 (No estado
atual da divisao do trabalho entre os sexos, uma vez que os m6veis
de interesse simb6lico tais como homa, gl6ria ou celebridade lhes
sao prioritariamente propostos, a a~ao educativa destinada a agu
~ar a sensibilidade a esses m6veis acaba se exercendo de modo pri
vilegiado sobre os meninos: especialmente estimulados a adquirir
a disposi~ao para entrar na iI/usia originaria cujo lugar e 0 univer
so familiar, eles serao, por conta disso, mais sensiveis a sedu~ao dos
iogos sociais que lhes sao socialmente reservados e que possuem
como m6vel de interesse uma ou outra dentre as diferentes formas
possiveis de domina~ao.)
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dade da usurpa~ao'~ ou seja, a violencia inaugural na qual se enrai
za a lei, fazendo com que seja "vista como autentica, eterna':

De fato, nao ha necessidade de tamanha a~ao mistificadora,
como ainda acniditam os que imputam a submissao a lei e a ma
nuten~ao da ordem simb6lica a uma a~ao deliberadamente orga
nizada de propaganda ou a eficacia (que, decerto, nao se pode ~e

gligenciar) de "aparelhos ideol6gicos de Estado" postos a servl;'o
dos dominantes. Alias, 0 pr6prio Pascal tambem observa que 0

costume faz toda a autoridade" e nunca deixa de lembrar que a or
dem social nao e outra coisa senao a ordem dos corpos: basta no
essencial 0 habito ao costume e a lei que a lei e 0 costume produ
zem por suas pr6prias existenda e persistencia, a despeito de
qualquer interven~ao deliberada, para que se .consiga impor,u~
reconhecimento da lei fundado no desconheclIDento do arbltno
que constitui seu principio. A autoridade que 0 Estado esta em
condi~oes de exercer encontra decerto urn refor~o no "aparelho
augusto" que ele emprega, sobretudo por meio da institui~ao
judiciaria; todavia, a obediencia assim obtida resulta, em a~pla
medida, das disposi~oes submissas que ele inculca por.melD ~
pr6pria ordem que estabelece (bern como, de mo~o IDillS espeCl
fico, por conta da educa~ao escolar). De tal maneua que os ~ro

blemas mais fundamentais da fIlosofia politica s6 podem efetiva
mente ser suscitados e resolvidos pela volta as observa~oes triviais

da sociologia da aprendizagem e da educa~ao. .
Diversamente do comando, a~ao exercida sobre uma maqUl

na ou sobre urn automato que opera por meios mecanicos, passi
veis de uma analise fisica, a ordem se torna eficiente apenas por
intermedio daquele que a executa; isso nao significa que ela supo
nha for~osamente,por parte do executante, uma es~o~~a cons
dente e deliberada, acarretando, por exemplo, a posslbihdade da
desobediencia. Na maior parte do tempo, a ordem pode se apoiar
no que Pascal denomina 0 "automato", que vern a ser disposi~oes
prontas a reconhece-la praticamente - 0 que the confere sua apa
rencia "automatica" e pode levar a interpreta-la de urn ponto de
vista mecanicista. ,\~imj).6liGl, a de 'lIP disrorse performa
Jico e..em partic~aoraetll~constitutuma:forma de po-

.~

del"CLue_~e~x~r-,e .s_abre_os wrpos,diretarnente, e como que por
en~aJ}JJ),a_<j~tode qualquer constri~ao fisica; mas 0 encanto
opera buscando apoiar-se erii-disposi~Qes previilmente constitui
~e-ele"desencadeia" comose.lQ_ssem molas. Isto significa
que ela constitui uma exce~aQ apenas apareIlte'a-lei da conserva- ,
~ao de energia (ou do capital): ela deriva suas condi~oes de possi
bilidade, bern como sua contrapartida economica (num sentido i

lato da palavra), do imenso trabalho previa que se torna necessa-!
rio a flID de operar uma transforma~ao duravel dos corpos e pro~

duzir as disposi~oes permanentes despertadas e reativadas pela"1
a~ao simb6lica. (Essa a~ao transformadora e tanto mais poderosa 'I,
quando se exerce, no essencial, de maneira invisivel e insidiosa, '.
por intermedio da familiariza~ao com urn mundo fisico simboli- I.

camente estruturado e por meio da experiencia precoce e prolon- i
gada de intera~oes animadas pelas estruturas de domina~aoV

_Produto da incoryQra¢o de uma estrutllf-a-roeial-sob a forma
de umaciisposivao.:quase natural, freqiientemente dotadade todas
as aparencias_do que e inato, 0 habitus e a vis i~sita: a energia
potencial, a for~a dormente, de onde a violencia simb6lica em- .-- - )

particular aquelaexer-Giclapelos performaticos, extrai sua miste
riosa etkada. 0 habito tambern constitui 0 principio dessa forma
particular de eficacia simb6lica, a "influencia" (de uma pessoa
"as mas influencias" -, de urn pensamento, de urn autor etc.), a
qual muitas vezes se atribui 0 papel de uma virtude soporifera e
cujo misterio se esvai quando seus efeitos quase magicos sao refe
ridos as condi~oes de produ~ao das disposi~oes que predispu
nham a suporta-la.

De modo geral, a eficacia das necessidades externas se ap6i~~I",
na efidcia de uma necessidade interna. Logo, sendo 0 resultado)
da inscri~ao no corpo de uma rela~ao de domina~ao, as-disposf:
~Qes constituellLO-Y.erdadeir_QprillclpiQ _dos .alos praticos de co
nhecimen!o_e_reconhecimento da fronteira-magiCaentre domi
nantes e dominados, atos desencadeados pela magia do poder
simb6lico,atuantes, nesse caso, como um-gatilho. Os dominados
contribuem, com freqiiencia a sua revelia, outras vezes contra sua
vontade, para sua pr6pria domina~ao, aceitando tadtamente,

i
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como que por antecipa<;ao, os !imites impostos; tal reconheci
mento pnitico assume, muitas vezes, a forma da emorilo corporal
(vergonha, fimidez, ansiedade, culpabilidade), em geral associada
a impressao de uma regressilo a rela<;oes arcaicas, aquelas caracte
risticas da infancia e do universo familiar. Tal emo<;ao se revela
por meio de manifesta<;oes visiveis, como enrubescer, 0 embara<;o
verbal, 0 desajeitamento, 0 tremor, diversas maneiras de se sub
meter, mesmo contra a vontade e a contragosto, ao juizo dominan
te, ou de sentir, por vezes em pleno conflito interior e na "fratura
do eu", a cumplicidade subterranea mantida entre urn corpo
capaz de desguiar das diretrizes da consciencia e da vontade e a
violencia das censuras inerentes as estruturas sociais.

Tudo isso esta particularmente bern expresso nessa evoca<;ao
extraida de James Baldwin, acerca das media<;oes por meio das
quais a crian<;a negra aprende e compreende a diferen<;a entre os
Brancos e os Negros, bern como os !imites atribuidos aos ultimos:
" Antes que a crian<;a negra tenha percebido essa diferen<;a, e bern
antes de te-Ia compreendido, ja come<;a a reagir contra ela, a sen
tir-se por ela dominada. Todos os esfor<;os dos pais no intuito de
prepara-Ia a urn destine contra 0 qual eles nao podem protege-la,
acabam por determina-Ia secretamente, no medo, para que come
ce a esperar, sem 0 saber, seu castigo misterioso e inexoravel. Ela
deve ser sensata, nao apenas para agradar os pais e evitar a puni
<;ao por parte deles; por detras de sua autoridade, existe uma
outra, que se faz presente de modo an6nimo e impessoal, infinita
mente mais dificil de satisfazer e terrivelmente cruel. Tudo isso vai
se insinuando na consciencia da crian<;a por meio do tom de voz
dos pais, quando the fazem uma advertencia, the dao castigo ou
prova de amor; na repentina e incontrolavel nota de pavor.q~e
ecoa na voz do pai ou da mae quando a crian<;a extravasa urn limI
te qualquer. Embora nao saiba ao certo em que consiste 0 limite e
nao possua exp!ica<;ao a respeito, 0 que ja e por si s6 assustador,
ainda mais apavorante e 0 medo que ouve ecoar na voz dos pais7

A violencia:simb6licae-ess.acQeL<;~e"instit\li por inter
medio da adesao que 0 dominado nao pode deixar de conceder ao
dDr;;inante (p6ttanto, a domina<;ao), quando dispoe apenas, para

pe~sa-Ioe para pensar a si mesmo, ou melhor, para pensar sua rela
<;ao_Clilii:rle~deJlls.tr~ntos:cteConhecimento partilhados entre si
e que fazeIrrSurgiress;rrela<;ao como natural, pelo fate de serem, na
verdade, a forma incorporada__cla estrutura da rela<;ao de domina
-¢l4--ou entao, em outros termos, quando os esquemas por ele
empregados no intuito de se perceber e de se apreciar, ou para per
ceber e apreciar os dominantes (elevado/baixo, masculino/femini
no, branco/negro etc.), constituem 0 produto da incorpora<;ao das
c1assifica<;oes assim naturalizadas, cujo produto e seu ser social.

Logo, somente se consegue pensar essa forma particular de
domina<;ao sob a condi,ao de superar a alternativa entre a coer<;ao
por meio de forras e do consentimento a razoes, e a coer<;ao meca
nica e a submissao voluntaria, livre, deliberada. Em vez de suce~
na 16gica pura das consciencias conhecedoras, 0 efeito da domina- \
<;ao simb6lica (de sexo, ~e etnia, de cultura, de lingua etc.) se exer- \)
ce na obscundade das dlSposl<;oes do habitus, em que estao inscri- ,
tos os esquemas de percep,ao, de aprecia,ao e de a<;ao que fun)
dam, aquem das decisoes da consciencia e dos controles da vo.nta- .
de, uma rela<;ao de conhecimento e de reconhecimento, ambos
praticos, mas profundamente obscura para si mesma;.fis·sim, "
cOIl}pIe-encle~ata,f domma<;ao masculina, for-

/nfupor excelencia da violencia simb6!ica e da submissao femini
na, da qual se pode dizer, sem contradi<;ao, que ela e, ao mesmo
tempo, espontanea e extorquida, contanto que se leve em conta os
efeitos durdveis exercidos pela ordem social sobre as mulheres, sob
a forma de disposi<;oes espontaneamente concedidas a essa ordem
~la lhe,s.impoe. ~/-- -------------z:---

o poder slmbohco s6 se exerce com a colabora<;ao dos que !he
estao sujeitos porque contribuem para construi-lo como tal.
Contudo, seria bern perigoso deter-se nessa constata<;ao (com 0

construtivismo idealista, etnometodol6gico ou qualquer outra
abordagem): essa submissao tern muito pouco a ver com uma
rela<;ao de "servidao voluntaria" e essa cumplicidade nao e conce
dida por urn ate consciente e deliberado; eJa pr6pria e 0 efeitg de

u~ ~~~~asej!1_sc.rev~dur_avellllente.=-corpg-nos.domina
ao,~orma de esqllemas-<!e-percep~(fe ae<tisposi<;6es (para



respeitar, admirar, amar etc.), ou seja, de cren~as que tornam sen
sive/ a cerfas-~ta~oes simb61icas,-tais '(lIDO as representa
,~oes pdblicas do ~er. Estando praticamente cobertas pelo con
ceito pascafiano de "imaginayao", tais disposiyoes, as mesmas ca
pa2es de proporcionar a "reputayao" e a "gI6ria" segundo Pascal,
conferem "0 respeito e a venerayao as pessoas, as obras, as leis, aos
grandes': Sao elas que conferem as "capas vermelhas" e aos "armi
nhos~ aos "palacios" dos magistrados e as "flores-de-lis': as "so
tainas" e as "botinas" dos medicos, as "togas" e as "amplas tUni
cas" dos doutores, a autoridade que exercem sobre n6s;8 no entan
to, no intuito de produzir tais disposiyoes, foi preciso a ayao pro
longada de inumeros poderes que ainda nos govemam por seu
intermedio. Conforme lembra Pascal com nitidez, com vistas a
neutraliza-Ias, os efeitos de "imaginayao" produzidos pelo
"augusto aparelho" e pelo "mostrador tao autentico" de que se faz
necessariamente acompanhar 0 exercicio de todos esses poderes
(os exemplos invocados por ele se referem a "cargos ou ofieios"
assumidos pela nobreza escolar ou estatal), remetem ao costume,
isto e, a educayao e ao treinamento do corpo.

Estamos bern longe da linguagem do "imaginario~por vezes
utilizada hoje, urn tanto a torto e a direito, e que pouco tern aver,
apesar da coincidencia verbal, com 0 que Pascal inclui sob 0 nome
de "imaginayao" (ou de "opiniao"), ou seja, ao mesmo tempo, 0
suporte e 0 efeito da violencia simb61ica nos corpos: essa submis
sao, que 0 corpo pode, alias, reproduzir imitando-a, nao e urn ate
de consciencia visando a urn correlato mental, uma simples repre
sentayao mental (ideias "que a gente tern") suscetivel de ser com
batida apenas pela "forya intrinseca das ideias verdadeiras", ou
entao daquilo que se costuma registrar sob 0 conceito de "ideolo

gia': m~u~~enyal:i£it~_~~2!a!ic~ tomada possivel gelSLcpstu
me n~ascid-()--da-dornesjicayaodo corpo: Qutro efeltOo.a ilusao es
colastica consiste em descrevera-reslstencia a dominayao na lin
guagem da consciencia - tal como fazem tanto a tradiyao mar
xista como certas te6ricas feministas as quais, cedendo aos habilos
de pensamento, esperam a libertayao politica do efeito automati
co da "tomada de consciencia" -_na falta de uma teorla das dis-

o POCER SIMB6lICO

osiy6es das praticas, acabam ignorando a extraordinaria inercia
resu n e a mscnyao das estruturas sociais nos corpos.
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Mesmo quando repousa sobre a forya nua e crua, a das armas
ou a do dinheiro, il.d0l'llilla<;a0£<l.s.su~i seIl!I!.reJ!!J1~ dimensao sim

.b6lica. Por sua vez, os atos de submissao, de obedi~n~i;' ~~~atos

de conhecimento e de recollbecimeHtt>-ooquais, nessa qualidade,
mobilizamestrut_urascognit~e serem aplicadas a
lodas as coisasdo mundo e, em particular, as estruturas sociais.
Essas estruturas estruturantes sao formas historicamente constitui
das;arDltrarias, no sentido de Saussure e de Mauss, cuja genese
social pode ser retra<;ada. Generalizando-se a hip6tese durkhei
miana segundo a qual as "formas primitivas de classifica"ao" cor
respondem as estruturas dos grupos, pode-se buscar 0 principio
no efeito da incorpora"ao "automatica" das estruturas sociais,
redobrada pela a"ao do Estado 0 qual, nas sociedades diferencia
das, esm apto a inculear, de maneira universal, no ambito de certa
jurisdi"ao territorial, urn principio comum de visao e de divisao,
ou seja, estruturas cognitivas e avaliativas identicas ou semelhan
tes: por essa razao, 0 Estado constitui 0 fundamento de urn "con
formismo 16gico" e de urn "conformismo moral" (as expressoes
sao do pr6prio Durkheim), de urn consenso pre-reflexivo, imedia
to, sobre 0 sentido do mundo, que esta no principio da experien
cia do mundo como "mundo do senso comum':~r,~a_teo_

ria do conhecimento do mundo social e uma dimensao funda-
'mentataa teorla pOlitica; sob a condi"ao de "c~loca;~IIl suspenso"
a "suspensao da dimensao politica que a pretensao de apreender
a essencia universal da "experiencia originaria do social" as leva a
operar, pode-se recorrer as analises fenomenol6gicas da "atitude
natural': ou seja, da primeira apreensao do mundo social como
algo evidente, natural, para que se possa lembrar a extraordinaria
adeso.o que a ordem estabelecida consegue obter, decerto em graus
diferentes segundo as forma,,6es sociais e segundo a fuse (organi-
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ca ou critical em que elas se encontram, com efeitos politicos dife
rentes conforme os fundamentos dessa ordem e os principios de
sua perpetua~ao. Tallembran~a se mostra tanto mais necessaria
quando 0 voluntarismo e 0 otimismo decis6rios que definem a
visao populista do "povo" como lugar de subversao e, pelo menos,
de "resistencia" concordam em descartar as constata~oes realistas,
com 0 pessimismo, por vezes apocaliptico, da visao conservadora

das "massas" como for~a bruta e cega de subversao.
Sendo tao perfeitamente "neutralizada" em termos politicos

que se pode le-Ia sem extrair dela nenhuma conseqiiencia politica,
a analise fenomenol6gica possui a virtude de tomar visivel tudo
que confere ainda a ordem estabelecida a experiencia politica a
mais para-doxal, a mais cririca, na aparencia, a mais decidida a
fazer a "epokhe da atitude natural': como dizia Schiitz (ou seja, a
operar a suspensao da suspensao da duvida sobre a possibilidade
de que 0 mundo social seja algo distinto do que parece implicado
na experiencia do mundo como "algo evidente"). Pelo fato de as
disposi~oes serem 0 produto da incorpora~ao das estruturas obje
tivas e as expectativas tenderem a se ajustar as chances, a ordem
instituida tende sempre a se manifestar, mesmo aos olhos dos
mais desfavorecidos, como algo evidente, necessario, mais neces
sario e ainda mais evidente em todo caso do que se poderia crer do
ponto de vista dos que, nao tendo side formados em condi~oes

tao impiedosas, 56 podem consideni-Ias espontaneamente insu
portaveis e revoltantes. A analise fenomenol6gica, relida assim (tal
como, em registro completamente diverso, a analise spinozista do
obsequium, essa "vontade constante", produzida pelo "condicio
namento por meio do qual 0 Estado nos modela para seu uso e
que Ihe permite conservar-se"), possui a virtude de trazer a luz 0

que emais particularmente ignorado ou recalcado, sobretudo em
universos onde ha quem se pense estar livre de conformismos e
cren~as, isto e, a rela~ao de submissiio freqiientemente insuperavel
que vincula todos os agentes sociais, seja 0 que for que possuam,
ao mundo social de que saO os produtos, para 0 melhor e 0 pior.
Cumpre lembrar com tamanho empenho essa verdade, ao pre~o

de cair no exagero indispensavel para despertar do sono d6xico ao

"entortar 0 bastao em outra dire~ao': tanto para afirmar, e claro, a
existencia de estrategias de resistencia, individual ou coletiva,
ordinaria ou extraordinaria, como para reiterar a necessidade de
uma analise sociol6gica diferencia! das rela~oes com 0 mundo so
cia!, ou, mais precisamente, das varia~oes da extensao da area da
doxa - em rela~ao ao perimetro das opinioes ortodoxas ou hete
rodoxas, expressas, constituidas, explicitadas - conforme as 50
ciedades (e, em particular. conforme 0 grau de homogeneidade e
segundo seu estado, organico ou critico) e as posi~oes ai ocupadas.

Todavia, mesmo nas sociedades mais diferenciadas e mais
sujeitas a mudan~a. os pressupostos da doxa - por exemplo, as
que balizam a escolha das f6rmulas de polidez - nao se reduzem
a urn conjunto de "teses" formais e universais, como aquelas
enunciadas por Schiitz: "Na atitude natural, considero como sen
do evidente que os outros existam, que atuem sobre mim como eu
atuo sobre eles, que a comunica~ao e a compreensao mutuas pos
sam se estabelecer entre n6s - ao menos em certa medida -,
tudo isso gra~as a um sistema de signos e simbolos e no ambito de
uma organiza~ao e de institui~oes sociais que nao sao obra
minha:'9 Poder-se-ia mostrar, sem esfor~o, que 0 que se encontra
tacitamente imposto ao reconhecimento pela "violencia inerte"
da ordem social vai muito alem dessas poucas constata~oes antro
pol6gicas gerais e a-hist6ricas - como comprovam-no as inume
raveis manifesta~oes (mal-estar, culpabilidade ou silencio enver
gonhado) da submissao perante a cultura e a lingua legitimas. A
cren~a politica primordial constitui urn ponto de vista particular,
o dos dominantes, que se apresenta e se impoe como ponto de vis
ta universal. E 0 ponto de vista dos que dominam direta ou indi
retamente 0 Estado e que, por meio do Estado, constituiram seu
ponto de vista em ponto de vista universal, ao cabo de lutas con
tra visoes concorrentes. 0 que hoje se apresenta como evidente,
adquirido, estabelecido de uma vez por todas, fora de discussao,
nem sempre foi assim e somente se imp6s como tal pouco a pou
co: e a evolu~ao hist6rica que tende a abolir a hist6ria, sobretudo
devolvendo ao passado, ou seja, ao inconsciente, os laterais possi
veis que se viram descartados, fazendo assim esquecer que a "ati-



tude natural" referida pelos fenomen610gos, ou seja, a experiencia
primeira do mundo como algo evidente, constit~i uma rela~iio

socialmente construida, como os esquemas perceptlVOS que a tor

nam possive!.
Tanto os fenomen610gos, responsaveis pela explicita~ao dessa

primeira experiencia, como os etnometod610gos, cujo projeto
consiste em descreve-la, nao dispoem dos meios para explica-la:
ainda que tenham ra2ao de lembrar, contra a v~sao mecan.icista,
que os agentes sociais constroem a realidade SOClal, eles omltem a
questao da constru~ao social dos principios de constru~ao dessa
realidade empregados pelos agentes nesse trabalho de constru~a~,

individual e tambem coletivo, e de indagar a respeito da contn
bui~aodo Estado nessa constru~ao. Em sociedades pouco difer~n

ciadas, os principios comuns de visao e de divisao (cujo paradlg
rna e a oposi~ao entre 0 masculino e 0 feminino) se instituem nos
corpos, sob forma de esquemas praticos (e nem. tan~o sob fo:ma
de categorias), por intermedio de toda orgamza~aoes~aclal ~
temporal da vida social, bern como por meio dos ritos de tnStltUI

~iioque estabelecem diferen~as definitivas entre os. que p~s~aram e
os que nao passaram pelo rito (por exemplo, a.clfcunClsa~). Em
nossas sociedades, 0 Estado contribui, em medlda determmante,
para a produ~ao e a reprodu~ao dos instrumentos de constru~~o

da realidade socia!. Enquanto estrutura organizacional e instanCla
reguladora das praticas, ele exerce em ?ases per~anentes uma
a~ao formadora de disposi~oes duravels, por melD de tod~s as
constri~oes e disciplinas a que submete uniformemente 0 conJun-.
to dos agentes. Ele impoe, sobretudo, na realidade e nos cer~bros,

todos os principios fundamentais de classifica~ao - sexo, ldade,
"competencia" etc. - mediante a imposi~ao de di~isoes em cate
gorias sociais - como ativos/inativos - que constltuem.o produ
to da aplica~ao de "categorias" cognitivas, destarte re~fic~das e
naturalizadas; ele tambem constitui 0 principio da eficaCla slmb6
lica de todos os ritos de institui~ao, tanto dos que garantem fun
damento it familia, por exemplo, como tambem dos que se exer
cern por meio do funcionamento do sistema e~colar,.que inst~u~a,

entre os eleitos e os eliminados, diferen~as slmb6licas duravels,

por vezes definitivas, e universalmente reconhecidas nos limites
de seu ambito.

A constru~ao do Estado se faz acompanhar pela constru~ao

de uma especie de transcendental hist6rico comum que se torna
imanente a todos os seus "sujeitos'; ao cabo de urn longo proces
so de incorpora~ao. Mediante 0 enquadramento imposto as prati
cas, 0 Estado institui e inculca formas simb6licas comuns de pen
samento, contextos sociais da percep~ao, do entendimento ou da
mem6ria, formas estatais de classifica~ao, ou melhor, esquemas
praticos de percep~ao, aprecia~ao e a~ao. (Ao multiplicar de pro
p6sito, como estou fazendo agora, e em outras partes deste texto,
formula~oes equivalentes, salvo as diferen~as de tradi~ao te6rica,
gostaria de contribuir para derrubar as falsas fronteiras entre uni
versos te6ricos artificialmente separados - por exemplo, a filoso
fia neo-kantiana das formas simb6licas proposta por Cassirer e a
sociologia durkbeimiana das formas primitivas de classifica~ao

dando-me assim 0 meio de acumular as conquistas e aumentar as
chances de ser compreendido.)

Com isso, 0 Estado cria as condi~oes de uma orquestra~ao

imediata dos habitus que constitui, por sua vez, 0 fundamento de
urn consenso sobre esse conjunto de evidencias partilhadas, capa
zes de conformar 0 senso comum. Destarte, os grandes ritlnos do
ca1endario social e, em particUlar, 0 das ferias escolares, ao deter
minar as grandes "migra~oes sazonais" das sociedades contempo
raneas, garantem, ao mesmo tempo, referentes objetivos comuns
e principios subjetivos harmonizados de divisao, acarretando, pa
ra alem da irredutibilidade dos tempos vividos, "experiencias in
ternas do tempo" suficientemente coincidentes a ponto de tornar
possivel a vida socia!. Dutro exemplo como a divisao do mundo
universitario em disciplinas se inscreve sob forma de habitus dis
ciplinares geradores de urn acordo entre especialistas que se torna
responsavel inclusive pelos seus desacordos e pela forma na qual
se exprimem, desencadeando tambem todas as especies de limita
~oes e mutila~oes nas praticas e representa~oes, bern como de dis
tor~oes nas rela~oes com os representantes de outras disciplinas.

Todavia, a fim de compreender verdadeiramente a submissao
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imediata obtida pela ordem estatal, e preciso romper com 0 inte
lectualismo da tradi~ao kantiana e perceber que as estruturas cog
nitivas nao saO formas da consciencia, mas (\isI1QS~_Qe$Ao corpo,
~_s.ql1emas_ pniticos, e que a obediencia que concedemos as injun
~oes estatais nao pode ser compreendida como submissao meca
nica a uma for~a, nem como consentimento consciente a uma
ordem. 0 mundo social e infestado por cobran,as que 56 funcio
nam como tais para aqueles individuos predispostos a percebe
las, as mesmas que, a exemplo do sinal vermelho para frear, desen
cadeiam disposi~oes corporais profundamente interiorizadas e
que nao passam pelas vias da consciencia e do ca.lculo. A submis
sao a ordem estabelecida e 0 produto do acordo entre as estrutu
ras cognitivas inscritas pela hist6ria coletiva (fIlogenese) e indivi
dual (ontogenese) nos corpos e as estruturas objetivas do mundo
ao qual elas se aplicam: a evidencia das injun~oes do Estado
imp6s-se tanto mais poderosamente pelo fato de haver logrado
impor as estruturas cognitivas segundo as quais ele e percebido.

Contudo, e preciso superar a tradi~ao neo-kantiana, mesmo
em sua forma durkheimiana, em outro aspecto. Sem duvida,~a:.:o:-..._

privilegiar 0 opus operatum, 0 estruttiralismo simRihco (il manei-
ra de Levi-Strauss-Glldo-Fouamlt de Les-Mtits--et-1e5-Choses) fica
~;~~"~l"--lLdimensao ativa da produ~ao si~b6lica,
sobretudo da mitica, olLseja,aquestao do miJdus-operand~ da

."gramatica gerativa", na linguagem de Chomsky, sobretudo de sua
genese, logo de suas rehi~oes-com condi~oes sociais particulares
de produ~ao. Mas tern 0 imenso merito de se emtienhar em cap-
tar a coerencia dos sistemas simb6licos, considerados como tais.
Ora, essa coerencia e urn dos principios cruciais de sua eficacia
especifica, como se pode verificar no caso do direito, em que ela e
deliberadamente buscada, mas tambem no caso do mito e da reli
giao: a ordem simb6lica repousa de fato na imposi~ao sobre 0

conjunto dos agentes de estruturas estruturantes que devem uma
parcela de sua consistencia e de sua resistencia ao fato de serem, ao
menos na aparencia, coerentes e sistematicas, e de se ajustarem as
estruturas objetivas do mundo social (e 0 caso, por exemplo, da
oposi~ao entre 0 masculino e 0 feminino, colhida na rede cerrada

de todas as oposi~oes do sistema mitico-ritual, ele pr6prio inscri
to nos corpos e nas coisas). Esse acordo imediato e tacito (oposto
em tudo a urn contrato explicito) funda a rela~ao de submissao
d6xica que nos vincula a ordem estabelecida por todos os liames
do inconsciente, ou seja, da hist6ria que se ignora como tal. 0
reccmhecimento da legitimidade nao e, como acre(\ita Weber urn

~l~lara; ele est;re;;;;jzadon~~~
/ diato entre as estruturas incorporadas, convertidas em esquemas

( praticos, como os que organizam os ritmos temporais (por exem-

\ plo, a divisao em. horas, inteira.m.....ente arb.itraria., d.o. e...m.. prego do .
~tempo escolaI1_~ '!.s ~struturasobjetivas._ . _. ._ 7

-----s~m verdadeiro misterio enquanto se permanece-confi
nado a tradi~ao intelectualista das fIlosofias da consciencia, acaba
assim se esclarecendo a submissao d6xica dos dominados as
estruturas objetivas de uma ordem social cujo produto Sao suas
estruturas cognitivas. Na nO~ao de "falsa consciencia" invocada
por certos marxistas para dar conta dos efeitos de domina~ao sim
b6lica, hoi "consciencia" demais, assim como falar em "ideologia"
equivale a situar na ordem das representa,iies, suscetiveis de serem
transformadas por essa conversao intelectual que se denomina
"tomada de consciencia': ~'lu.e esta situado na ordem das cren,as,
ou seja, ~o recesso mais fundo.dasJlis£Qsi~aes.corporais.

(Quando se trata de explicar 0 poder simb6lico -~ a dimensao
propriamente simb6lica do poder estatal, 0 pensamento marxista
e muito mais urn obstaculo do que urn auxilio. Pode-se, ao con
trario, recorrer a contribui~ao decisiva de Max Weber a teoria dos
sistemas simb6licos, por meio de seus escritos sobre a religiao,
buscando privilegiar os agentes especializados e seus interesses
especificos. Na verdade, tendo em comum com Marx 0 interesse
maior pela fun~ao e nao pela estrutura dos sistemas simb6licos
(que ele sequer denomina desse modo), 0 merito de Max Weber
consiste_~~ chamar aten~ao sobre os produtores desses produtos
particulares.(no~ernais0 interessa,_os agentes religiosos) e
sobre suas intera,iies (conflito,coI1correnci~etc.)-=-IJlvei-samente .
dos marxisTas;Telli!entes a omitir a exlstencia de agentes especia
lizados de produ~ao (com exce~ao do texto de Engels a respeito do
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P~:tanto, 0 governo encontra-se alicer~ado apenas sobre a opi
mao, podendo-se estender eSSa maxima tanto aos governos mais
desp6ticos e militarizados, como aos mais livres e populares."IO

o espanto de Hume faz surgir a legitimidade como a questao
fundamental de toda ftlosofia politica, questao que acaba sendo
ocultada, paradoxalmente, ao se colocar um problema escolastico
que jamais se coloca de fato desse jeito na existencia ordinaria.
Com efeito, 0 problema esta no fato de que, no essencial, a ordem
es~abelecidanao constitui problema; e mais, fora das situa~oes de
cnse, a questao da legitimidade do Estado, e da ordem instituida

por ele, ~em chega a ser suscitada. 0 Estad()nao tem fon;osame;'~
tel1ej;essl4aJe-de~rdens,e exercefJunacoer~ao fisica, ou uma
coer~,aodisciplinar, a fim.d,e produzir u,m mundo social ordenado'
pelomenos enquanto~stlVerem condi,oes depmdUZir estrutura
C?gni1iYas~corporadasque estejam ajustadas as estruturas obje1
tivas e,.asSlID, gara~tir a s_ubm.issa.o ~6xica a ordem estabelecid:}

(Dlante dessa lIlversao, tao tlplcamente pascaliana, da vElo
semi-erudita, que coloca mal seus espantos, como deixar de evo
car Pascal? "0 povo tem opinioes muito sadias (... ). Os semi-eru
ditos zombam dele e se regozijam em mostrar la embaixo a loucu
ra do mundo; porem, por uma razao com a qual nao atinam, 0
povo tem razao."11 E a verdadeira filosofia zomba da filosofia
"daqueles mediocres" que "bancam os entendidos" ao zombarem
do povo, sob pretexto de que ele nao se espanta 0 suficiente dian
te de tanlas coisas dignas de espanto. Pelo fato de nao se interro
garem so~re "a razao dos efeitos" suscitados por seus espantos,
eles contnbuem para desviar das realidades mais dignas de provo
car espanto, como "a submissao implicita com a qual os homens

anulam seus sentimentos e paixoes em favor de seus dirigentes"
(ou entao, na linguagem de 68, a docilidade com a qual eles sacri
ficam seus "desejos" as eXigencias "repressivas" da ordem "domi
nante"). Inumeras reflexoes de fachada radical acerca de politica e
poder se alicer~am, na verdade, em revoltas de adolescentes este
las, que dao seus primeiros rompantes ao denunciar as constri
~6es da ordem social. identificadas, quase sempre. a familia _
"Familias, eu vos odeio" - ou ao Estado - como demonstra a
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corpo de juriSlas), ele nao se contenla em vincular a.compr~e~sao
da religiao ao estudo das formas simb6licas de tlPO religIOso,
como Cassirer, ou Durkheim, lampouco a estrutura imanente da
mensagem religiosa ou do corpus mitol6gico, como procede~.os
estruturalistas: de privilegta ()SJ'f0<lt1tore~da m~llsagem religIO
sa, os interesses e§J,-ectfi~ osanimam,-aS-eStrateKias_I:[ue
empregamem suas lUlas, como a excomunhao,

Aendo-se aplicado, porineio de uma nova ruptura, 0 modo
'ile pensamento estruturalisla (inteiramente estranho a Max
i Weber) tanto as obras e as rela~oes entre elas (como 0 estrutura
; lismo simb6lico), como as rela~oes entre os produtores de bens
tsimb61icos, pode-se, enta?, con~truirenquanto tal, nao somente ~
,estrutura das produ~oes slmb6licas, ou methor, °esparro das to:n.a
Idas de posirriio simb6licas num determinado dominic da pratlca
i(por exemplo, as mensagens religiosas), mas tambem a estrutura

! do sistema dos agentes que as produzem (por exemplo, os sa.c~r-

\
' dotes, os profelas e os feiticeiros), ou melhor: ~ esparro de poslrroes
que eles ocupam (0 que denomino campo religIoso, por.exempl?)

\ na concorrencia que opoe uns aos outros: alcan~a-se asslm 0 meIO
\ de compreender essas produ~oes simb61icas, ao mesmo te~po em

~
ua fun~ao, sua estrutura e sua genese, com base na hlp6tese,

. mpiricamente validada, da homologia entre os do~s ~spa~os).

Eo acordo pn!-reflexivo entre as estruturas obJetlvas e as es
truturas incorporadas, e nao a eficacia da propaganda deliberada
dos aparelhos ou 0 reconhecimento livre da legitimidade petos
cidadaos, que explica a facilidade, de resto algo espantosa, ~om a
qual, ao lange da hist6ria. e tirante algumas situa~oes de cnse, os
dominantes impoem sua domina~ao: " Nada consegue surpreen
der tanto os que examinam os neg6cios humanos com olhar ftlo
s6fico do que ver a facilidade com que a maioria ~the r;'an~) .e
governada pela minoria (the few), e observar a SUbn:-lSSaO lmplic~

la com a qual os homens anulam seus pr6prios sentlIDentos e pal
xoes em favor de seus dirigentes. Quando nos pergunlamos por
que meios essa coisa espantosa se realiza, nos deparamos com 0

fato de que, estando a for~a sempre do lade dos governados, os
governantes s6 podem conlar com a opiniao para sustenta-los.



A DUPLA NAlURALlZA~AO E SEUS EFEllOS

As paixoes do habitus dominado (do pon~o de vis~a do sexo,
da cultura ou da lingua), rela,ao social somatlZada, leI do corpo
social convertida em lei do corpo, nao estao entre aquelas que se
possam cancelar por urn simples esfor,o da vontade, fundado
numa tomada de consciencia libertadora. Aquele que afoga a
timidez sente-se traido por seu corpo, que reconhece proibi,o~s

ou cobran~asparalisantes, onde algum outro, produto de condl
~oes diferentes, perceberia incita,oes ou i~jun~~esest~mulantes.E
inteiramente ilus6rio acreditar que a vlOlencla slmb6hca possa ser
vencida apenas com as armas da consciencia e da v?ntade: as con
di,oes de sua eficacia estao inscritas de modo duravel nos corpos
sob a forma de disposi~oes as quais, sobretudo no caso das rela-

tematica "esquerdista)) da '(repressao)) que inspirou, "evidente

mente", os fJl6sofos franceses ap6s 1968. Elas constituem ap~n~

uma manifesta~aoentre outras dessa "impaciencia com os hml
tes", a que se referia Claude!, que nem se predisp~e a s~ empenhar
numa compreensao realista e atenta (sem que seJa re~,lgna~a) das
constri~oes sociais. Pode-se ler 0 famoso t~xt~ sobre a ::za~"dos
efeitos" como urn programa de trabalho Clentlfico e pOhtiCO. In
versao continua do pr6 pelo contra. Mostramos assim que 0 ho
mem e vao, pela estima que concede as coisas que nao saO essen
ciais; e todas essas opinioes ficam destruidas. Mostramos em
seguida que todas essas opinioes saO bastante sadias, e que, por
tanto sendo todas essas vaidades muito bern fundamentadas
(esta~osbern pr6ximos aqui da defini~ao durkheimiana da reli
giao como 'delirio bern fundado'), 0 povo nao e til? ~~o como se
diz· e assim destruimos a opiniao que destruia a 0plmao do povo.
M:s, e precise destruir agora essa ultima proposi~ao, e mostra~
que continua sendo verdade que 0 povo e vao, embora su~s Opl
nioes sejam sadias: porque ele nao sente a verdade delas all onde
ela se encontra, e assim, ao coloca-Ia onde ela nao tern lugar, suas

. 'I I - ") 12opinioes saO sempre mUlto la sas e rna sas.
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~oes de parenresco e das rela,oes sociais concebidas segundo tal
modele, se exprimem e sao vividas na l6gica do sentimento ou do
dever, muitas vezes confundidos na experiencia do respeito, da
dedica~ao afetiva ou do amor, podendo sobreviver muito tempo
ao desaparecimento de suas condi~oes sociais de produ,ao.

Etambern 0 que da conta da vaidade de quaisquer tomadas de
posi~ao religiosas, eticas ou politicas, que consistem em esperar
uma verdadeira transforma,ao das rela,oes de domina~ao (ou das
disposi,oes de que sao, pelo menos em parte, 0 produto) de uma
simples "conversao dos espiritos" (dos dominantes ou dos domi
nados), produzida pela predica racional ou pela educa,ao, ou en
tao, como por vezes os mestres do pensamento se iludem a respei
to, de uma vasta logo-terapia coletiva cuja organiza,ao caberia aos
intelectuais. Sabe-se 0 quanta a vaidade de todas as a,oes destina
das a combater apenas com as armas da refuta,ao 16gica ou empi
rica esta ou aquela forma de racismo - de etnia, de classe ou de
sexo - a qual, bern ao contrario, se alimenta de discursos capazes
de enaltecer as disposi,oes e as cren~as (por vezes relativamente
indeterminadas, disponiveis a varias explicita,oes verbais e obs
curas a si mesmas), dando 0 sentimento ou a ilusao de exprimi
las. Decerto 0 habitus nao e urn destino, embora a a~ao simb6lica
nao possa, por si s6, e fora de qualquer transforma,ao das condi
,oes de produ,ao e de refor~o das disposi,oes, extirpar as cren,as
corporais, paixoes e pulsoes que permanecem completamente
indiferentes as injun,oes ou as condena,oes do universalismo
humanista (tambem enraizado, alias, em disposi,oes e cren,as).

Quando se pensa na paixao nacionalista, por exemplo, que
pode se encontrar, sob formas diferentes, entre os ocupantes de
duas posi,oes opostas de uma rela,ao de domina~ao, como por
exemplo, irlandeses protestantes ou cat6licos, canadenses falantes
de Ingles ou de frances etc. A despeito do que pretendam os pro
tagonistas e do quanta e facil enxergar ai urn "erro primeiro~ uma
simples ilusao da paixao e da cegueira, a "verdade primeira" con
siste no fato de que a na,ao, a "ra,a" ou a "identidade'; como se
diz hoie, esta inscrita nas coisas - sob forma de estruturas obje-
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tivas, segrega~ao efetiva, econ6mica, espacial etc. - enos corpos
- sob forma de gostos e aversoes, simpatias e antipatias, atra~oes
e repulsoes, tidas, as vezes, como viscerais. A critica objetiva (e
objetivista) dispoe de condi~oes ideais para denunciar a visao
naturalizada da regiao ou da na~ao, com suas fronteiras "natu
rais': suas "unidades lingl1isticas': ou quaisquer outras, e tampou
co encontra dificuldade para mostrar que todas essas entidades
substanciais nao passam de constru~oes sociais, artefatos hist6ri
cos os quais, muitas vezes resultantes de lutas hist6ricas analogas
aquelas que supostamente deveriam captar, nao sao reconhecidos
como tais, mas apreendidos erroneamente como dados naturais.

Mas a critica do essencialismo nacionalista (cujo limite e 0

racismo), alem de ser com freql1encia urn meio de afirmar sem
mais sua distancia em rela~ao as paixoes comuns, permanece
inteiramente ineficaz (portanto, suscetivel de parecer suspeita de
obedecer a outras motiva~oes). Denunciadas, condenadas, estig
matizadas, as paixoes mortais de todos os racismos (de etnia, de
sexo ou de classe) vao se perpetuando porque estao encravadas
nos corpos sob forma de disposi~oes, que sao 0 produto de uma
rela~ao de domina~ao que se perpetua na objetividade, trazendo
urn refor~o continuo a propensao para aceitar, alias, tao forte
entre os dominados como entre os dominantes, salvo em caso de
ruptura critica (por exemplo, aquela empreendida pelo naciona
lismo "reativo" dos povos dominados).

Se aos poucos fui banindo 0 emprego da palavra "ideologia':
nao e somente em razao de sua polissemia e dos equivocos dai
resultantes. Ao evocar a ordem das ideias, bern como da a~ao pelas
ideias e sobre as ideias, esse termo tende a cancelar urn dos mais
potentes mecanismos de manuten~ao da ordem simb6lica, qual
seja a dupla naturalizarao que resulta da inscri~ao do social nas
coisas enos corpos (tanto dos dominantes como dos dominados
- segundo 0 sexo, a etnia, a posi~ao social ou qualquer outro
fator discriminante), com os efeitos de violencia simb6lica que \he
sao inerentes. Tal como sugerem certas no~oes da linguagem co
mum, com:o, por exemplo, as de "distin~ao natural" ou de "dom':
o trabalho de legitima~ao da ordem estabelecida fica extraordina-

riamente facilitado pelo fato de se efetuar de maneira quase auto
matica na realidade do mundo social.

Os processos produtores e reprodutores da ordem social _
tanto nas coisas, os museus, por exemplo, ou em mecanismos
objetivos tendentes a reservar 0 acesso aos mais bern aquinhoados
em capital cultural herdado, como nos corpos, por meio de meca
nismos que garantem a transmissao hereditaria e seu esquecimen
to.- fornecem em abundancia a percep~ao as evidencias tangi
velS, a primeira vista indiscutiveis, que parecem talhadas para
conferir todas as aparencias de urn fundamento no real a uma
representa~aoilus6ria. Em suma, e a pr6pria ordem social que, no
es~encial, produz sua pr6pria sociodiceia. De tal modo que basta
deIXar atuar os mecanismos objetivos ou se deixar guiar por eles,
para que se conceda a ordem estabelecida, mesmo sem 0 saber,
sua ratifica~ao. E os que se lan~am ao socorro da ordem simb6li
ca amea~ada pela crise ou pela critica podem se contentar em
invocar as evidencias do born senso, isto e, a visao de si que 0

mundo sociallogra impor, a menos que ocorra algo de extraordi
nario. Poder-se-ia dizer, num jogo de palavras, que a ordem esta
belecida e tao bern defendida porque basta ser besta para defende
lao (Eis 0 fator responsavel, por exemplo, pela for~a social, quase
insuperavel, dos dox6sofos e de suas pesquisas de opiniao funda
das no partido, nao consciente, de se deixar guiar, na escolha e na
formula~ao das quest6es, na elabora~ao das categorias de analise
ou na interpreta~aodos resultados, pelos habitos de pensamento
e pelas evidencias do "born senso".)

Condenada a ruptura critica com as primeiras evidencias, a
ciencia social tern como sua melhor arma operacional a historici
za~ao, que permite neutralizar, ao menos na ordem da teoria, os
efeitos da natura\iza~aoe, em particular, a amnesia da genese indi
vidual e coletiva de urn dado que se apresenta com todas as apa
rencias da natureza e requer seja considerado como dinheiro vivo,
taken for granted. Contudo - eis 0 que constitui a extrema dificul
dade da pesquisa antropol6gica - 0 efeito de naturaliza~ao tam
bern se exerce, convem nao esquecer, sobre 0 pr6prio pensamento
pensante: a incorpora~ao da ordem escolastica sob forma de dis-

221VIOl~NCIA 51MB611CA E lUTAS pOllTICAS
PIERRE BOURDIEU I MEDITAc;:OES PASCAlIANAS220

,I
;.1

, I
I .
I



222 PIERRE BOURDIEU / MEDITA~6ES PASCALIANAS VIOL~NCIA 51MB611CA E LUTAS POLITICAS 223

I
I·

i
I
I

!

I

.,..

posi~oes pode, como vimos, impor ao pensamento pressuposi~oes

e limita~oes as quais, tendo-se convertido em corpos, encontram
se enfurnadas e fora do alcance das tomadas de consciencia.

Na existencia ordinaria, as opera~oes de classifica~ao pelas
quais os agentes sociais constroem 0 mundo social tendem a se
fazer esquecer enquanto tais, ao se realizarem nas unidades sociais
por elas produzidas, familia, tribo, regiao, na~ao, dotadas de todas
as aparencias das coisas (como a transcendencia e a resistencia).
Do mesmo modo, nos campos de produ~ao cultural, os conceitos
que empregamos, poder, prestigio, trabalho, sociedade, as classifi
ca~oes a que recorremos explicitamente (por meio de defini~oes

ou no~oes) ou tacitamente (sobretudo, por intermedio das divi
soes em disciplinas ou em especialidades), acabam por nos utili
zar tanto quanto n6s 0 fazemos. Por sua vez, a "automatiza~ao"

constitui uma forma espedfica de recalque que remete ao incons
ciente os pr6prios instrumentos do pensamento. Somente a criti
ca hist6rica, arma crucial da reflexividade, pode liberar 0 pensa
mento das constri~oes que se exercem sobre ele quando, ao se
entregar as rotinas do automato, trata de constru~oes hist6ricas
reificadas como se fossem coisas. Isso mostra a que ponto pode ser
funesta a recusa da historicizac;ao a qual, para muitos pensadores,
e parte integrante da pr6pria inten~ao filos6fica, deixando campo
livre a mecanismos hist6ricos por ela ignorados.

SENSO PRATICO E TRABALHO pOLiTICO

Logo, 56 se consegue descrever verdadeiramente a rela~ao

entre os agentes e 0 mundo sob a condic;ao de colocar em seu cen
tro 0 corpo, e 0 processo de incorpora~ao ignorado tanto pelo
objetivismo fisicalista como pelo subjetivismo marginalista. As
estruturas do espa~o social (ou dos campos) modelam os corpos
inculcando-lhes, por meio dos condicionamentos vinculados a
uma posi~ao nesse espa~o, as estruturas cognitivas que esses Ihes
aplicam. Mais precisamente, 0 mundo social, pelo fato de ser urn
objeto de conhecimento para os que nele estao incluidos, consti-

tui, de urn lado, 0 produto, reificado ou incorporado, de todos os
atos diferentes (e concorrentes) de conhecimento de que e objeto:
mas essas tomadas de posi~ao sobre 0 mundo dependem em seu
contelido e em sua for~a simb6lica da posi~ao nele ocupada pelos
que as produzem e somente a analysis situs permite construir esses
pontos de vista como tais, ou seja, como vistas parciais tomadas a
partir de urn ponto (situs) no espa~o social. Tampouco se deve
esquecer que esses pontos de vista determinados sao tambem
determinantes: contribuem, em graus diferentes, para fazer, des
fazer e refazer 0 espaC;o, na luta entre os pontos de vista, perspec
tivas, e classifica~oes (pense-se, por exemplo, na luta sobre as dis
tribui~oes, ou mais exatamente, sobre "a igualdade nas distribui
~oes" - en tais dianomais-, como diziaArist6teles para definir
a justi~a distributiva).

o espa~o social nao se reduz, pois, a urn simples awareness
context (contexto de consciencia), no sentido do interacionismo,
isto e, a urn universo de pontos de vista que se refletem uns sobre
os outros indefinidamente.I3 Ele e 0 lugar, relativamente estavel,
da coexistencia dos pontos de vista, no duplo sentido de posi~oes

na estrutura da distribui~ao do capital (economico, informacio
nal, social) e dos poderes correspondentes, mas tambem de rea
roes praticas a esse espac;o ou de representa~oes desse espa~o, pro
duzidas a partir desses pontos por meio dos habitus estruturados,
e duplamente informados, quer pela estrutura do espa~o, quer
pela estrutura dos esquemas de percep~ao que the sao aplicados.

No sentido de tomadas de posi~ao estruturadas e estruturan
tes sobre 0 espa~o social ou sobre urn campo particular, os pontos
de vista sao, por defini~ao,diferentes e concorrentes. Para explicar
o fato de que todos os campos sejam 0 lugar de concorrencias e
conflitos, nao e precise invocar uma "natureza humana" egoista
ou agressiva, tampouco alguma "vontade de poder": aIem do
investimento nos m6veis de competi~ao que define a pertinencia
ao jogo 0 qual, sendo comum a todos os jogadores, opoe uns aos
outros e os atira a concorrencia, e a pr6pria estrutura do campo,
ou seja, a estrutura da distribui~ao (desigual) das diferentes espe
cies de capital que, ao engendrar a raridade de certas posi~oes e os
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ganhos correspondentes, favorece a~ estrategias ~i~ando destruir
OU reduzir tal raridade, pela apropna~ao das posl~oes raras, ou a
conserva-Ia pe!a defesa dessas posi~6es.

o espa~o social, isto e, a estrutura das distribui~6es, e 0 fun
damento das tomadas de posi~ao antag6nicas sobre 0 espa~o, vale
dizer, sobretudo, sobre a distribui~ao, e, ao mesmo tempo, urn
m6ve! de lutas e de confronto entre os pontos de vista (cumpre
dize-Io e redize-Io incessantemente no intuito de escapar 11 ilusao
escolastica, tais pontos de vista nao sao necessariamente represen
ta~6es, tomadas de posi~ao explicitas, verbais): essas lutas pa.ra
impor a visao e a representa~ao legitimas do espa~o,a orto~doXIa,

recorrendo freqiientemente, no campo politico, 11 prof~c.la_ ou 11
previsiio, pretendem impor principios de visao e de ~lvIsao 
etnia, regiao, na~ao, classe etc. - que, atraves do efelto de .se~

fulfilling prophecy, podem contribuir para fazer os grupos eXIstlr.
o efeito inevitavel dessas lutas, sobretudo, se instituidas num
campo politico (diversamente do que ocorre, por exemplo, ?as
lutas subtemlneas entre os sexos em sociedades arcaicas), conslste
em fazer aceder 11 explicita~ao, ou seja, ao estado de opiniao cons
tituida, uma fra~aomais ou menos extensa da doxa- sem che~~r

jamais, mesmo nas situa~6es mais criticas dos universos s.~cla~s

mais criticos, ao desvendamento total perseguido ~ela ClenCla
social, ou seja, pela suspensao total da submissao d6XIca 11 ordem
estabelecida.

Cada agente possui urn conhecimento pratico, corporal, ~e
sua posi~ao no espa~o social, urn "sense of one's p!ace", como ~1Z

Goffman, urn sentido de seu lugar (atual e potencIal), convertldo
num sentido de localizariio que comanda sua experiencia do lug~r

ocupado, definido absolutamente e, sobretudo, em termos relatl
vos como nivel hierarquico, bern como as condutas a serem man
tidas a fim de mante-Io ("manter seu lugar") e de nele se m~nter

("ficar em seu lugar" etc.). 0 conhecimento pratico prop~rclona

do por esse sentido da posi~ao assume a forma da emo~ao (~al

estar daquele que se sente deslocado, ou desembar~~oassoclado
ao sentimento de estar em seu lugar), a qual se expnme por con
dutas como a de evitar ou por meio de ajustamentos inconscientes

das praticas, tais como a corre~ao da promlncia (na presen~a de
uma pessoa de nivel hierarquico superior), ou entao, em situa~6es
de bilingiiismo, a escolha da lingua adaptada it situa~ao. Tal conhe
cimento orienta as interven~6es nas lutas simb61icas da existencia
cotidiana que contribuem de modo tao eficaz para a constru~ao
do mundo social, embora de maneira menos visivel, quanto lutas
propriamente te6ricas que Ocorrem no interior dos campos espe
cializados, politico, burocratico, juridico e cientffico, isto e, na
ordem das representa~6es simb6licas, quase sempre discursivas.

Contudo, enquanto senso pratico, esse senso da localiza~ao
atual e potencial encontra-se disponivel, como vimos, para diver
sas explicita~oes. Eis 0 fator responsavel pela independencia rela
tiva da tomada de posi~ao explicita, em rela~ao 11 posi~ao, da opi
niao enunciada verbalmente, e que abre caminho it a~ao propria
mente politica de representariio: a~ao do porta-voz, que leva it
ordem da representa~ao verbal, ou talvez, se e que se pode dizer,
teatral, a experiencia suposta de urn grapo e que pode contribuir
para faze-Io existir fazendo-o surgir como aquele que fala (de uma
unica voz) por sua voz, ou mesmo tomando-o visivel enquanto
tal pelo fato de chama-Io a se manifestar numa exibi~ao publica,
cortejo, procissao, desfile ou, na epoca modema, manifesta~ao, e
a declarar assim aos olhos de todos sua existencia, sua for~a (liga
da ao numero), sua vontade.I4

o sense ofone's place constitui urn senso pratico (que nao tern
nada a ver com 0 que se costuma abrigar na no~ao de "conscien
cia de classe"), urn conhecimento pratico que nao se conhece
como tal, uma "douta ignorancia" que, nessa acep~ao, pode ser
vitima dessa forma singular de desconhecimento, de allodoxia,
que consiste em se reconhecer erroneamente numa forma parti
cular de representa~ao e de explicita~ao publica da doxa. 0 conhe
cimento proporcionado pela incorpora~ao da necessidade do
mundo social, mormente sob a forma do sentido dos limites, e
bastante real, tal como a submissao por ele acarretada e que por
vezes se exprime nas constata~6es imperativas da resigna~ao: "nao
e para n6s" (ou "para pessoas como n6s"), ou de modo mais tri
vial, "e muito caro" (para n6s). Tal conhecimento encerra inclusi-
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ve (como ja havia tentado mostrar ao interrogar os trabalhadores
argelinos sobre as causas do desemprego) os primeiros rudimen
tos de uma explicita~aoou ate de uma explica~ao.15E tampouco
exclui - de que maneira poder-se-ia acreditar no contrario? 
formas de resistencia, tanto passiva e interior, como ativa, e por
vezes, coletiva - sobretudo todas as estrategias visando escapar as
formas mais repulsivas de trabalho e de explora~ao (interrup~oes,

depreda~oes, sabotagem). Mas ele continua exposto ao desvio sim
b6lico, por estar for~ado a se colocar em maos de porta-vozes, res
ponsaveis exclusivos por essa especie de saito ontologico provoca
do pela passagem da praxis ao logos, do senso pratico ao discurso,
da visao pratica a representa~ao, a saber, 0 acesso a ordem da opi
niao propriamente politica.

A luta politica e uma luta cognitiva (pratica e teorica) pelo
poder de impor a visao legitima do mundo social, ou melhor, pelo
reconhecimento, acumulado sob a forma de urn capital simbolico
de notoriedade e respeitabilidade, que confere autoridade para
impor 0 conhecimento legitime do sentido do mundo social, de
sua significa~ao atual e da dire~ao na qual ele vai e deve ir. 0 tra
balho de worldmaking 0 qual, como observa Nelson Goodman,
"consiste em colocar a parte e em colocar junto, frequentemente
ao mesmo tempo",16 ajuntar e a separar, tende, quando se trata do
mundo social, a construir e a impor os principios de divisao aptos
a conservar ou a transformar esse mundo ao transformar a visao
dessas divisoes, portanto dos grupos que 0 compoem e de suas
rela~oes. Trata-se, em certo sentido, de uma politica da percep~ao

com vistas a manter ou a subverter a ordem das coisas, ao trans
formar ou ao conservar as categorias por meio das quais tal ordem
e percebida, e as palavras atraves das quais ela e expressa: 0 esfor
~o para informar e orientar a percep~ao, e 0 esfor~o para explici
tar a experiencia pratica do mundo caminham juntos, uma vez
que urn dos moveis da luta simbolica e 0 poder de conhecimento,
ou seja, 0 poder sobre os instrumentos incorporados de conheci
mento, os esquemas de percep~ao e de aprecia~ao do mundo
social, os principios de divisao que, num momento determinado
do tempo, determinam a visao do mundo (rico/pobre, branco/

negro, nacionallestrangeiro etc.) eo poder de fazer ver e de fazer
crer que Ihe e inerente.

A institui~ao do Estado como detentor do monopolio da vio
lencia simb6lica legitima atribui, por sua propria existencia, urn
limite a luta simbolica de todos contra todos em torno desse
monop61io (ou seja, pelo direito de impor seu pr6prio principio
de visao), arrancando assim dessa luta urn certo numero de divi
soes e de principios de divisao. Contudo, ao mesmo tempo, con
verte 0 proprio Estado num dos moveis cruciais da luta pelo po
der simbolico. Na verdade, 0 Estado constitui 0 lugar por excelen
cia da imposi~ao do nomos, como principio oficial e eficiente de
constru~ao do mundo, seguido, por exemplo, de todos os atos de
consagra~ao e de homologa~ao que ratificam, legalizam, legiti
mam, "regularizam" situa~oes ou atos de uniao (casamento,
diversos contratos etc.) ou de separa~ao (divorcio, ruptura de
contrato), promovidos assim do estado de puro fato contingente,
oficioso, ate dissimulado (uma "liga~ao"), ao estatuto de fato ofi
cial, conhecido e reconhecido por todos, publicado e publico.

A forma por excelencia do poder simb6lico de constru~ao

socialmente instituido e oficialmente reconhecido e a autoridade
juridica, sendo 0 direito a objetiva~ao da visao dominante reco
nhecida como legitima, ou caso se prefira, da visao legitima do
mundo, da orto-doxia, garantida pelo Estado. Uma manifesta~ao

exemplar desse poder estatal de consagra~ao da ordem estabeleci
da e 0 veredicto, exercicio legitimo do poder de dizer 0 que e e de
fazer existir 0 que enuncia, por meio de uma constata~ao perfor
matica universalmente reconhecida (em oposi~ao ao insulto, por
exemplo); ou ainda 0 ato de estado civil, outra constata~ao criati
va, analoga aquelas operadas por urn intuitus originarius divino 0

qual, como 0 poeta "malarmaico'; fllea os nomes, poe fim a discus
sao sobre a maneira de nomear ao atribuir uma "identidade" (a
carteira de identidade), ou por vezes urn titulo, principio de cons
titui~ao de urn corpo constituido.

Porem, se 0 Estado reserva a seus agentes mandatarios esse
poder legitime de distribui~ao e redistribui~ao das identidades,
pela consagra~ao das pessoas ou das coisas (por exemplo, por
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meio dos titulos de propriedade), ele pode delegar tal poder sob
formas derivadas, como 0 certificado, escolar ou medico, de apti
dao, de incapacidade, de invalidez, poder social reconhecido e
capaz de dar acesso legitimo (entitlement to) a vantagens ou privi
legios, ou 0 diagn6stico, ato clinico de identifica~ao cientifica que
pode ser dotado de efica.cia juridica mediante receita medica e
participar da distribui~ao social de priviJegios, ao estabelecer uma
fronteira social, aquela que discrimina os detentores de direitos.
(Seria preciso se deter aqui para refletir sobre a constata~ao socio
16gica - por exemplo, essa que estou fazendo agora - a qual,
embora reivindique 0 estatuto de protocolo experimental, corre 0

risco de ser percebida como uma ratifica~ao, uma homologa~ao,

ou seja, uma constata~ao sub-repticiamente performatica que, a
pretexto de dizer simplesmente 0 que e, tende a dizer tacitamente,
como que de lambujem, que 0 que e deve ser assim. Tal ambigui
dade se exprime, sobretudo, por meio da constata~ao estatistica:
ela registra - segundo categorias estatais, quando se trata de esta
tisticas oficiais - distribui~oes que nao fazem outra coisa senao
registrar 0 resultado das lutas peia determina~ao da redistribui~ao

legitima, isto e, tratando-se da Previdencia social, por exemplo,
pela defini~ao ou pela redefini~ao da incapacidade legitima.)

Logo, 0 mundo social e, ao mesmo tempo, 0 produto e 0 m6vel
de lutas simb6licas, inseparavelmente cognitivas e politicas, pelo
conhecimento e pelo reconhecimento, nas quais cada urn persegue
nao apenas a imposi~ao de uma representa~aovantajosa de si,
como as estrategias de "apresenta~ao de si" magnificamente anali
sadas por Goffman, mas tambem 0 poder de impor como legitimos
os prindpios de constru~ao da realidade social mais favoraveis ao
seu ser social (individual e coletivo, por exemplo, com as lutas sobre
os limites dos grupos), bern como 11 acumula~ao de urn capital sim
b61ico de reconhecimento. Essas lutas se desenrolam ao mesmo
tempo na ordem da existencia cotidiana e no interior dos campos
de produ~ao cultural, fazendo com que esses ultimos, mesmo
quando nao estao voltados apenas para tal finalidade, como no caso
do campo politico, contribuam para a produ~ao e a imposi~ao de
prindpios de constru~ao e de avalia~ao da realidade social.

A a~ao propriamente politica de legitima~ao sempre se exerce
a partir dessa conquista fundamental que vern a ser a adesao origi
naria ao mundo tal como ele e. Ademais, 0 trabalho dos guardioes
da ordem simb6lica, que tern urn trato com 0 born senso, consiste
em tentar restaurar, no modo explicito da orto-doxia, as eviden
cias primitivas da doxa. Ao contrario, a a~ao politica de mobiliza
~ao subversiva pretende liberar a for~a potencial de recusa que e
neutralizada pelo desconhecimento ao efetuar, em favor de uma
crise, urn desvendamento critico da violencia fundante ocultada
pelo acordo entre a ordem das coisas e a ordem dos corpos.

o trabalho simb6lico necessario para desgarrar-se da eviden
cia silenciosa da doxa e para enunciar e denunciar 0 arbitrio ai
dissimulado supoe instrumentos de expressao e de critica que, a
exemplo das demais formas de capital, estao desigualmente distri
buidos. Em consequencia, tudo leva a crer que esse trabalho nao
seria possivel sem a interven~ao de profissionais do trabalho de
explicita~ao os quais, em certas conjunturas hist6ricas, podem se
tomar os porta-vozes dos dominados com base em solidariedades
parciais e em alian~as de fato fundadas na homologia entre uma
posi~ao dominada neste ou naquele campo de produ~ao cultural
e a posi~ao dos dominados no espa~osocial. Ii em favor dessa soli
dariedade, nao destituida de ambiguidade, que se pode operar
por exemplo, como nos casos dos ex-padres dos movimentos
milenaristas na Idade Media ou dos intelectuais ("proletar6ides';
como diz Weber, ou outros) dos movimentos revolucionarios da
epoca modema - a transferencia de capital cultural que permite
aos dominados ter acesso 11 mobiliza~ao coletiva e 11 a~ao subversi
va contra a ordem simb6lica estabeiecida, tendo, em contraparti
da, a virtualidade do desvio inscrita na coincidencia imperfeita
entre os interesses dos dominados e daqueles entre os dominan
tes-dominados que se fazem porta-vozes de suas reivindica~oes
ou de suas revoltas, com base numa analogia parcial entre expe
riencias diferentes da domina~ao.
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A DUPlA VERDADE

Nao e possivel ater-se a visao objetivista, conducente ao fisica
lismo, e para a qual existe urn mundo social em si, que se pode tra
tar como uma coisa, estando 0 erudito em condi<;oes de tratar os
pontos de vista dos agentes, for<;osamente parciais e partidarios,
como meras ilusoes. Tampouco se pode ficar satisfeito com a
visao subjetivista, ou marginalista, para a qual 0 mundo social
nao passa do produto da agrega<;ao de todas as representa<;oes e de
todas as vontades. A ciencia social nao pode se reduzir a uma
objetiva<;ao incapaz de dar lugar ao esfor<;o dos agentes para cons
truir sua representa<;ao subjetiva deles mesmos e do mundo, por
vezes a despeito e ate contra todos os dados objetivos; ela nao
pode se resumir a urn registro das sociologias espontaneas e das
folk theories - que ja estao presentes alem da conta no discurso
erudito, em que elas se introduzem como contrabando.

De fato, 0 mundo social e urn objeto de conhecimento para
aqueles que dele fazem parte, os quais, nele abarcados, 0 com
preendem, e 0 produzem, ainda que 0 fa<;am a partir do ponto de
vista que eles ocupam nele. Portanto, nao se pode excluir 0 perci
pere e 0 percipi, 0 conhecer e 0 ser conhecido, 0 reconhecer e 0 ser
reconhecido, que constituem 0 principio das lutas pelo reconheci
mento e pelo poder simbolico, ou seja, pela imposic;ao dos princi
pios de divisao, de conhecimento e de reconhecimento. Mas tam
pouco se pode ignorar que, nas lutas propriamente politicas para
modificar 0 mundo ao modificar as representa<;6es do mundo, os
agentes assumem posi<;6es que, longe de serem intercambiaveis,
como pretende 0 perspectivismo fenomenal, dependem sempre,
na realidade, de sua posi<;ao no mundo social de que sao 0 produ
to e 0 qual eles contribuem, no entanto, para produzir.

Nao podendo se contentar com a visao primeira nem com a vi
sao a que da acesso 0 trabalho de objetiva<;ao, nao ha outra saida se
nao se esfor<;ar por manter juntos, para integra-los, tanto 0 ponto
de vista dos agentes enredados no objeto como 0 ponto de vista so
bre esse ponto de vista a que permite chegar 0 trabalho de analise
ao referir as tomadas de posi<;ao as posi<;6es de onde elas provem.

Decerto porque a ruptura epistemo16gica sup6e sempre uma rup
tura social a qual, mormente quando permanece ignorada, pode
inspirar uma forma de desprezo de iniciado pelo conhecimento co
mum, tratado como urn obstaculo a ser destruido e nao como urn
objeto a ser compreendido, e muito forte a tenta<;ao - e muitos a
ela sucumbem - de se deter no momento objetivista, restringin
do-se a visao parcial do "meio-esperto" 0 qual, impulsionado pelo
prazer de desencantar, esquece de introduzir em sua analise a visao
primeira, "verdade sadia do povo'; como diz Pascal, contra a qual
foram edificadas essas constru<;6es. De maneira que nem sempre
sao todas e totalmente justificadas as resistencias freqiientemente
suscitadas pela objetiva<;ao cientifica, que sao sentidas e expressas
com uma intensidade particular nos mundos eruditos, preocupa
dos em defender 0 monop6lio de sua pr6pria compreensao.

Em todo caso, os jogos sociais sao muito dificeis de descrever
em sua dupla verdade. Com efeito, aqueles que nele se engajam
nao tern interesse pela objetiva<;ao do jogo, enquanto os que estao
fora se encontram mal posicionados para experimentar e sentir
tudo aquilo que s6 se aprende e se compreende sob a condi<;ao de
estar participando do jogo; de tal maneira que suas descri<;6es, de
que esta ausente a evoca<;ao encantada da experiencia do crente,
tern maiores possibilidades de se manifestar aos participantes
como sendo ao mesmo tempo triviais e sacrilegas. a "meio-esper
to'; tornado pelo prazer de desmistificar e de denunciar, ignora
que os que acredita enganar ou desmascarar, na verdade conhe
cern e recusam, por sua vez, a verdade que ele pretende lhes reve
lar. Ele nao pode compreender, e levar em conta, os jogos da self
deception, que permitem perpetuar a ilusao sobre si, e preservar
uma forma toleravel, ou suportavel, de "verdade subjetiva" contra
as chamadas as realidades e ao realismo, muitas vezes com a cum
plicidade da institui<;ao (por exemplo, a universidade, alias, tao
chegada as classifica<;6es e as hierarquias, sempre oferta aos "amo
res-pr6prios" satisfa<;6es compensat6rias e carradas de consola<;ao
tendentes a nublar a percep<;ao e a avalia<;ao de si e dos outros).

Todavia, as defesas mobilizadas pelos individuos contra a des
coberta de sua verdade sao bastante frageis diante dos sistemas



coletivos de defesa operados no intuito de mascarar os mecanis
mos mais fundamentais da ordem social, como, por exemplo, os
que regem a economia das trocas simb6licas. Destarte, as desco
bertas mais indiscutiveis, como a existencia de uma forte correla
~o entre a origem social a 0 exito escolar ou entre 0 nivel de ins
tru~ao e a frequencia a museus, ou ainda entre 0 sexo e as proba
bilidades de acesso as posi~oes mais valori2adas dos universos
cientifico ou artistico, podem ser refutadas como sendo contra
verdades escandalosas as quais poder-se-a contrapor exemplos
tidos como irrefutaveis ("0 fllho da minha zeladora estuda na
faculdade de letras" ou "eu conhe~o fllhos de engenheiros politec
nicos que sao urn completo fracasso") ou denega~oesque irrom
pem, como se fossem lapsos, na conversa~ao elegante enos escri
tos presun~osos, e cuja forma can6nica encontra-se explicitada na
senten~a autoralluminosa proferida por uma pessoa idosa da
burguesia mais requintada: "A educa~ao, meu senhor, e inata." Na
medida em que seu trabalho de objetiva~ao e de desvendamento 0
conduz em diversas ocasioes a produzir a negariio de uma denega
riio, 0 soci610go nao deve se surpreender de que suas descobertas
sejam anuladas ou rebaixadas como se fossem constata~oes tri
viais, conhecidas desde sempre, e violentamente combatidas,
pelos mesmos, como erros not6rios cujo unico fundamento seria
a maledicencia polemica ou 0 ressentimento invejoso.

Dito isto, ele nao deve valer-se de tais resistencias, alias, mui
to semelhantes aquelas enfrentadas pela psicanalise, embora tal
vez ate mais poderosas, pelo fato de estarem sustentadas por me
canismos coletivos, a ponto de esquecer que 0 trabalho de recal
que e as constru~oes mais ou menos fantasmaticas por ele produ
zidas fazem parte da verdade, do mesmo modo que aquilo 0 qual
eles se esfor~am para dissimular. Lembrar, como faz Husser!, que
"a arqui-originaria terra nao se move'; nao equivale ao repudio da
descoberta de Copernico para colocar em seu lugar, pura e sim
plesmente, a verdade diretamente sentida (como fazem certos
etnornetod610gos e outros defensores construtivistas de "sociolo
gias da liberdade'; que repudiam as conquistas de todo 0 trabalho
de objetiva~ao, logo aplaudidas, por sua vez, por todos os nostal-

gicos do "retorno do sujeito" e do tim, tao esperado, do "social" e
das ci~n~ias ~ociais). Basta illcitar a manter juntas a cOllstata~ao
da obJetiva~ao e a constata~ao, igualmente objetiva, da primeira
ex~erienc~a a qual, por defini~ao, exclui a objetiva~ao. Trata-se,
mals precIsamente, de se impor, em carater permanente, 0 traba
Ih? necessario para objetivar 0 ponto de vista escolastico que per
mIte ao sujeito objetivante assumir urn ponto de vista sobre 0
ponto de vista dos agentes engajados na pratica, e para tentar ado
~r urn ponto de vista estranho, absolutamente inacessivel na pra
ti~: 0 ponto de vista duplo, bifocal, daquele que, tendo-se reapro
pnado de sua experiencia como "sujeito" empirico, abarcado pelo
mundo e, portanto, capaz de compreender 0 fato da implica~ao e
~do. que the e implicito, tenta inscrever na reconstru~ao te6rica,
mevltavelmente escolastica, a verdade dos que nao tern nem inte
resse, nem a pachorra, tampouco os instrumentos necessarios
para lan~ar-se a apropria~ao da verdade objetiva e subjetiva do
que fazem e do que sao.
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P6S.ESCRITO I: A DUPlA VERDADE DO DOM

Esse duplo olhar se impoe decerto de modo tanto mais impe
rativo no caso da experiencia do dom, que nao pode deixar de im
pressionar por sua ambiguidade: de urn lado, 0 dom e vivido (ou
se pretende) como recusa do interesse, do caleulo egoista, exalta
~ao da generosidade gratuita e sem retorno; de outro, jamais
exclui completamente a consciencia da 16gica da troca, tampouco
a admissao das pulsoes recalcadas e, por relampagos, a denuncia
de uma outra verdade, denegada, da troca generosa, seu carMer
constrangedor e oneroso. Dai surge a questao, central, da dupla
verdade do dom e das condi~oes sociais que tornam possivel 0 que
pode ser descrito (de maneira bastante inadequada) como uma

mentira para si, individual e coletiva.
o modelo que eu havia proposto em Esquisse d'une theorie de

la pratique e em Le Sens pratiquel7 leva em conta e explica 0 hiato
entre as duas verdades e, paralelamente, entre a visao que Levi
Strauss, pensando em Mauss, denomina "fenomenoI6gica" (num
sentido bern particular), e a visao estruturalista: e 0 intervalo tem
poral entre 0 dom e 0 contra-dom que permite ocultar a contra
di~ao entre a verdade desejada do dom como ato generoso, gratui
to e sem retorno, e a verdade depreendida pelo modelo, aquela
capaz de converte-lo em momento de uma rela~ao de troca trans
cendente aos atos singulares de troca. Em outros termos, 0 inter
valo que permite viver a troca objetiva como uma serie desconti
nua de atos livres e generosos Ii 0 que toma viavel e psicologica
mente suportavel a troca de dons, ao facilitar e ao favorecer a
mentira a si mesmo, condi~ao da coexistencia entre 0 conheci

mento e 0 desconhecimento da l6gica da troca.
Contudo, e claro, a mentira individual a si mesmo s6 e possi

vel porque esta sustentada pela mentira coletiva a si mesmo: 0 dom
e urn desses atos sociais cuja l6gica social nao pode se tornar com
mon knowledge, como dizem os economistas (uma informa~ao e
considerada common knowledge se cada urn sabe que cada urn
sabe... que cada urn a possui); ou melhor, tampouco pode ser tor-

nada publica e se tomar public knowledge, verdade oficial, publica
mente proclamada, amaneira das grandes divisas republicanas,
por exemplo. Essa mentira coletiva a si mesmo somente e possivel
porque 0 recalque que constitui seu principio (e cuja condi~ao de
possibilidade pratica e justa 0 intervalo temporal) esta inscrito, a
titulo de illusio, como fundamento da economia de bens simb61i
cos: essa economia antiecon6mica (no sentido restrito e modemo
da palavra "econ6mico") se baseia na denega~ao (Verneinung) do
interesse e do caleulo, ou melhor, num trabalho coletivo de gestao
do desconhecimento, visando perpetuar uma fe coletiva no valor
do universal, que nao passa de uma forma de ma-fe (no sentido
sartriano de mentira a si mesmo) individual e coletiva. Em outras
palavras, ela se ap6ia num investimento permanente nas institui
~oes que, a exemplo da troca de dons, produzem e reproduzem a
confian~a e, num registro mais profundo, a confian~ no fato de
que a confian~a, isto e, a generosidade, a virtude, privada ou civi
ca, sera recompensada. Ninguem ignora verdadeiramente a 16gica
da troca (ela aflora constantemente ao nivel da explicita~ao, quan
do se pergunta, por exemplo, se 0 regale sera julgado suficiente),
mas ninguem tampouco recusa submeter-se a regra do jogo que
consiste em fazer como se nao se conhecesse a regra. Poder-se-ia
falar em common miscognition (desconhecimento partilhado) para
designar esse jogo no qual cada urn sabe - e nao quer saber - que
cada urn sabe - e nao quer saber - a verdade da troea.

Os agentes sociais podem surgir ao mesmo tempo como enga
nadores e enganados, podem parecer enganar e se enganar eles
mesmos a respeito de suas "inten~oes" (generosas), porque seu
embuste (do qual tambem se pode dizer, em certo sentido, que nao
engana ninguem) tern a garantia da cumplicidade tanto dos desti
natarios diretos de seus atos, como de terceiros. E tal sucede por
que uns e outros estiveram imersos desde sempre num universe
social em que a troca de dons esta instituida sob a forma de uma
economia de bens simb6licos. Essa economia inteiramente parti
cular repousa, ao mesmo tempo, sobre estruturas objetivas especi
ficas e sobre estruturas incorporadas, disposi,oes, que tais estrutu
ras pressupoem e produzem oferecendo-Ihes as condi~oes de sua
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realiza~ao. Concretamente, isto significa que 0 dom como ato
generoso s6 e possivel para agentes sociais que adquiriram disposi
~oes generosas, em universos em que elas sao esperadas, reconhe
cidas e recompensadas, como que ajustadas as estruturas objetivas
de uma economia capaz de !hes garantir recompensa (nao apenas
sob a forma de contra-dons) e reconhecimento, ou seja, se me per
mitem urna expressao aparentemente redutora, urn mercado.

Esse mercado de bens simb6licos se apresenta sob a forma de
urn sistema de probabilidades objetivas de ganho (positivo ou ne
gativo), ou entao, para falar como Marcel Mauss, de urn conjunto
de "expectativas coletivas" com que se pode contar e com as quais
e preciso contar.I8 Em tal universo, aquele que cIa sabe que seu ato
generoso tern todas as chances de ser reconhecido como tal (em
lugar de parecer uma ingenuidade ou urn absurdo, uma "malu
quice") e de obter 0 reconhecimento (sob forma de contra-dom
ou de gratidao) daquele que e seu beneficiario, sobretudo porque
todos os demais agentes envolvidos nesse mundo e moldados por
sua necessidade tambem esperam que seja assim.

Dito de outro modo, no principio da a~ao generosa, do dom
inaugural (aparente) de uma serie de trocas, em vez da inten~ao

consciente (calculadora ou nao) de urn individuo isolado, existe
essa disposifiio do habitus que vern a ser a generosidade e que ten
de, sem inten~ao explicita e expressa, a conserva~ao ou ao aurnen
to do capital simb6lico: como 0 sentido da homa (que pode cons
tituir 0 ponto de partida de uma sucessao de assassinatos obede
cendo a mesma 16gica que a troca de dons), essa disposi~ao e
adquirida quer pela educa~ao expressa (como no caso evocado
por Norbert Elias, do jovem nobre que ve seu pai atirar pela jane
la a bolsa de moedas que ele acabara de devolver, intacta), quer
pelo transite precoce e prolongado em universos em que ela cons
titui a lei indiscutida das praticas. Para aquele dotado de disposi
~oes ajustadas a 16gica da economia de bens simb6licos, a condu
ta generosa nao e 0 produto de uma escolha da liberdade e da vir
tude, sequer de uma decisao livre implementada ao cabo de uma
delibera~aoque da lugar a possibilidade de atuar de outra forma:
ela se apresenta como "a linica coisa a fazer':

Ao colocar entre parenteses a instituifiio - e 0 trabalho,
sobretudo pedag6gico, de que ela e produto -, e somente quan
do se esquece que aquele que da e aquele que recebe estao prepa
rados, por urn trabalho inteiro de socializa,ao, a se engajar, sem
inten,ao nem calculo, na troca generosa, a conhecer e a reconhe
cer 0 dom pelo que e, ou seja, em sua verdade dupla, que se pode
fazer surgir os paradoxos tao sutis e insolliveis de uma casuistica
etica. Para tanto, basta, na verdade, adotar 0 ponto de vista de
uma filosofia da consciencia, interrogando-se sobre 0 sentido
intencional do dom, e de proceder a uma especie de "exame de
consciencia'; inquietando-se em saber se 0 dom, concebido como
decisao livre de urn individuo isolado, e urn dom verdadeiro, e
verdadeiramente urn dom, ou entao, 0 que da no mesmo, se ele
corresponde ao que seria 0 dom em sua essencia, ou seja, em defi
nitivo, naquilo que ele tern de ser, no intuito de fazer surgir anti
nomias insuperaveis e de se obrigar assim a concluir que 0 dom
gratuito e impossive!.

Todavia, caso se possa chegar a ponto de dizer que a inten,ao
de dar destr6i 0 dom, anula-o enquanto tal, ou seja, enquanto ate
desinteressado, como se estivessemos sucumbindo a uma forma
particularmente aguda de vies escolastico e do erro intelectualista
que !he e inerente, tal sucede por se pensar nos dois agentes envol
vidos no dom como calculistas, cujo projeto subjetivo consiste em
fazer 0 que fazem objetivamente (segundo 0 modelo de Levi
Strauss), ou seja, uma troca que obedece a 16gica da reciprocidade.
Em outras palavras, imputa-se a consciencia dos agentes 0 mode
10 construido pela ciencia para explicar sua pratica (neste caso, 0
modelo da troca de dons). Isso equivaleria a produzir uma especie
de monstro te6rico, efetivamente impossivel, a experiencia auto
destrutiva de urn dom generoso, gratuito, que abrigaria 0 projeto
consciente de obter 0 contra-dom, posta como fim possivel.I9

Assim, s6 se pode compreender 0 dom sob a condi,ao de
livrar-se tanto da filosofia da consciencia, que coloca uma inten
,ao consciente como principio de toda a,ao, como do economi
cismo que s6 conhece a economia do calculo racional e do interes
se reduzido ao interesse econ6mico. Entre as conseqiiencias do
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processo pelo qual 0 campo econ6mico se constituiu como tal,
uma das mais perniciosas, do ponto de vista do conhecimento, e a
aceita~ao tacita de urn certo numero de prindpios de divisao, cuja
apari~ao e concomitante aconstru~ao social do campo econ6mi
co como universo separado (na base do axioma "neg6cios sao ne
g6cios"), como a oposi~ao entre as paixoes e os interesses - prin
dpios tendentes a governar a ciencia econ6mica, ela mesma resul
tante dessa separa~ao, porque se impoem sorrateiramente a todos
os que estao imersos, desde 0 nascimento, nas aguas Frias da eco
nomia econ6mica.20 (Decerto pelo fato de aceitarem, mesmo sem
o saber, essa oposi~ao historicamente fundada, enunciada explici
tamente na distin~ao fundante de Pareto entre as a~oes l6gicas e as
ayoes nao 16gicas - «residuos)) ou (derivayoes" -, os economis
tas tendem a se especializar na analise do comportamento motiva
do apenas pelo interesse: "Muitos economistas, dizia Samuelson,
tendem a distinguir a economia da sociologia apoiando-se na dis
tin~ao entre comportamento racional e irracional."21)

Diversamente da economia do toma-la-da-ca, a economia do
dom repousa numa denega~aodo econ6mico (em sentido restri
to), numa recusa da l6gica da maximiza~ao do ganho econ6mico,
isto e, do espirito de calculo e da busca exclusiva do interesse
material (em oposi~ao ao interesse simb6lico), recusa inscrita na
objetividade das institui~oes e nas disposi~oes. Ela se organiza
com vistas aacumula~ao do capital simb6lico (como capital de
reconhecimento, homa, nobreza etc.) que se realiza, sobretudo,
por meio da transmuta~aodo capital econ6mico, operada pela al
quimia das trocas simb6licas (trocas de dons, de palavras, de desa
fios e revides, de assassinatos, de mulheres etc.) e apenas acessiveis
aos agentes dotados de disposi~oes adaptadas al6gica do "desin

teresse':
A economia do toma-la-da-ca e 0 produto de uma revolu~ao

simb6lica que se efetuou progressivamente, nas sociedades euro
peias, por exemplo, mediante todos os processos insensiveis de
desvendamento e de "perda de ambiguidade" cujo "vocabulario
das institui~oes indo-europeias" (analisado por Benveniste) con
serva 0 vestigio, e que levaram da recompra (do prisioneiro) a

compra, do pre~o (para uma a~ao chamativa) ao salario, do reco
nhecimento moral ao reconhecimento ou assun~ao de divida, da
cren~aaletra de credito, da obriga~ao moral aobriga~ao execut6
ria perante urn tribunal de justi~a:22 essa "grande e veneravel"
revolu~ao s6 pode arrancar a sociedade da economia do dom
que Mauss considerava como sendo "no fundo, naquela epoca,
antiecon6mica" - ao suspender pouco a pouco a denega~ao cole
tiva dos fundamentos econ6micos da existencia humana (salvo
em certos setores resguardados, como religiao, arte, familia) e ao
viabilizar tanto a emergencia do interesse puro como a generaliza
~ao do calculo e do espirito de calculo (favorecida pela inven~ao

do trabalho assalariado e pelo uso da moeda).
A possibilidade entao encontrada de submeter qualquer espe

cie de atividade al6gica do calculo ("em neg6cios, nao cabe senti
mento") tende a legitimar essa especie de cinismo oficial que se
destaca, sobretudo no direito (por exemplo, por meio dos contra
tos que preveem as eventualidades mais pessimistas e mais incon
fessaveis) e na teoria econ6mica (que, originalmente, contribuiu
para fazer essa economia, assim como os tratados dos juristas
sobre 0 Estado contribuiram para fazer 0 Estado cuja aparencia
eles descrevem e que hoje sao lidos como se fossem tratados de fi
losofia political. Essa economia que se revela altamente econ6mi
ca, sobretudo pelo fato de que permite fazer economia dos efeitos
da ambiguidade das praticas e dos "custos de transa~ao" que one
ram tao pesadamente a economia dos bens simb6licos (basta pen
sar na diferen~aentre urn presente personalizado, logo convertido
em mensagem pessoal, e urn cheque em montante equivalente),
desemboca na legitima~ao do uso do calculo inclusive nos domi
nios mais sagrados (a compra de indulgendas ou 0 moinho de
preces) e na generaliza~ao da disposi,iio calculista, antitese perfei
ta da disposi~ao generosa, que acompanha 0 desenvolvimento de
uma ordem econ6mica e social caracterizada, como diz Weber,
pela calculabilidade e pela previsibilidade.

A dificuldade particular que temos para pensar 0 dom pren
de-se ao fato de que, amedida que a economia do dom tende a ser
apenas uma ilhota no oceano da economia do toma-la-da-ca, sua
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significa~ao se acha alterada (a tendencia de certa etnografia colo
nial a enxergar nisso uma forma de credito e 0 limite de uma pro
pensao aredu~ao etnocentrica cujos efeitos permanecem visiveis
nas analises aparentemente mais reflexivas): no interior de urn
universo economico fundado na oposi~ao entre a paixao e 0 inte
resse (ou 0 amor louco e 0 casamento convencional), entre 0 gra
tuito e 0 remunerador, 0 dom perde seu sentido verdadeiro de ato
situado alem da distin~ao entre a coer~ao e a liberdade, entre a
escolha individual e a pressao coletiva, entre 0 desinteresse e 0

interesse, para tornar-se uma simples estrategia racional de inves
timento orientada para a acumula~ao de capital social, dotada de
institui~oes tais como as rela~oes publicas ou 0 brinde de empre
sa, ou ainda uma especie de proeza etica impossivel porque men
surada pelo ideal do dom verdadeiro, entendido como ato perfei
tamente gratuito e gracioso, concedido sem obriga~ao nem expec

tativa, sem razao nem fim, por nada.
Para acabar de fato com a visao etnocentrica que constitui 0

principio das interroga~oes do economicismo e da filosofia esco
histica, seria preciso examinar de que maneira a 16gica da troca de
dons leva a produzir rela~oes duniveis que as teorias economicas
fundadas numa antropologia a-hist6rica nao podem compreen
der. Coisa notavel, os economistas que redescobrem 0 dom23 ten
dem a esquecer, como sempre, de suscitar a questao das condi~oes
economicas desses atos "antieconomicos" (no sentido restrito do
adjetivo) e ignoram a 16gica especifica da economia das trocas
simb6licas que os tornam possiveis. Destarte, a fim de explicar "de
que maneira pode emergir a coopera~ao" entre individuos tidos
(por natureza) como egoistas, "de que modo a reciprocidade faz
emergir a coopera~ao" entre individuos tidos - per definitionem
_ como "motivados apenas pelo interesse", "a economia das con
ven~oes", essa intersec~ao vazia da economia e da sociologia, 56
pode mvocar "a conven~ao~ artefato conceitual cujo sucesso entre
os economistas se deve decerto ao fato de que - amaneira das
constru~oes de Tycho Brahe ao tentar salvar 0 modelo ptolomai
co por meio de remendos conceituais - permite fazer a economia
de uma mudan~radical de paradigma ("uma regularidade e uma

conven~ao se todos a ela se conformam e esperam que os outros
fa~am 0 mesmo"; "a conven,ao e 0 resultado de uma delibera,ao
interior, mantendo equilibrio entre regras de a,ao moral e regras
de a,ao instrumental"). Essa virtude soporifera s6 consegue dar
conta verdadeiramente da coesao social em economias do toma
la-dol-col nas quais, embora amplamente apoiada nas constri,oes
do contrato, ela repousa em boa medida sobre a orquestra,ao dos
habitus, sobre uma harmonia entre estruturas objetivas e estrutu
ras cognitivas (ou disposi,oes), tendente a fundar a concordancia
entre antecipa,oes individuais e "expectativas coletivas". Ja no
caso das economias do dom, a coesao social nunca repousa exclu
sivamente sobre a orquestra,ao dos habitus e sempre concede urn
lugar a formas elementares de contrato.

A ambigiiidade de uma economia orientada para a acumula
~ao do capital simb6lico prende-se ao fato de que a comunica,ao,
indevidamente privilegiada pelo olhar estruturalista, constitui
uma das vias da domina~ao. 0 dom se exprime na linguagem da
obriga,ao: obrigado, ele obriga, faz obsequios, ele "cria, como se
diz, obriga,oes"; institui uma domina,ao legitima. Entre outras
razoes, tal ocorre porque 0 dom institui 0 tempo, ao constituir 0

intervalo que separa 0 dom do contra-dom (ou 0 assassinato e a
vingan~a) em expectativa coletiva do contra-dom ou do reconhe
cimento, ou mais claramente, em dominayao reconhecida, legiti
rna, em submissao aceita ou amada. E0 que diz muito bern La Ro
chefoucauld, cuja posi~ao na fronteira entre a economia do toma
la-dol-col e a economia do dom (como Pascal) leva a uma extrema
lucidez sobre as sutilezas da troca simb6lica, que SaO ignoradas
pela etnologia estruturalista: "A excessiva solicitude com que se
tern de cumprir uma obriga,ao e uma especie de ingratidao."

A solicitude, geralmente sinal de submissao, e aqui sinal de
impaciencia com a dependencia, logo quase-ingratidao, pelo pi
que e pela pressa que ai se exprimem, pressa de se liberar, de estar
em dia, de estar livre para quitar (sem estar obrigado, como certos
khammes - meeiros de uma quinta parte -, de recorrer a uma
fuga vergonhosa), de se livrar de uma obriga,ao, de urn reconhe
cimento de divida; pressa de reduzir 0 intervalo de tempo que dis-



tingue a troca de dons generosos do brutal toma-Ia-da-ca e que
faz com que a gente se sinta obrigada, por tanto tempo quanto a
gente se sinta obrigada a retribuir, e assim a reduzir a nada, por tal
lance, a obriga~ao que come~a a contar desde 0 momento em que
o ato inicial de generosidade foi cumprido e que tende a crescer
cada vez mais amedida que 0 reconhecimento de divida, sempre
suscetivel de ser quitada, converte-se em reconhecimento incor
porado, em inscri~ao nos corpos, sob forma de paixao, amor, sub
missao, respeito, de uma divida insolvente e, como se diz frequen

temente, eterna.
As rela~6es simb6licas de for~a sao rela~6es de for~a que se

instauram e se perpetuam por intermedio do conhecimento e do
reconhecimento,o que nao significa dizer por meio de atos inten
cionais de consciencia: para que a domina~ao simb6lica seja insti
tuida, e preciso que os dominados tenham em comum com os
dominantes os esquemas de percep~ao e de aprecia~ao segundo os
quais uns e outros sao percebidos reciprocamente; e preciso que
eles se percebam tal como se lhes percebe; quer dizer, que seu
conhecimento e seu reconhecimento encontrem seu principio nas
disposi~6es praticas de adesao e de submissao as quais, sem passar
pela delibera~ao e pela decisao, escapam aalternativa entre 0 con

sentimento e a coer~ao.

Eis ai 0 amago da transmuta~ao que constitui 0 fundamento
do poder simb6lico, como poder que se cria, se acumula e se per
petua em virtude da comunica~ao, da troca simb6lica: porque.
enquanto tal, ela introduz na ordem do conhecimento e do reco
nhecimento (fazendo com que ela s6 possa se realizar entre agen
tes capazes de comunicar, de se compreender, logo dotados dos
mesmos esquemas cognitivos, e inclinados a comunicar, portanto
a se reconhecer mutuamente como interlocutores legitimos.
iguais em honra, a aceitar de se falarem, de estarem in speaking
terms), a comunica~ao converte rela~6es de for~a bruta, sempre
incertas e suscetiveis de serem suspensas, em rela~6es duraveis de
poder simb61ico pelas quais se e obriga?o e con; as. quais a ge~te

se sente obrigado; ela transfigura 0 capital economlco em capital
simb6lico, a domina~ao econ6mica em dependencia pessoal (por

exemplo, com 0 paternalismo), ate em devotamento, em piedade
(fJlial) ou em amor. A generosidade e possessiva e decerto tanto
mais quando e e se manifesta como sendo mais sinceramente
generosa, como nas trocas afetivas (entre pais e fJlhos, ou enta~

entre apaixonados). "E injusto que alguem se ligue comigo, ainda
que 0 fa~a com prazer e voluntariamente. Eu enganaria ate aque
les nos quais eu faria nascer 0 desejo, porque eu nao sou a meta de
ninguem e nem tenho como satisfaze-Ios. Sera que estou pronto
para morrer? E assim 0 objeto de sua liga~ao morreu. Logo, eis 0

quanto me sentiria culpado de fazer acreditar numa falsidade,
ainda que eu fosse docemente persuasivo, e que se pudesse acredi
tar nela com prazer, ou que ela me desse prazer, eu sou culpado
por me fazer amar."24 (As crises, sempre particularmente tragicas.
da economia do dom coincidem com a ruptura do encantamento
que remete a 16gica da troca simb6lica para a ordem da troca eco
n6mica: "depois de tudo que fizemos por voce...")

Ainda ai, 0 tempo desempenha urn papel decisivo. 0 ate
inaugural que institui a comunica~ao (endere~ando a palavra,
oferecendo urn dom, lan~ando urn convite ou urn desafio etc.)
tern sempre algo de uma intrusao ou ate de urn questionamento
(fazendo com que nao possa acontecer sem precau~6es interroga
tivas, como observava Bally: "Posso tomar a liberdade de the per
guntar as horas?"). Alem disso, ele comporta sempre, quer se
queira ou nao, a potencialidade de urn impacto, de uma obriga
~ao. Ao contrario do que poderia fazer crer 0 modelo medlnico
dos estruturalistas, pOder-se-a objetar que ele abriga uma incerte
za, logo uma abertura temporal: sempre se pode escolher nao res
ponder a interpela~ao, apergunta, ao convite ou ao desafio, ou de
nao responder de imediato, de adiar, de deixar na expectativa.
Nao obstante, a nao resposta continua sendo uma resposta e nao
etao facillivrar-se do questionamento inicial, que age como uma
especie de tatum, de destino: sem duvida, 0 sentido da resposta
positiva, repartida, contra-dom. revide, einequlvoco, enquanto
afirma~ao de reconhecimento da igualdade em honra, que pode
ser considerada como ponto de partida de uma longa serie de tro
cas; ao contrario, a ausencia de resposta e essencialmente ambigua
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e sempre pode ser interpretada, por aquele que tomou a iniciativa
da troca ou por terceiros, seja como recusa de responder e uma
especie de golpe de desprezo, seja como uma escapulida da impo
tencia ou da covardia, que condena a desonra aquele que disso se
tornou culpado.

o carater ex6tico e extra-ordinario dos objetos aos quais se
aplicam as analises da troca, como 0 potlatch, acabou de fato
fazendo esquecer que as rela~oes de troca mais gratuitas e aparen
temente menos dispendiosas, como a concessao de solicitude, de
gentilezas, de aten~oes ou de conselhos, sem falar dos atos de
generosidade sem retorno possivel, como a esmola, quando elas se
estabelecem em condi~oes de assimetria duravel (mormente por
que ent1io os que por elas sao unidos estao separados por hiatos
economicos ou sociais intransponiveis) e excluem a possibilidade
de uma contrapartida - a esperan~a mesma de uma reciprocida
de ativa, condi~ao de possibilidade de uma verdadeira autonomia
-, sao de molde a criar rela~oes duraveis de dependencia, varian
tes eufemizadas da escravidao por dividas das sociedades arcaicas:
na verdade, elas tendem a se inscrever nos corpos sob forma de
cren~a, confian~a, afei~ao, paixao, fazendo com que qualquer ten
tativa para transforma-las, pela consciencia e pela vontade, esbar
re nas resistencias surdas dos afetos e nas tenazes cobran~as da
culpabilidade.

Ainda que aparentemente estejam em rota de colisao, tanto 0
etn610go estruturalista, que faz da troca 0 principio criador do
vinculo social, como 0 economista neomarginalista, que se inter
roga desesperadamente sobre os principios propriamente econo
micos da coopera~ao entre agentes reduzidos ao estado de atomos
isolados, compartilham 0 fato de ignorar as condi~oes economi
cas e sociais nas quais se produzem e se reproduzem agentes his
t6ricos dotados (por sua aprendizagem) de disposi~oes duraveis
que os tornam aptos e inclinados a participar de trocas, iguais ou
desiguais, geradoras de rela~oes duraveis de dependencia: quer se
trate da philia que rege, ao menos idealmente, as rela~oes domes
ticas, ou da confian~a concedida a uma pessoa ou a uma institui
~ao (por exemplo, uma marca prestigiosa), tais rela~oes de "con-

fian~a" ou de "credito" nao estao necessariamente fundadas no e
por urn calculo economico racional (e 0 que se supoe, quando se
tenta explicar a confian~a conferida as antigas empresas com base
na extensao dos momentos criticos por que passaram), podendo
sempre dever algo a domina~ao duravel garantida pela violencia
simb6lica.

Conviria analisar nessa perspectiva todas as formas de redis
tribuiriio, necessariamente ostentat6rias, peias quais individuos
(quase sempre os mais ricos, e claro, como nos casos do evergetis
mo grego, analisado por Paul Veyne,25 ou das liberalidades regias
ou principescas) ou institui~oes,empresas (com suas grandes
funda~oes), ate 0 pr6prio Estado, tendem a instaurar rela~oes

assimetricas duraveis de reconhecimento (no duplo sentido do
termo) fundadas no credito conferido a beneficencia. Tambem
conviria analisar 0 longo processo pelo qual 0 poder simb6lico,
cuja acumula~ao se realiza primeiro em favor de urn unico, como
no potlatch, deixa pouco a pouco de ser 0 principio de poder pes
soal (mediante a apropria~ao pessoal de uma clientela, pela distri
bui~ao de dons, prebendas, cargos e honrarias, como na monar
quia na epoca do absolutismo) para se converter em principio de
uma autoridade impessoal, estatal, por meio da redistribui~ao

burocratica a qual, apesar de obedecer em principio a regra "0

Estado nao concede favores" (a pessoas privadas), jamais exclui de
todo, com a corrup~ao, formas de apropria~ao pessoal e de clien
telismo. Assim, mediante a redistribui~ao, 0 imposto entra num
cicio de produ~ao simb6lica no qual 0 capital economico se trans
forma em capital simb6lico: como no potlatch, a redistribui~ao e
necessaria para assegurar 0 reconhecimento da distribui~ao. Se ela
tende evidentemente, como pretende a leitura oficial, a corrigir as
desigualdades da distribui~ao, tende tambem e acima de tudo a
produzir 0 reconhecimento da legitimidade do Estado - uma das
muitas coisas esquecidas pelos adversarios do Estado-providencia
em seus calculos de visao curta.

Por intermedio da troca de dons, 0 que acaba sendo ressalta
do nessa hipocrisia coletiva em e pela qual a sociedade presta
homenagem a seu sonho de virtude e de desinteresse e 0 fato de
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que a virtude constitui uma coisa politica, que ela nao esta, nem
pode ticar, entregue, tendo como unico recurso uma vaga "deon
tologia", aos esfor~os singulares e isolados das consciencias e von
tades individuais, ou aos exames de consciencia de uma casufstica
de confessor. Nesses tempos em que se tende mais do que nunca a
colocar problemas politicos em termos morais, como que para
melhor a1can~ar 0 meio de "cuipar as vitimas", a exalta~ao do
sucesso individual, de preferencia economico, correlato aexpan
sao do neoliberalismo, fez esquecer a necessidade de investir cole
tivamente nas institui~6es que produzem as condi~6es economi
cas e sociais da virtude, ou em outros termos, que fazem com que
as virtudes dvicas de desinteresse e devotamento, como dom fei
to ao grupo, sejam encorajadas e recompensadas pelo grupo. Em
lugar da questao puramente espe~ulativa e tipicamente escolasti
ca de saber se a generosidade e 0 desinteresse sao possfveis, e pre
ciso substituir a questao politica dos meios a serem empregados a
tim de criar universos nos quais, como nas economias do dom, os
agentes e os grupos teriam interesse pelo desinteresse e pela gene
rosidade, ou melhor, poderiam adquirir uma disposi~aoduravel a
respeito dessas formas universalmente respeitadas de respeito
pelo universal.

P6S'ES~RITO 2: A DUPlA VERDADE DO TRABAlHO

Como 0 dom, 0 trabalho s6 pode ser compreendido em sua
dupla verdade, em sua verdade objetivamente dupla, quando se
efetua a segunda inveTsiio indispensavel para romper com 0 erro
escolastico que consiste em deixar de incluir na teoria a verdade
"subjetiva" com a qual foi preciso romper, por meio de uma pri
meira inversao para-doxal, a tim de construir 0 objeto de analise.
o lance de for~a objetivante que se faz necessario para constituir
o trabalho assalariado em sua verdade objetiva fez esquecer que
essa verdade teve de ser conquistada contra a verdade subjetiva a
qual, como 0 pr6prio Marx indica, s6 se torna verdade objetiva
em certas situa~6es excepcionais de trabalho:26 0 investimento no
trabalho, logo 0 desconhecimento da verdade objetiva do traba
lho como explora~ao, que leva a encontrar no trabalho urn ganho
intrfnseco, irredutlvel ao mero rendimento em dinheiro, faz parte
das condi~6es reais da consecu~ao do trabalho e da explora~ao.

A 16gica da passagem (te6rica) ao limite faz esquecer que tais
condi~6es sao raramente realizadas e que a situa~ao na qual 0 tra
balhador apenas espera seu salario de seu trabalho e muitas vezes
vivida, ao menos em certos contextos hist6ricos (por exemplo, na
Argelia nos anos sessenta), como profundamente anormal. A
experiencia do trabalho se situa entre dois extremos, de urn lado 0

trabalho for~ado, determinado apenas pela coer~ao externa, e 0

trabalho escoJastico, cujo limite ea atividade quase hidica do artis
ta ou do escritor: quanta mais afastamo-nos do primeiro, tanto
menos se trabalha diretamente apenas por dinheiro e tanto mais
"0 interesse" do trabalho, a gratitica~ao inerente ao fato de cum
prir 0 trabalho se amplia - assim como 0 interesse ligado aos
ganhos simb6licos associados ao nome da protissao ou ao estatu
to protissional e aqualidade das rela~6es de trabalho que frequen
temente acompanham 0 interesse intrfnseco pelo trabalho. (E pelo
fato de proporcionar, em si mesmo, urn ganho que a perda do
emprego acarreta uma mutila~ao simb6lica que se pode imputar
tanto aperda do salario, como aperda das razi5es de seT associadas



ao trabalho e ao mundo do trabalho.) Os trabalhadores podem
contribuir para sua pr6pria explorayao inclusive pelos esforyos
que fazem para se apropriar de seu trabalho e que os prende a ele
por intermedio das liberdades, por vezes infunas e quase sempre
"funcionais'; que Ihes Sao deixadas, e sob 0 efeito da concorrencia
nascida das diferenyas - em relayao aos openirios especializados,
aos imigrados, aos jovens, as mulheres - que sao constitutivas do
espayo profissional funcionando como campoP E0 caso, sobre
tudo, quando disposiy6es como aquelas designadas por Marx
como "os preconceitos de vocayao profissional" ("consciencia
profissional'; "respeito pelas ferramentas de produyao" etc.), e que
sao adquiridas em certas condiy6es (sobretudo, com a hereditarie
dade profissional), encontram as condiyoes de sua atualizayao em
certas caracteristicas do pr6prio trabalho, quer se trate da concor
rencia no seio do espayo profissional, por exemplo, mediante van
tagens ou privilegios simb6licos, quer se trate da concessao de
uma certa margem de manobra na organizayao das tarefas, permi
tindo ao trabalhador arrumar espayos de liberdade e investir em
seu trabalho todo esse acrescimo nao previsto no contrato de tra
balho, justo 0 que a greve do zelo tenciona recusar ou retirar.

Destarte, pode-se supor que a verdade subjetiva esta tanto
mais afastada da verdade objetiva quanto maior e 0 dominio do
trabalhador sobre seu trabalho (assim, no caso dos artesaos por
empreitada ou dos camponeses tarefeiros sujeitos as industrias
agro-alimentares, a explorayao pode assumir a forma da auto
explorayao); ainda mais quando 0 lugar de trabalho (escrit6rio,
serviyo, empresa etc.) tambem funciona como urn espayo de con
correncia que engendra m6veis irredutiveis a sua dimensao estri
tamente economica, m6veis tendentes a produzir investimentos
desproporcionais aos ganhos economicos recebidos de volta (por
exemplo, as novas formas de explorayao dos detentores de capital
cultural, na pesquisa industrial, na publicidade, nos meios mo
demos de comunicayao etc., bern como todas as formas de remu
nerayao em ganhos simb6licos, pouco dispendiosos, economica
mente, sendo que uma vantagem pecuniaria pode repercutir tan
to por seu efeito distintivo como por seu valor economico).

Enfun, 0 efeito desses fatores estruturais depende evidente
mente das disposiy6es dos trabalhadores: a propensao para inves
tir no trabalho e para desconhecer sua verdade objetiva e decerto
tanto maior quando as expectativas coletivas inscritas no cargo se
harmonizam de modo mais completo com as disposiy6es de seus
ocupantes (por exemplo, no caso dos pequenos funcionarios de
controle, a boa vontade, 0 rigor etc.). Assim, 0 que e mais "subje
tivo" e "pessoal" na aparencia faz parte integrante da realidade
que a analise deve dar conta em cada caso mediante modelos
capazes de integrar as representay6es dos agentes as quais, ora rea
listas, frequentemente ficticias, outras vezes fantasticas, mas for
yosamente parciais, sao sempre parcialmente eficientes.

Nas situay6es de trabalho mais constrangedoras, como 0 tra
balho em linha de montagem, 0 investimento no trabalho tende a
variar em razao inversa a coeryao extema no trabalho. Por conse
guinte, em diversas situay6es de trabalho, a margem de liberdade
deixada ao trabalhador (a parcela de incerteza na definiyao das
tarefas que abre uma possibilidade de jogo) constitui urn m6ve1
central: ela introduz 0 risco do nao-trabalho ou mesmo de sabota
gem, de depredayao etc.; mas ela abre a possibilidade do investi
mento no trabalho e da auto-explorayao. 0 que depende, em
ampla medida, da maneira com que e percebida, apreciada e com
preendida (logo, dos esquemas de percepyao e, em particular, das
tradiyoes profissionais e sindicais, e tambem da mem6ria das con
diy6es nas quais ela foi adquirida ou conquistada, e da situayao an
terior). Paradoxalmente, e porque ela epercebida como uma con
quista (por exemplo, a liberdade de fumar urn cigarro, de se deslo
car etc.) ou mesmo urn privilegio (concedido aos mais antigos ou
aos mais qualificados) que e1a pode contribuir para mascarar a
coeryao global que confere todo 0 valor a liberdade. As ninharias a
que se atem as pessoas acabam por fazer esquecer todo 0 resto
(logo, nos manicomios, as pequenas vantagens dos antigos fazem
esquecer 0 manicomio e tern urn papel no processo de "intema
mento'; de adaptayao progressiva ao manicomio, tal como 0 des
creve Goffman, urn papel semelhante ao das pequenas conquistas,
individuais ou coletivas, no processo de adaptayao a "fabrica"). As
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estrategias dos dominantes podem se apoiar sobre 0 que se pode
ria chamar 0 principio dos grilhoes de S6crates, e que consiste em
alternar 0 refor~o do constrangimento e da tensao com 0 relaxa
mento parcial, fazendo surgir a volta ao estado anterior como um
privilegio, 0 menor mal como um bem (e que coloca os antigos, e
os dirigentes sindicais, guardioes da mem6ria dessas altermlncias e
de seus efeitos, numa posi~ao ambigua, geradora de tomadas de
posi~ao que parecem, por vezes, conservadoras).2B

Assim, a liberdade de jogo assegurada pelos agentes (que as
chamadas teorias da "resistencia" se apressam em celebrar, numa
preocupa~aode reabilita~ao, como provas de inventividade) pode
ser a condi~ao de sua contribui~ao a sua pr6pria explora~ao.

Apoiando-se nesse principio pelo qual a administra~ao moderna
deixa aos trabalhadores a liberdade de organizar seu trabalho, cui
dando ao mesmo tempo de guardar para si 0 contrale dos instru
mentos de lucra, e contribuindo assim tanto para aumentar seu
bem-estar como para deslocar seu interesse do ganho externo do
trabalho (0 salario) para 0 ganho intrinseco. As novas tecnicas de
gestao das empresas e, em particular, tudo aquilo que se engloba
sob 0 nome de "administra~ao participativa" podem ser com
preendidas como um esfor~opara tirar partido, de maneira met6
dica e sistematica, de todas as possibilidades que a ambigiiidade
do trabalho oferece objetivamente as estrategias patronais. Por
oposi~ao, por exemplo, ao carisma burocratico que permite ao
chefe administrativo obter uma forma de sobre-trabalho e de
auto-explora~ao, as novas estrategias de manipula~ao - "enri.
quecimento das tarefas", estimulo a inova~ao e a comunica~ao da
inova~ao, "circulos de qualidade", avalia~ao permanente, auto
controle -, visando favorecer 0 investimento no trabalho, sao
explicitamente enunciadas e conscientemente elaboradas, com
base em estudos cientificos, gerais ou aplicados a uma dada
empresa em particular.

Todavia, a ilusao que se poderia ter por vezes de que se ache
realizada, ao menos em alguns lugares, a utopia do dominic inte
gral do trabalhador sobre seu pr6prio trabalho nao deve fazer
esquecer as condi~oes ocultas da violencia simb6lica exercida pe!a

nova administra~ao. Mesmo quando exclui 0 recurso aos cons
trangimentos mais brutais e mais visiveis dos antigos modos de
governo, essa violencia doce continua a se apoiar numa rela~ao de
for~a que ressurge na amea~a da dispensa e no temor, mais ou
menos sabiamente reavivada, ligada a precariedade da posi~ao

ocupada. Resulta dai uma contradi~ao, conhecida hi muito tem
po pelo pessoal de recrutamento e treinamento, entre os impera
tivos da violencia simb61ica de um lado, impondo todo um traba
Iho de dissimula~ao e, de transfigura~ao da verdade objetiva da
rela~ao de domina~ao, e, de outro, as condi~oes estruturais que
tornam possive! seu exercicio. Contradi~ao que se torna tanto
mais forte quando 0 recurso as supress5es de empregos como tec
nica de ajustamento comercial e financeiro tende a colocar a nu a
violencia estrutural.
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CAPITULO VI

o SER SOCIAL, 0 TEMPO
E 0 SENTIDO DA EXISTENCIA

A situa~ao escoIastica implica, por defini~ao,
uma rela~aoparticularmente livre com 0 que comumente chama
mos tempo, no sentido de suspensao da urgencia, da pressa e da
pressao das coisas a fazer, dos neg6cios, levando a que se conside
re "0 tempo" como uma coisa com a qual se estabelece uma rela
~ao de exterioridade, a de urn sujeito perante urn objeto. Trata-se
de uma visao refor~ada pelos habitos da linguagem cotidiana, que
fazem do tempo uma coisa que se tern, que se ganha ou que se
perde, do qual se sente falta e com 0 que nao se sabe 0 que fazer
etc. A exemplo do corpo-coisa da visao idealista 11 maneira dos
cartesianos, 0 tempo-coisa, tempo dos rel6gios ou tempo da cien
cia, e0 produto do ponto de vista escolastico que encontrou sua
expressao numa metafisica do tempo e da hist6ria na qual se con
sidera 0 tempo como uma realidade dada de antemao, em si, ante
rior e exterior 11 pratica, ou como a moldura (vazia), a priori, de
todo processo hist6rico. Pode-se romper com esse ponto de vista
ao re.construir 0 ponto de vista do agente atuante, da pratica como
"temporaliza~ao':e desse modo, mostrando que a pratica nao esta
no tempo, mas que elafazo tempo (0 tempo propriamente huma
no, em oposi~aoao tempo biol6gico ou astronomico).

Nao se pode constituir uma realidade ainda inatual como cen
tro de interesse atual, "presentifica-la': como diz Husser!, sem "des
presentificar" 0 que se acaba de atualizar, remetendo-o ao inatual,
ao estado de fundo despercebido, em cujas margens ja se atuou e
nas quais poder-se-a atuar outra vez'! Em conseqiiencia, 0 fato de se
interessar, de constituir alguma realidade como centro de interesse,
equivale a colocar em movimento 0 processo de "presentifica~ao-



despresentifica~ao'; "atualiza~ao-inatualiza~ao", "interesse-desinte
resse", ou seja, "temporalizar-se", fazer 0 tempo, numa rela~ao com
o presente diretamente percebido que nada tern a ver com urn pro
jeto. Em oposi~ao a indiferen~a que apreende 0 mundo como sen
do desprovido de interesse, de importimcia, a illusio (ou 0 interesse
pelo jogo) e 0 que confere sentido (no duplo sentido) a existencia,
levando a que se invista num jogo e em seu futuro, nas lusiones,2 nas
oportunidades, estando em condi~oes de propor aos que se veem
enredados no jogo e que dele esperam alguma coisa (0 que empres
ta urn fundamento a cren~a de que basta constituir a illusio como
ilusao, e suspender 0 interesse, e a fuga para diante, no divertimen
to, assim determinados, para que se possa suspender 0 tempo).

E para estar apto a restituir em sua verdade a experiencia co
mum da pre-ocupa~ao e da imersao no porvir, onde 0 tempo pas
sa despercebido, tambem e preciso questionar a visao intelectua
lista da experiencia temporal, que leva a reconhecer apenas 0 pro
jeto consciente como rela~ao com 0 futuro, visando finalidades ou
possibilidades assim consideradas. Essa representa~ao tipicamen
te escolastica repousa, como sempre, na substitui~ao de uma visao
reflexiva pela visao pratica. De fato, Husser! estabeleceu claramen
te que 0 projeto, como visada consciente do futuro em sua verda
de de futuro contingente, nao deve ser confundido com a proten
silo, visada pre-reflexiva de urn porvir que se entrega como quase
presente no visivel, a maneira das faces escondidas de urn cubo,
ou seja, com 0 mesmo estatuto de cren~a (a mesma modalidade
d6xica) do que e diretamente percebido; e somente quando ela e
recapturada pela reflexao escolastica ela podera surgir, retrospec
tivamente, como urn projeto, 0 que, na verdade, ela nao e na pra
tica (todos os paradoxos acerca dos futuros c9ntingentes derivam
do fate de se endere~ar questoes de verdade a pratica - 0 que sera
verdadeiro ou falso amanha ja deve ser verdadeiro ou falso hoje
que se apresentam ao observador, as quais, nao obstante, salvo em
situa~oes de crise em que 0 processo de "atualiza~ao-inatualiza
~ao" esta suspenso, permanecem ignoradas pelo agente cujo sen
tide do jogo e imediatamente ajustado ao futuro ao jogo).3

A PRESEN~A NO PORVIR
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algum modo, despercebido (quando se fica demasiado absorvido
por uma ocupa~ao,costuma-se dizer: "nao vi 0 tempo passar").

o tempo (ou, pelo menos, 0 que n6s chamamos assim) s6 e
realmente sentido quando se rompe a coincidencia quase automa
tica entre as esperan~as e as oportunidades, a illusio e as lusiones,
as expectativas e 0 mundo que vern preenche-Ias: experimenta-se
entao, diretamente, a ruptura do conluio tacito entre 0 curso do
mundo, movimentos astron6micos (como 0 cicio das estac;oes)
ou biol6gicos (como 0 envelhecimento), ou processos sociais (co
mo os ciclos de vida familiares ou a carreira burocratica), sobre os
quais nao se tern todo poder ou nenhum poder, e os movimentos
internos que se relacionam com eles (il/usio). t da defasagem
entre 0 que e antecipado e a 16gica do jogo em relac;ao ao qual se
constituiu essa antecipac;ao, entre uma disposi~ao "subjetiva" (0
que nao quer dizer interior, mental) e uma tendencia obje~va, que
nascem certas rela~oes com 0 tempo como a expectaliva ou a
impaciencia - situa~ao em que, como diz Pascal, "n6s antecipa
mos 0 futuro como muito lento para acontecer, como que para
apressar seu curso" -, 0 lamento ou a nostalgia - ~enti_ment~

experimentado quando aquilo cuja presen~a se deseJa nao esta
mais la, ou amea~adesaparecer, e que "n6s lembramos 0 passado,
para dete-Io como sendo rapido demais"s -, 0~edio ?U ?"d~s

contentamento", no sentido de Hegel (lido por tnc Weill, msatls
fa~ao diante do presente que implica a negac;ao do presente e a
propensao para trabalhar em favor de sua supera~ao. _ .

(A imersao no porvir como presen~a no futuro que nao e Vl
venciada como tal se opoe a certas formas de experiencia do "fem
po livre" - particularmente valorizada por gerentes estressa~~s

_, a exemplo daquela que consiste em viver a skhole temporana
das ferias como uma existencia liberad<lt do tempo pelo fato de
estar liberada da illusio, da pre-ocupa~ao, pela suspensao da inser-

al "c;ao no campo, logo, na concorrencia - fala-se, em ger ,em. ze-
rar" ou "descolar" - e quando possivel, pela inser~ao em umver
sos sem concorrencia, como a familia ou certos clubes de ferias,
universos sociais ficticios, muitas vezes vivenciados como "libera
dos" e libertadores pelo fato de reunirem desconhecidos sem

m6veis de luta comuns, despojados de seus investimentos sociais
- e nao apenas de suas roupas e atributos hierarquicos, como
pretende a visao jornalistica. Na verdade, a nao ser que se passe
algo de especial, 0 "tempo livre" dificilmente escapa a 16gica do
investimento nas "coisas a fazer" 0 qual, mesmo sem chegar ao
extremo de urn empenho explicito de "ter boas ferias': conforme
os preceitos das revistas femininas, acaba prolongando a concor
rencia pela acumula~ao de capital simb6lico sob diversas formas:
bronzeamento, lembran~as para contar ou mostrar, fotos ou fIl
mes, monumentos, museus, paisagens, lugares de visita ou desco
berta, ou entao, como se diz por vezes, lugares "imperdiveis" _
"cobrimos a Grecia" - conformando-se as sugestoes imperativas
dos guias turisticos.)

o que tern em mira a pre-ocupac;ao do senso pratico, presen
c;a antecipada ao que ela tern em mira, e urn porvir ja presente no
presente imediato e nao constituido como futuro. 0 projeto, ao
contrario, ou a premeditac;ao, coloca 0 fim enquanto tal, ou seja,
como urn f1ffi escolhido entre todos os outros e afetado pela mes
rna modalidade, a do futuro contingente, que pode ou nao acon
tecer. Caso se aceite a demonstra~ao hegeliana segundo a qual 0

designio, 0 projeto, Vorsatz, supoe a representa~ao, Vorstellung, e a
inten~ao, Absicht, que supoe ela pr6pria a abstrac;ao, a separa~ao

entre sujeito e objeto, percebe-se 0 quanto se esta na ordem do
consciente e do refletido, da ac;ao que se pensa em sua verdade
objetiva de atualizac;ao de urn possivel.6

o presente e 0 conjunto daquilo em que se esta presente, isto
e, interessado (em oposic;ao a estar indiferente, ou ausente).
Tampouco se reduz a urn instante pontual (que s6 aparece, a meu
ver, em momentos criticos em que 0 porvir esta suspenso, ques
tionado, objetivamente ou subjetivamente): ele engloba as anteci
pa~oes e as retrospectivas praticas que estao inscritas como poten
cialidades ou vestigios objetivos no dado imediato. 0 habitus e
essa presen~a do passado no presente que torna possivel a presen
c;a do porvir no presente. Contendo nele mesmo sua 16gica (lex) e
sua dinamica (vis) pr6prias, depreende-se, primeiro, que ele nao
esta mecanicamente submetido a uma causalidade externa, sendo

I
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capaz de conferir uma liberdade em rela~ao adetermina~ao dire
ta e imediata pelas circunstancias presentes - ainda que seja con
tra 0 instantaneismo mecanicista. A autonomia perante 0 aconte
cimento imediato, muito mais desencadeador do que determi
nante, proporcionada pelo habitus (e que explode quando urn
estimulo, fortuito e insignificante, como a cor grosseira de mato
em Passeio ao Faro/, suscita uma rea~ao desproporcional),7 e cor
relata adependencia diante do passado que 0 habitus introduz e
que orienta em dire~ao a urn certo porvir: 0 habitus reune na
mesma visada urn passado e urn porvir que tern em comum 0 fato
de nao serem vistos como tais. 0 porvir ja presente s6 pode ser
lido no presente a partir de urn passado que nunca e percebido
enquanto tal (0 habitus como legado incorporado sendo presen~a

do passado - ou no passado - e nao mem6ria do passado).
A capacidade de antecipar ever de antemao, que se adquire na

e pela pratica e pela familiariza~ao com urn campo, nao tern nada
a ver com urn saber suscetivel de ser mobilizado avontade ao pre
~o de urn esfor~o de mem6ria: ela s6 se manifesta em situa~ao e
esta ligada, como que por uma rela~ao de solicita,ao mutua, aoca
siao que a propicia e que a faz existir como oportunidade a reter
(que urn outro a deixaria passar, despercebida). 0 interesse toma
a forma de urn encontro com a objetividade das coisas "cheias de
interesse". "N6s somos': diz Pascal, "cheios de coisas que nos lan
~am para fora. Nosso instinto nos faz sentir que e preciso buscar
nossa felicidade fora de n6s. Nossas paixiies nos empurram para
fora, ainda que os objetos nao se ofere~am para excita-Ias.. Os
objetos de fora nos tentam por si mesmos enos chamam, mesmo
quando nao pensamos neles. E assim, por mais que os fJ16sofos
digam: 'Voltem-se para si mesmos, e ai voces poderao encontrar
vosso bern'; nao se acredita neles, e aqueles que neles acreditam
sao os mais vazios e os mais toIOS:'8 As coisas a fazer, os neg6cios
(pragmata) que constituem 0 equivalente do conhecimento prati
co se definem na rela~ao entre a estrutura das esperan~as ou das
expectativas constitutivas de urn habitus e a estrutura das proba
bilidades, constitutiva de urn espa~o social. Isto significa que as
probabilidades objetivas s6 se tornam determinantes para urn

agente dotado do sentido do jogo como capacidade de antecipar 0

futuro do jogo. 0 sentido do jogo e esse sentido do futuro do jogo,
do que resta a fazer ("era a unica coisa a fazer" ou "ele fez 0 que era
preciso"), para que ocorra 0 porvir que se anuncia ai por urn habi
tus predisposto a antecipa-Io, esse sentido da hist6ria do jogo, que
s6 se adquire por meio da experiencia do jogo - fazendo com que
a iminencia e a preeminencia do porvir tenham como condi~ao

uma disposi~aoque e 0 produto do passado. As estrategias orien
tadas pelo sentido do jogo constituem antecipa~iies praticas das
tendencias imanentes do campo, jamais enunciadas sob forma de
previsiies explicitas, menos ainda de normas ou regras de condu
ta - mormente nos campos em que as estrategias mais eficazes
sao aquelas que aparecem como as mais desinteressadas. 0 jogo,
que suscita e supiie ao mesmo tempo 0 investimento no jogo, 0

interesse pelo jogo, produz 0 porvir para aquele que tern alguma
coisa a esperar do jogo. Inversamente, 0 investimento ou 0 inte
resse, que supiie a posse de urn habitus e de urn capital capaz de
Ihe assegurar urn minima de ganhos, e 0 que faz entrar no jogo, e
no tempo que the e pr6prio, ou seja, 0 porvir e as urgencias que
Ihe sao inerentes. Esta na medida do capital como fonte potencial
de ganhos - tendendo a se anular quando as oportunidades de
apropria~ao descem abaixo de certo patamar.

(Assim como 0 futuro, 0 passado e produto do investimento
no presente, ou seja, no jogo enos m6veis de luta constitutivos de
urn campo. Ninguem consegue se espantar 0 suficiente com 0 fato
de que urn objeto cultural do passado - monumento, m6vel, tex
to, quadro etc. - possa ser nao apenas conservado em sua mate
rialidade, amaneira dos f6sseis, das ruinas ou dos "arquivos" es
quecidos nos s6taos, mas tambem arrancado da morte simb6lica,
do estado de letra morta, e mantido em vida, ou seja, nesse estado
ambiguo que define 0 objeto hist6rico, ao mesmo tempo fora de
usa, desgarrado de seu usa inicial, de seu campo originario _
como as ferramentas, as maquinas ou os instrumentos de culto
convertidos em pe~as de museu -, e, no entanto, continuamente
utilizado e reativado enquanto objeto de contempla~ao e de espe
cula~ao, no duplo sentido, de disserta~ao ou de medita~ao. Reco-
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nhe~a-se em Heidegger 0 merito de haver suscitado 0 problema,
ao analisar 0 que torna "passadas" as "antiguidades" conservadas
no museu. Mas ele se depara com a questao de saber se esses obje
tos sao hist6ricos enquanto "objetos de urn interesse historiogra
fico da arqueologia e da etnologia" para logo descarta-la median
te uma dessas inversoes de que ele possui 0 segredo e que lheper
mite se situar sempre alem da "antropologia ingenua": nao e 0 in
teresse presente dos historiadores pela hist6ria que torna 0 objeto
hist6rico, e a historicidade do Dasein, objeto pr6prio da analise
existencial, que constitui a historicidade e 0 interesse hist6rico. De
fato, como lembra a cren~a cabila segundo a qual as chances de
que urn homem possa sobreviver ao desaparecimento dependem
do mimero e da qualidade dos descendentes que e1e tera produzi
do e que saberao citar seu nome e, assim, ressuscita-lo, e no pre
sente que reside 0 principio da sobrevivencia seletiva do passado:
os objetos tecnicos ou culturais s6 conseguem aceder ao estatuto
de obras antigas, que merecem ser conservadas e duravelmente
admiradas, na medida em que se tornam 0 m6vel da concorrencia
pelo monop6lio da apropria~ao, material ou simb6lica, interpre
ta~ao, "leitura", execu~ao, considerada legitima num dado mo
mento do tempo. Assim, os escritos herdados - quer os textos
esotericos, cuja sobrevivencia se deve aos conflitos entre especia
listas, quer as grandes obras profeticas, religiosas ou politicas,
capazes de mobilizar os grupos, ao modificar os esquemas percep
tivos e, por conseguinte, as praticas, em nome da cren~a que lhes e
atribuida - nunca constituem as causas reais, tampouco os pre
textos puros dos conflitos suscitados por seu intermedio. Nao
obstante, costuma-se proceder como se todo 0 valor do que esta
em jogo encontrasse seu principio nas propriedades intrinsecas
do que esta em jogo e nao no jogo propriamente dito.)

Logo, os agentes sociais se temporalizam na e pela pratica, por
meio da antecipa~aopratica que the e inerente. Mas e1es s6 conse
guem "fazer" 0 tempo amedida que sao dotados de habitus ajus
tados ao campo, isto e, do sentido do jogo (ou da aposta) como
capacidade de antecipar, em registro pratico, futuros que se vis
lumbram na pr6pria estrutura do jogo, ou enta~, em outras pala-

vras, na medida em que foram constituidos de tal modo que estao
dispostos a apreender na estrutura presente potencialidades obje
tivas que se lhes impoem como coisas a fazer. Como queria Kant,
o tempo e bern 0 produto de urn ate de constru~ao,que se impoe
as disposi~oes e apratica e nao aconsciencia pensante.

•A ORDEM DAS SUCESSOES'

o investimento esta associado aincerteza, mas a uma incerte
za limitada e, de algum modo, regulamentada (0 que explica a per
tinencia da analogia com 0 jogo). Com efeito, para que se instaure
essa rela~ao particular entre as esperan~as subjetivas e as oportuni
dades objetivas que define 0 investimento, 0 interesse, a illusio, e
precise que as oportunidades objetivas se situem entre a necessida
de absoluta e a impossibilidade absoluta, que 0 agente disponha de
chances de ganhar que nao sejam nulas (perde-se em todos os lan
ces) nem totais (ganha-se em todos os lances), ou melhor, que
nada seja absolutamente segura sem que, por outro lado, tudo seja
possive!. Eprecise que haja no jogo uma parcela de indetermina
~o, de contingencia, de "jogo'; mas tambem uma certa necessida
de na contingencia, logo, a possibilidade de urn conhecimento, de
uma forma de antecipa~ao razoavel, aquela garantida pelo costu
me, ou na falta dela, pela "regra dos partidos': A mesma regra que
Pascal vai tentar elaborar, a qual permite, como ele diz, "trabalhar
pelo incerto': (De fato, a ordem social se situa entre dois limites: de
urn lade, 0 determinismo radical, logicista ou fisicalista, nao dei
xando nenhum lugar ao "incerto"; de outro, a indetermina~ao

total, credo, fustigado por Hegel9 sob 0 nome de "ateismo do mun
do moral'; dos que, em nome da distin~ao cartesiana entre 0 fisico
e 0 mental, recusam ao mundo social a necessidade que concedem
ao mundo natural - tal como Donald Davidson, para citar urn
entre mil, que afirma s6 existirem leis "estritas" e predi~oes "preci
sas'; fundadas num determinismo "serio'; no dominio fisico.)10

Embora nao sejam indiferentes ao jogo e capazes de nele ins
taurar diferen~as,as disposi~oes (as preferencias, os gostos) s6 po-
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dem se constituir em meio 11 rela~ao com as tendencias imanentes
de urn universo social, com as probabilidades inscritas em suas
regularidades e suas regras ou nos mecanismos garantindo a dis
tribui~ao das oportunidades de ganho nos diferentes "mercados".
Tais disposi~oes podem engendrar esperan~as e desesperan~as,

expectativas ou impaciencias, e as demais experiencias por meio
das quais n6s experimentamos 0 tempo. Mais precisamente, e pe
10 fato de ser 0 produto de urn confronto dunivel com urn mundo
social dotado de regularidades indiscutiveis que 0 habitus pode
assegurar uma adapta~aominima ao curso provavel desse mundo,
mediante antecipa~oes "razoaveis'~ grosseiramente ajustadas (fora
de qualquer calculo) as oportunidades objetivas e capazes de con
tribuir para 0 refor~o circular dessas regularidades (conferindo
assim as aparencias de urn fundamento, sobretudo, aos modelos
econ6micos, fundados na hip6tese da a~ao racional).ll

o mundo social nao e urn jogo de sorte, uma serie desconti
nua de lances perfeitamente independentes, como os da roleta
(cuja atra~ao se explica, como sugere Dostoievski em 0 Jogador,
pelo fato de permiti\' passar, num instante, do ponto mais baixo
ao mais elevado da escala social). Os que falam em igualdade de
oportunidades esquecem que os jogos sociais, 0 jogo econ6mico,
mas tambem os jogos culturais (campo religioso, campo juridico,
campo fIlos6fico etc.) nao constituemfair games: sem ser propria
mente viciada, a competi~ao se assemelha a uma corrida de han
dicap cuja dura~ao remontaria a diversas gera~oes anteriores ou a
jogos em que cada jogador disporia dos ganhos positivos ou nega
tivos de todos os que 0 precederam, ou seja, dos resultados acu
mulados pOl' todos os seus ancestrais. Seria preciso compani-Ios a
jogos em que os jogadores acumulam progressivamente pontos
positivos ou negativos, ou melhor, urn capital mais ou menos im
portante, 0 qual orienta suas estrategias de jogo, conforme as ten
dencias (11 prudencia, 11 audacia etc.) inerentes a seu habitus e liga
das, em certa medida, ao volume desse capital.

o jogo social possui uma hist6ria e, por essa razao, constitui 0
lugar de uma dinamica interna, independenk das consciencias e
das vontades dos jogadores, de uma especie de conatus ligado a

existencia de mecanismos tendentes a reproduzir a estrutura das
probabilidades objetivas, ou melhor, a estrutura da distribui~ao

do capital e das oportunidades correlatas de ganho. Falar em ten
dencia ou em conatus equivale a dizer, com Popper, que se consi
dera os valores assumidos pelas fun~oes de probabilidade como
medidas da for~a da propensao a se produzir acontecimentos cor
respondentes - 0 que Leibniz chamava sua pretentio ad existen
dum. Eis por que, para designar a 16gica temporal desse cosmos
social, pOder-se-ia falar em "ordem das sucessoes": de fato, gra~as
ao duplo sentido da palavra "sucessao'~ a defmi~ao leibniziana do
tempo evoca tambem a 16gica da reprodu~ao social, as regularida
des e as regras da transmissao dos poderes e privilegios, que cons
titui a condi~ao de permanencia da ordem social como distribui
~ao regular das lusiones, das probabilidades ou das esperan~as

objetivas.

o que determina essa redundancia do mundo social e que, ao
limitar 0 espa~o dos possiveis, faz com que ele seja suportavel,
suscetiveJ de ser previsto praticamente por meio da indu~ao pra
tica do habitus? Por urn lado, sao as tendencias imanentes aos
agentes sob forma de habitus, ao mesmo tempo responsaveis e
orquestrados, tendendo (estatisticamente) a reconstituir as estru
turas de que eJes SaO produto; e, de outro lado, as tendencias ima
nentes aos universos sociais, sobretudo aos campos, que sao 0
produto de mecanismos independentes das consciencias e das
vontades, ou das regras ou c6digos explicitamente arranjados
com vistas a assegurar a conserva~ao da ordem estabelecida (en
quanta as sociedades pre-capitalistas dependem, sobretudo, dos
habitus para sua reprodu~ao, as sociedades capitalistas dependem
principalmente de mecanismos objetivos, como os tendentes a
garantir a reprodu~ao do capital econ6mico e do capital cultural e
aos quais convem juntar todas as formas de constrangimentos
organizacionais - pensemos no carteiro evocado por Alfred
Schiitz12 - e de codifica~oes das proiticas, costumes, conven~oes,
direito, algumas dessas conven~oes sendo expressamente arranja
das, como observa Max Weber, no intuito de garantir a previsibi
lidade e a calculabilidade).
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A RElA(:AO ENTRE ESPERAN(:AS E OPORTUNIDADES

Venho raciocinando ate agora como se ambas as dimensoes
constitutivas da experiencia temporal, as esperan~as subjetivas e as
oportunidades objetivas, isto e, mais precisamente, 0 poder atual
ou potencial sobre as tendencias imanentes do mundo social que
comanda as oportunidades - teria vontade de dizer as "poten

cias" - vinculadas a urn agente (ou a sua posi~ao), fossem identi
cas para todos; como se, em outros termos, todos os agentes tives
sem ao mesmo tempo as mesmas oportunidades de ganho mate
rial e simb6lico (e, portanto, se ligassem, de algum modo, ao mes
InO mundo econ6mico e social) e oportunidades identicas para
investir. Ora, os agentes tern poderes (definidos pelo volume e pela
estrutura de seu capital) bastante desiguais. No tocante as suas
esperan~as e aspira~6es, saO tambem mui desigualmente reparti
das (apesar dos casos de curto-circuito em rela~ao as capacidades
de satisfa~ao), em virtude da lei segundo a qual, por intermedio
das disposi~6es do habitus (elas mesmas ajustadas, na maior parte
do tempo, .as posi~oes), as esperan~as tendem universalmente a se
harmonizat mais ou menos as oportunidades objetivas.

Essa lei de tendencias das condutas humanas, fazendo com

que a esperan~a subjetivaj:le ganho tenda a se conformar a proba
bilidade objetiva de ganho, comanda a propensao para investir
(dinheiro, trabalho, tempo, afetividade etc.) nos 9iferentes cam

pos. Destarte, a propensao das familias e ~as crian~as para inves
tir na educa~ao (que constitui por si s6 urn dos fatores importan
tes do exito escolar) depende do g!"-au em que dependem do siste
ma de ensina-para a reprodu~ao de seu patrim6nio e de sua posi

~ao social; 1>~Ill._c()mo das oportunidades de sucesso pfometidas a
tais investimentos em fun~ao do volume de capital cultural que
possuem. Esses dois conjuntos de fatores se sobrepoem a fun de
determinar as diferen~as consideniveis nas atitudes com rela~ao a
escola e ao exito escolar (por exemplo, as que separam 0 fJlho de
professor do filho de openirio, ou entao, 0 fJlho de professor pri

mario do filho do pequeno comerciante).

A gente sempre se surpreende de ver a que ponto as vontades
acabam se ajustando as possibilidades, os desejos ao poder de sa
tisfaze-Ios, e de descobrir que, a despeito de todos os cliches, a
pleonexia, 0 desejo de ter sempre mais, a que se referia Platao,
constitui uma exce~ao (exce~ao que pode, alias, ser compreendi
da, como se vera adiante, em fun~ao da lei fundamental); isso
ocorre ate mesmo em sociedades em que e mais freqtiente 0 desa
juste entre as esperan~as e as oportunidades, em conseqtiencia
tanto da inseguran~asalarial generalizada, como da generaliza~ao

da escolaridade, geradora de uma desclassifica~aoestruturalliga
da a desvaloriza~ao dos titulos escolares. Todas as vezes que as dis
posi~oes que as produzem sao resultantes elas mesmas de condi
~oes identicas ou semelhantes aquelas em que sao empregadas, as
estrategias mobilizadas pelos agentes para defender sua posi~ao

atual e potencial no espa~o social e, mais amplamente, a imagem
de si mesmos - sempre mediada pelos outros - estiio objetiva
mente ajustadas a tais condi~oes - 0 que nao significa estejam
necessariamente ajustadas aos interesses de seus autores. Desse
modo, as disposi~oes realistas, ate resignadas ou fatalistas, que
fazem com que os integrantes das classes dominadas se adaptem a
condi~oes objetivas suscetiveis de serem julgadas intoleraveis e
revoltantes por parte de agentes dotados de outras disposi~6es, s6
possuem as aparencias da finalidade contanto que se despreze 0

quanto elas contribuem, por conta de uma contrafinalidade, para
reproduzir as condi~oes da opressao.

Assim, 0 poder (isto e,o capital, a energia social) comanda as
potencialidades objetivamente oferecidas a cada jogador, suas
possibilidades e impossibilidades, seus graus de ser em potencia,
de potencia para ser e, ao mesmo tempo, seu desejo de potencia
que, profundamente realista, esta grosseiramente ajustado as suas
"potencias': A inser~ao precoce e duravel numa condi~aodefmida
por urn determillado grau de poder tende, por meio da experien
cia das possibilidades oferecidas ou rejeitadas por tal condi~ao, a
instituir duravelmente nos corpos disposi~oes de ser (tendencial
mente) a altura de tais potencialidades. 0 habitus e esse "poder-



ser" que tende a produzir praticas objetivamente ajustadas as pos
sibilidades, sobretudo aD orientar a percep~ao e a aprecia~ao das
possibilidades inscritas na situa~ao presente.

A tim de compreender 0 realismo desse ajustamento, cumpre
levar em conta 0 fato de que, aDs efeitos automaticos dos condi
cionamentos impostos pelas condi~6es de existencia, se acrescen
tam as interven~6es propriamente educativas da familia, do grupo
de pares e dos agentes escolares (avalia~6es, conselhos, injun~6es,
recomenda~6es), visando expressamente favorecer 0 ajustamento
das aspira~6es as oportunidades, das necessidades as possibilida
des, a antecipa~ao e a aceita~ao dos limites visiveis ou invisiveis,
explicitos ou tacitos. AD desencorajar as aspira~6es orientadas
para objetivos inacessiveis, logo constituidos como pretens6es ile
gitimas, tais cobran~as tendem a redobrar ou adiantar as san~6es

da necessidade, e a orientar as aspira~6es para objetivos mais rea
listas, ou seja, mais compativeis com as oportunidades inscritas na
posi~ao ocupada. 0 principio de toda educa~ao moral pode ser
enunciado assim: tome-se 0 que voce e (e nisso que voce tern de
ser) socialmente, fa~a 0 que voce tern de fazer, 0 que te cabe ou te
pertence de fato - e 0 ta autou prarrein plat6nico -, verdadeiro
dever-ser que pode exigir a supera~ao de si ("noblesse oblige") ou
lembrar os limites do razoavel ("isso nao e para voce").

Os ritos de institui~ao, em que a manipula~ao social das aspi
ra~6es se mostra com toda clareza por estar menos mascarada ai
pelas fun~6es de aprendizagem tecnica, constituem apenas 0 limi
te de quaisquer a~6es de sugestao, no sentido forte do tefmo, que
o grupo familiar tende a exercer.Enquanto intima~6ese preven
~6es solenes, eles conferem uma forma coletiva e publica a urn ate
performatico extra-ordinario de institui~ao (por exemplo, do
menino enquanto menino, mediante a circuncisao), que conden
sa numa interven~aodescontinua de grande intensidade social
todas as interven~6es continuas intinitesimais e freqo.entemente
despercebidas exercidas por qualquer grupo sobre seus novos
integrantes; penso, sobretudo, em todas as injun~6es e proibi~6es

_ por exemplo, aquelas implicadas em todos os atos de nomea-
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~ao, como termos de referencia ou termos de tratamento - as
quais, sendo implicitas, insinuadas ou meramente inscritas em
estado pratico nas intera~6es, sao endere~adas a crian~a e contri
buem .par.a ~eterminar a representa~ao de sua capacidade (generi
ca ou mdlVldual) de agir, de seu valor, de seu ser socia!.

267o S E R soc I A L, 0 T EM po ..,

Somente por uma abstra~ao capaz de impedir a compreensao
verdadeira dos mecanismos envolvidos que se pode falar, a manei
ra de Max Weber, em "oportunidades tipicas" ou "medias" (0 que,
nao obstante: ~ossui 0 ~erito de tomar explicitos inumeros pos
tulados mobillZados tacltamente pela teoria econ6mica, sobretu
do ao sustent.ar que os investimentos tendem a se ajustar as taxas
de lucro p:evIstas ou realmente obtidas no periodo anterior). For
mular a hlp6tese de que existe uma rela~ao de causalidade inteli
givel entre as oportunidades genericas "existindo objetivamente
em media" e as "expectativas subjetivas",13 e supor que, primeiro,
se possa a~strair as diferen~as entre os agentes e os principios que
os determmam e, segundo, que os agentes agem "racionalmente"
ou ':j~di~iosamente';ou seja, referindo-se ao que e "objetivamen
te valIdo ,14 ou como se eles "tivessem tido conhecimento de todas
as cir~unsta~ci~s e de todas as inten~6es dos participantes';15 a
manelra do sablO, 0 unico capaz de construir pelo caIculo - e em
ge~al,. somente a~6s 0 embate - 0 sistema das oportunidades
obJetIvas as quaIs deveria se ajustar uma a~ao executada com
completo conhecimento de causa.

A detini~ao weberiana da a~ao raciona! como "resposta racio
nal" de urn agente intercambiavel e indeterminado em "ocasi6es
potenciais" - tais como as taxas de ganho medio, oferecidas pe
l?s diferentes mercados - parece-me urn exemplo tipico de irrea
IIsmo escolastico: como se poderia de fato negar que os agentes ra
r~me~te estao em condi~6es de juntar toda a informa~ao sobre a
sltua~ao .tal c?mo exigiria uma decisao racional e que se encon
tram mUI desrgualmente providos nessas materias? Para ter algum
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resultado, nao basta consertar 0 paradigma deficiente ao falar,
como Herbert Simon, em "bounded rationality", em racionalidade
limitada pela incerteza e pela imperfei~ao da informa~ao disponi
vel ou pelos limites da capacidade de cilculo do espirito humano
(sempre em geral...), e ao redefinir por baixo, como pesquisa dos
"minimos aceitiveis'; a inten~ao de maximizar.

Ainda que pare~a, a primeira vista, mais pr6xima dos fatos
por estabelecer a correspondencia entre as antecipa~oes e as pro
babilidades, nao se pode ficar na teoria das "antecipa~oes racio
nais" que permanece irreal e abstrata: ao ignorar que as esperan
~as e as oportunidades esUo desigualmente distribuidas e que essa
distribui~ao corresponde a distribui~ao desigual do capital sob
suas diferentes especies, essa teoria nao faz outra coisa senao uni
versalizar, sem 0 saber, 0 caso particular do erudito, desgarrado 0

suficiente da necessidade para estar em condi~oesde lidar racio
nalmente com urn mundo econ6mico caracterizado por urn grau
elevado de correspondencia entre as estruturas e as disposi~oes

econ6micas. Do mesmo modo, ainda que esteja aparentemente
bastante pr6xima da teoria do habitus como produto de condicio
namentos que predispoem a reagir a estimulos convencionais e
condicionais, a teoria bayesiana16 da decisao, segundo a qual a
probabilidade pode ser interpretada como urn "grau racional de
cren~a" individual, nao atribui nenhum efeito dunlvel a "condi
cionaliza~ao" (entendida como assimila~ao da informa~ao nova
na estrutura da cren~a);17 ela supoe que os graus racionais de
cren~a - as probabilidades subjetivas -, atribuidos a ~iferentes

acontecimentos, mudem continuamente (0 que nao e falso) e
completamente (0 que tambem nao e completamente verdadeiro)
em fun~ao de fatos novos. Quando se reconhece que a a~ao

depende da informa~ao, que essa Ultima pode nao ser completa,
que a a~ao racional encontra seus limites nos limites da informa
~ao disponivel e que somente a a~ao racional bern informada
merece ser chamada "a~ao prudente" - prudential-, deve-se
entao pensar a a~ao racional, entendida como aquela que conver
te as melhores conseqtiencias nas mais provaveis, como 0 produ
to de uma decisao fundada numa delibera~ao,logo no exame das

conseqtiencias possiveis da escolha entre diferentes possibilidades
de a~ao, e na avalia~ao dos meritos das diferentes a~oes do ponto
de vista de suas conseqtiencias.

Como sempre, diante de constru~oes semelhantes, cumpre
indagar a respeito do estatuto que convem lhes dar: caso se trate
de uma teoria normativa - como se pode decidir? - ou de uma
teoria descritiva - de que maneira os agentes decidem? Ou se tra
ta de uma regra no sentido de regularidade - acontece regular
mente que -, ou de uma regra no sentido de norma - e de lei
que -? Para sair desse embara~o, nao basta invocar 0 inconsciente
ou uma misteriosa intui~ao: "A questao nao e saber se as pessoas
manipulam conscientemente uma aparelhagem de teoria formal
da decisao quando tomam uma decisao. Assim como uma
apreensao intuitiva e inconsciente das leis da mecanica subenten
de a habilidade do ciclista ou do funambulo, uma percep~ao

inconsciente e intuitiva dos principios da teoria da decisao pode
subentender as decisoes humanas:'18 E justamente nesse caso que
conviria falar, me parece, em virtude soporifera... Mas, sobretudo,
ao falar explicitamente a linguagem das "oportunidades medias';
enquanto Max Weber tinha ao menos 0 merito de levar tacita
mente em conta a desigualdade de oportunidades, que ele situou
no centro de sua teoria da estratifica~ao, a teoria, tipicamente
escolastica, da decisao racional ignora as desigualdades de capital
econ6mico e cultural e as desigualdades dai decorrentes, quer no
tocante as probabilidades objetivas, quer no que respeita as cren
~as ou a informa~ao disponlvel. Na verdade, as estrategias nao sao
respostas abstratas a uma situa~ao abstrata, tal como urn estado
do mercado de trabalho ou uma taxa media de lucro; elas se defi
nem em rela~ao a solicita~oes, inscritas no pr6prio mundo, sob a
forma de indicios positivos ou negativos que nao se endere~am a
qualquer urn, mas que s6 se revelam "eloqtientes" (em oposi~ao a
tudo 0 que "nao lhes diz nada") para agentes dotados de urn certo
capital e de urn certo habitus.



UMA EXPERI£NCIA SOCIAL: HOMENS SEM FUTURO

Assim, costuma-se esquecer as condi~6es economicas e
sociais que tornam possive! a ordem ordinaria das praticas. sobre
tudo as do mundo economico. Ora. existe uma categoria no mun
do social, ados subproletarios. que remete a tais condi~6es ao
fazer surgir 0 que ocorre quando a vida se encontra transformada
em "jogo de azar" (qmar). como dizia urn desempregado argelino.
e 0 desejo limitado de potencia que vern a ser 0 habitus fica anu
lado de algum modo perante a experiencia mais ou menos dura
vel da mais total impotencia: tal como foi observado pelos psi
c610gos. 0 aniquilamento das oportunidades associado as situa
~6es de crise acarreta 0 aniquilamento das defesas psicol6gicas e,
nesse caso. envolve uma especie de desorganiza~ao generalizada e
duravel da conduta e do pensamento por for~a do desmorona
mento de qualquer perspectiva coerente do futuro. Logo, bern
melhor do que todas as "varia<;6es imaginarias". esse criterio ana
!itico obriga a romper com as evidencias da ordem ordinaria. ao
fazer surgir os pressupostos tacitamente mobilizados pela visao
escolastica do mundo (comuns a analise fenomenol6gica e as teo
riza~6es da rational action theory (teoria da a~ao racional) ou do

bayesanismo).
As condutas freqiientemente desordenadas, ate incoerentes.

incessantemente contraditadas pelo discurso. desses homens sem
futuro, expostos aos imponderaveis do que lhes acontece no dia
a-dia. fadados a oscila~ao entre 0 onirismo e a demi&sao. entre a
fuga no imaginario e a submissao fatalista aos veredictos do dado.
comprovam que a pr6pria disposi~ao estrategica. aquem de urn
certo limiar de oportunidades objetivas, nao consegue se consti
tuir pelo fato de supor a referencia pratica a urn porvir, por vezes
bern remoto. como no caso do controle de natalidade. A ambi~ao

efetiva de dominar praticamente 0 futuro (e. a fortiori, 0 projeto
de pensar e de perseguir racionalmente 0 que a teoria das anteci
pa~6es racionais denomina a subjective expected utility) depende,
na verdade, do poder efetivo de dominar esse futuro. ou seja. a
come~ar pelo pr6prio presente. Contudo, longe de constituir urn

desmentido a lei da correspondencia entre as estruturas e os habi
tus, ou entre as posi~6es e as disposi~6es. as ambi~6es sonhadas e
as esperan~as milenaristas. muitas vezes expressas pelos mais des
favorecidos. demonstram 0 quanto. diversamente dessa demanda
imaginaria. a demanda efetiva encontra tanto seu fundamento
como seus limites no poder efetivo. Ap6s ouvir os subproletarios.
desempregados argelinos dos anos sessenta ou adolescentes sem
futuro dos grandes conjuntos urbanos dos anos noventa, pode-se
descobrir, na verdade, de que maneira a mesma impotencia. ani
quiladora das potencialidades. que aniquila 0 investimento nos
m6veis sociais de concorrencia. acaba encorajando a criar a ilusao
do nada. 0 elo entre 0 presente e 0 futuro parece rompido, como
bern 0 demonstram esses projetos completamente descolados do
presente e prontamente desmentidos - for~ar 0 ingresso de uma
garota na faculdade quando esta patente que e!a ja deixou a esco
la, ou. entao, criar urn clube de recreio no Extremo Oriente quan
do nao se tern urn tostao para pagar a viagem.. .' 9

Com seu trabalho, os desempregados perderam os milhares
de coisas nas quais se realiza e se manifesta concretamente uma
funriio socialmente conhecida e reconhecida. ou seja. 0 conjunto
das finalidades postas de antemao. a despeito de qualquer projeto
consciente, sob forma de exigencias e urgencias - encontros
"importantes", trabalhos para enviar. cheques a remeter. or~a

mentos a preparar -, e todo 0 futuro ja contido no presente ime
diato. sob forma de prazos. datas e horarios a respeitar - horario
do onibus. cadencias a cumprir, trabalhos para concluir... Priva
dos desse universe objetivo de incita~6es e indica~6es que orien
tam e estimulam a a~ao e. por conseguinte. toda a vida social, eles
s6 conseguem viver 0 tempo livre que Ihes e deixado como tempo
morto. tempo para nada. esvaziado de qualquer sentido. 0 tempo
parece se esvair porque 0 trabalho assalariado e 0 suporte. senao 0
principio. da maioria dos interesses, expectativas. exigencias,
esperan~as e investimentos no presente, bern como no futuro ou
no passado ai implicado, em suma, urn dos fundamentos maxi
mos da illusio enquanto engajamento no jogo da vida. no presen
te. como investimento primordial- todas as sabedorias sempre
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ensinaram a identificar 0 desprendimento do tempo ao despren
dimento do mundo - que faz 0 tempo, sendo 0 pr6prio tempo.

Excluidos do jogo, esses homens destituidos da ilusao vital de
ter uma fun<;ao ou uma missao, de ter que ser ou fazer alguma coi
sa, podem, para escapar ao nao-tempo de uma vida onde nao
acontece nada e da qual nao se pode esperar nada, e para se sentir
existir, recorrer a atividades as quais, como as apostas no j6quei, a
/oteria esportiva, 0 jogo do bicho e os demais jogos de azar em todos
os bairros miseraveis e fave/as do mundo, permitem desguiar do
tempo anulado de uma vida sem justificativa e, sobretudo, sem
investimento possivel, ao recriar 0 vetor temporal e ao reintrodu
zir a expectativa, por urn momento, ate 0 final da partida ou ate a
noite de domingo, ou seja, 0 tempo finalizado que constitui por si
s6 fonte de satisfa<;ao. E para tentar se livrar do sentimento, tao
bern expresso pelos subproletarios argelinos, de ser 0 joguete de
constri<;oes externas ("sou como uma casca boiando n'agua"), e
tentar romper com a submissao fatalista as for<;as do mundo, tam
bern podem, sobretudo os mais jovens, buscar em atos de violen
cia que valem em si mesmos ate mais - ou tanto quanto - do
que os ganhos que proporcionam, ou em jogos de morte com a
mota ou 0 carro, urn meio desesperado de existir diante dos ou
tros, para os outros, de ter acesso a uma forma reconhecida de
existencia social, ou simplesmente, de fazer com que aconte<;a
algo em lugar de nada.

Assim, aexperiencia limite daqueles que, como os subproleta
rios, estao excluidos do mundo (economico) ordinario possui as
virtudes de uma especie de duvida radical: obriga a suscitar a
questao das condi<;oes economicas e sociais que tornam possivel 0

acesso a experiencia do tempo como algo tao evidente a ponto de
passar despercebido. De fato, ao mobilizar uma rela<;ao bastante
particular com 0 tempo por conta de seu pr6prio principio, rela
<;ao, alias, fundada numa liberdade constitutiva perante a l6gica
ordinaria da a<;ao, decerto a experiencia escolastica nao predispoe,
de modo algum, a compreensao das experiencias diferentes do
mundo e do tempo, tampouco a compreender a si mesma, sobre
tudo, em sua particularidade temporal.

A PtURAlIDADE DOS TEMPOS

De fato, para romper verdadeiramente com a ilusao universa
lista da analise de essencia (a qual tive de sacrificar parcialmente a
descri<;ao da experiencia temporal que contrapus a visao intelec
tualista da decisao raciona!), seria preciso descrever as diferentes
maneiras de se temporalizar, referindo-as as suas condi<;oes eco
nomicas e sociais de possibilidade. 0 tempo vazio que e preciso
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o esbulho extremado do subproletario - quer esteja em ida
de de trabalhar ou, entao, nessa especie de lugar incerto entre a
vida escolar, 0 desemprego ou 0 subemprego, em que sao manti
dos muitos adolescentes das classes populares, as vezes por urn
periodo prolongado - faz surgir a evidencia da rela<;ao entre 0

tempo e 0 poder, ao mostrar que a rela<;ao pratica com 0 porvir,
no qual se engendra a experiencia do tempo, depende do poder e
das oportunidades objetivas que ele descortina. Pode-se, assim,
verificar estatisticamente que 0 investimento no futuro do jogo
supoe urn minima de oportunidades no jogo, logo de certo poder
sobre 0 jogo, sobre 0 presente do jogo. E que a aptidao para regu
lar as praticas em fun<;ao do futuro depende estreitamente das
oportunidades efetivas de dominar 0 futuro que estao inscritas
nas condi<;oes presentes. Em suma, a adapta<;ao as exigencias taci
tas do cosmos economico s6 e acessivel aos que detem urn mini
mo de capital economico e cultural, isto e, urn minima de poder
sobre os mecanismos que devem dominar. Tal advertencia se faz
tanto mais necessaria quando 0 efeito pr6prio do tempo publico
se acrescenta ao efeito exercido pela condi<;ao escolastica a qual, a
maneira da lei da gravidade, afeta tudo 0 que pensamos. Sendo
definido em termos matematicos ou fisicos, esse tempo astrono
mico e naturalizado, desistoricizado, dessocializado, tornando-se
algo de externo que escorre "de si mesmo e de sua natureza'; como
dizia Newton, e que contribui, assim, para ocultar, sob as roupa
gens do consenso, que contribui para produzir os elos entre 0

poder e os possiveis.
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matar se contrapoe ao tempo cheio (ou bern preenchido) daquele
que se entrega por inteiro a seu neg6cio, 0 qual, como se diz, nao
ve passar 0 tempo - ao passo que, paradoxalmente, a impoten
cia, que rompe a rela~ao de imersao no iminente, torna conscien
te a passagem do tempo, como a expectativa. Mas tambem se con
trapoe igualmente a skhole, tempo empregado livremente com
finalidades livremente escolhidas e gratuitas que, como nos casos
do intelectual ou do artista, podem ser aquelas de urn trabalho,
mas libertado, em seu ritmo, seu momento e sua dura~ao, de
qualquer constri~ao externa e, em particular, daquela que se im
poe por intermedio da san~ao monetaria direta. Quando da in
ven~ao da vida de artista como vida boemia, dando continuidade
a vida de pintor ou de estudante, elabora-se essa temporalidade de
contornos fluidos, de ritmos nictemeros invertidos, ignorando os
horarios e a urgencia (a nao ser aquela que cada urn impoe a si
mesmo), rela~ao com 0 tempo encarnada na disposi~ao poetica
como pura disponibilidade diante do mundo, fundada, na verda
de, na distancia em rela~ao ao mundo e a todas as preocupa~oes

mediocres da existencia comum das pessoas comuns. Poder-se-ia
mostrar, nessa mesma perspectiva, de que maneira as garantias
temporais constitutivas da no~ao de carreira, especie de essencia
leibniziana contendo 0 principio do desenrolar de toda uma exis
tencia sem surpresa e, no limite, sem acontecimentos, podem fa
vorecer a experiencia bastante paradoxal do tempo suscitada pela
condi~ao universitaria - em particular, por conta desse embara
lhamento na divisao ordinaria entre 0 trabalho e 0 lazer. Enquan
to experiencia singular que pode ser relacionada com urn dos efei
tos mais constantes da ilusao escolastica, a coloca~ao do tempo
entre parenteses - ela mesma correlata a tendencia para transfor
mar a priva~ao, ligada a exclusao para fora do mundo da pratica,
em privilegio cognitivo, com 0 mito do "espectador imparcial': ou
do "estrangeiro" segundo 5immel, beneficiarios exclusivos do
acesso a urn ponto de vista sobre os pontos de vista que abre pers
pectivas sobre 0 jogo enquanto jogo.

Comparadas a tempos quase livres ou ao tempo anulado dos
subproletarios, certas experiencias tao diversas como a do opera-

rio, do pequeno funcionario, do gar~om de cafe, do gerente es
tressado, tern algo em comurn: para alem das condi~oes gerais, ja
evocadas, como a existencia de tendencias constantes da ordem
econ6mica e social, na qual se esta inserido e com a qual se pode
contar, supoem condi~oes particulares, como 0 fato de possuir
urn emprego estavel e de ocupar uma posi~ao social envolvendo
urn futuro garantido, eventualmente uma carreira como trajet6
ria previsivel. Esse conjunto de seguran~as, cau~oes, garantias,
dissimuladas aos olhos por seus pr6prios efeitos, e a condi~ao da
constitui~ao dessa rela~ao estavel e ordenada com 0 futuro que
constitui 0 principio de todas as condutas tidas como "razoaveis':
inclusive aquelas que visam a transforma~ao, mais ou menos radi
cal, da ordem estabelecida. A posse de garantias minimas concer
nentes ao presente e ao futuro, inscritas no fato de ter urn empre
go permanente e demais seguran~as dai resultantes, e 0 que de
fato confere aos agentes assim providos as disposi~oes necessarias
para se defrontar ativamente com 0 futuro, seja ao entrar no jogo
com aspira~oes grosseiramente ajustadas as suas oportunidades,
seja ao tentar maneja-lo, em escala individual, mediante urn pla
no de vida, ou, entao, em escala coletiva, por urn projeto reformis
ta ou revolucionario, profundamente diverso de urn fogareu de
revolta milenarista.2o

Quando os poderes estao desigualmente distribuidos, em vez
de se mostrar como urn universo de possiveis igualmente acessi
veis a todo sujeito possivel- postos a ocupar, estudos a fazer,
mercados a conquistar, bens a consumir, propriedades a trocar
etc. -, 0 mundo econ6mico e social se apresenta como urn uni
verso balizado, semeado por injun~oese proibi~oes, por signos de
apropria~ao e exclusao, por sentidos obrigat6rios ou barreiras
instransponiveis, numa palavra, profundamente diferenciado,
sobretudo conforme 0 grau em que propoe oportunidades esta
veis e de molde a favorecer e a preencher expectativas estaveis. 50
suas diferentes especies, 0 capital e urn conjunto de direitos d1
preemp~ao sobre 0 futuro; garante a alguns 0 monop6lio de cer~

tos possiveis que, no entanto, encontram-se oficialmente garanti
dos a todos (como 0 direito a educa~ao). as direitos exclusivos



consagrados pelo direito constituem apenas a forma visivel, e
explicitamente garantida, desse conjunto de oportunidades apro
priadas e de possiveis antecipados, logo convertidos, para os
demais, em proibi,oes de direito ou em impossibilidades efetivas,
pelos quais as rela,oes de for,a atuais se projetam sobre 0 futuro,
orientando, por sua vez, as disposi,oes presentes. .

Ademais, a descri,ao da experiencia temporal como investi
mento imediato no porvir do mundo e verdadeira para todos
aqueles que, diversamente dos subproletarios, estao envolvidos
com seus afazeres no mundo porque tern ai 0 que fazer, que se en
gajam no porvir porque tern urn futuro. Por outro lado, e eviden
te que ela tende a se qualificar segundo a forma e 0 grau de urgen
cia com 0 qual se impoem as necessidades do mundo. 0 poder
sobre as oportunidades objetivas comanda as aspira,oes, logo a
rela,ao com 0 futuro. Tanto maior 0 poder sobre 0 mundo, tanto
mais aspira,oes ajustadas as suas oportunidades de realiza,ao,
razoaveis, e tambem estaveis e pouco sensiveis as manipuIa,oes
simb6licas. Aquem de urn certo limiar, ao contrario, as aspira,oes
sao flutuantes, descoladas da realidade, as vezes urn bocado ama
lucadas, como se tudo se tornasse possivel quando nada e verda
deiramente possivel; como se todos os discursos sobre 0 futuro,
profecias, adivinha,oes, predi,oes, anuncios milenaristas, tives
sem como (mico fim saciar uma das necessidades, sem duvida,
mais dolorosas: a falta de futuro.

No extremo oposto dos subproletarios, que possuem urn de
ficit de bens e urn excedente de tempo, e cujo tempo vale quase
nada, os executivos estressados possuem urn excesso de bens e urn
deficit extraordinario de tempo. Os primeiros tern tempo para
vender, e com freqiiencia eles 0 "desperdi,am" em consertos,
engenhosos ate 0 absurdo, aos quais se entregam no intuito de
prolongar a qualquer pre,o a durabilidade dos objetos ou para
produzir esses sucedilneos sabiamente agenciados de bens manu
faturados que se pode ver nas mas ou nos mercados de inumeros
paises pobres. Ao contrario, os segundos, paradoxalmente, estao
sempre sem tempo e condenados a viver na askholia, com pressa,
que Platao opunha a skhole fJlos6fica, submersos por bens e servi-
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,os que excedem suas capacidades de consumo e que acabam por
"desperdi,ar'; sobretudo ao desistir de empreender os trabalhos
de manuten,ao e conserto. Sendo assim, tal ocorre porque tem
ocasioes de investir tao numerosas e rentaveis, por conta do valor
econ6mico e simb6lico de seu tempo (e deles mesmos) nos dife
rentes mercados, que acabam adquirindo um senso pratico quan
to a raridade do tempo que orienta toda sua experiencia.

A raridade, logo 0 valor concedido ao tempo de uma pessoa,
e especialmente ao tempo que ela concede, esse ultimo 0 dom
mais precioso por ser 0 mais pessoal- ninguem pode faze-lo em
seu lugar e dar seu tempo equivale, verdadeiramente, a "oferecer
se em pessoa" -, constitui uma dimensao fundamental do valor
social dessa pessoa. Tal valor e continuamente rememorado, de
urn lado, por meio de solicita,oes, expectativas e demandas e, de
outro, quer pelas contrapartidas, como, por exemplo, e claro, 0

pre,o conferido ao tempo de trabalho, quer tambem pelas contra
presta,oes simb6licas como as marcas de diligencia, forma de
deferencia concedida as pessoas "importantes'; sobre as quais se
sabe que estao apressadas e que seu tempo e precioso.

Os efeitos do aumento da raridade e do valor do tempo corre
lato ao aumento do pre,o do trabalho (ligado, por sua vez, ao
crescimento da produtividade) encontram-se redobrados por um
dos efeitos diretos do aurnento dos ganhos dai resultantes, a saber,
o crescimento das possibilidades oferecidas ao consumo (de bens
e servi,os), 0 qual tambem toma tempo - a onipotencia social
que permitiria possuir tudo de imediato esbarra no limite da inca
pacidade biol6gica de consumir tudo. 0 paradoxa da canseira
vivenciada pelos privilegiados encontra ai sua explica,ao: quanto
mais se amplia 0 capital econ6mico e cultural, tanto maiores as
oportunidades de se sair bern nos jogos sociais e, por conseguinte,
a propensao para investir neles tempo e energia tambem se amplia
e se torna mais dificil reter todas as possibilidades de produ,ao e
consumo material ou simb6lico nos limites de urn tempo biol6gi
co impossivel de ser dilatado.

Este modelo tambem permite dar conta mui simplesmente de
inlimeras mudan,as sociais que as fJlosofias conservadoras impu-
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TEMPO E PODER

o poder pode se exercer sobre as tendencias objetivas do
mundo social, aquelas que medem as probabilidades objetivas e,
portanto, sobre as aspirac;oes ou as esperanc;as subjetivas. Com
efeito, e isso parece de tal modo evidente, costuma-se esquecer
que 0 poder temporal e urn poder de perpetuar ou transformar
diferentes especies de capital pelo fate de manter ou transformar

tam a degradac;ao dos costumes e a diversas causas morais, tais
como 0 desaparecimento do estilo de vida "heideggeriano" dos
camponeses de outrora, de seus produtos "feitos a mao" e de seu
uso parcimonioso da palavra, ou a extinc;ao de urn sistema inteiro
de trocas sociais fundadas na arte de dar tempo - as crianc;as, as
pessoas idosas, aos vizinhos, aos companheiros de trabalho, aos
amigos etc. - em vez de dar bens - ou seja, presentes, ou, entao,
dinheiro, mais simples e nlpido.21 Mesmo supondo-se urn dispen
dio considenlvel de tempo, a parcela de tempo reservada a manu
tenc;ao de relac;oes encantadas, tanto entre iguais, como ate entre
desiguais - aquela necessaria para envolver e "segurar", de
maneira duravel, por meio de sentimentos de afeic;ao, de reconhe
cimento, de gratidao, de fraternidade etc. -, tende a decrescer a
medida que se amplia, no conjunto da sociedade ou numa catego
ria particular, 0 prec;o do tempo (e que se desenvolvem meios
mais econ6micos de criar relac;oes duraveis, como 0 constrangi
mento econ6mico ou 0 contrato). E os que falam em "retorno ao
individualismo", como se fosse uma fatalidade, moda ou uma
ruptura eletiva e universal com 0 detestavel "coletivismo'; pode
riam buscar no terreno da elevac;ao dos recursos disponiveis 0

principio de estiolamento progressive de inlimeras solidariedades
praticas e costumeiras, e de arranjos cooperativos ou coletivos
com vistas a assegurar a partilha de bens ou servic;os que se pode
observar a medida que se ampliam os recursos, sobretudo mone
tarios, dos individuos e dos grupos, mantendo-se inalteradas as
demais condic;oes.
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os principios de redistribuic;ao. Urn mundo fundado em princi
pios estaveis de redistribuic;ao e urn mundo previsivel, com 0 qual
se pode contar, inclusive no risco. Ao contrario, 0 arbitrario abso
luto e 0 poder de tornar 0 mundo arbitnlrio, louco (por exemplo,
com a violencia racista do nazismo, cujo limite e 0 campo de con
centrac;ao onde tudo e possivel); a imprevisibilidade total cria urn
terreno favoravel a todas as formas de manipulac;ao das aspirac;oes
(como os boatos), e 0 desacerto absoluto das antecipac;oes assim
impostas favorece estrategias de desespero (como 0 terrorismo)
capazes de romper, por excesso ou por carencia, com as condutas
razoaveis da ordem ordinaria.

o poder absoluto e 0 poder de se tornar imprevisivel e de im
pedir aos outros qualquer antecipac;ao razoavel, de lanc;a-Ios na
incerteza absoluta sem Ihes dar nenhum pique a sua capacidade
de preyer. Eis urn limite jamais atingido, a nao ser na imaginac;ao
teol6gica, com a onipotencia injusta do Deus malvado, que libera
seu detentor da experiencia do tempo como impotencia. 0 todo
poderoso e aquele que nao espera e que, ao contnlrio, faz esperar.

A espera e uma das maneiras privilegiadas de experimentar 0

poder e 0 vinculo entre 0 tempo e 0 poder - seria preciso arrolar
e submeter a analise todas as condutas associadas ao exercicio de
urn poder sobre 0 tempo dos outros, quer do lado do poderoso
(adiar para mais tarde, remanchear, fazer esperar, protelar, con
temporizar, diferir, postergar, chegar atrasado, ou, ao contrario,
precipitar, atalhar), quer do lado do "paciente'; como se diz no
universe medico, urn dos lugares por excelencia da espera ansiosa
e impotente. A espera implica em submissao: mira interessada de
uma coisa altamente desejada, ela modifica duravelmente, ou seja,
durante todo 0 tempo em que dura a expectativa, a conduta
daquele que esta, como se diz, em suspenso pela decisao esperada.
Por conseguinte, a arte de "aproveitar 0 tempo'; de "dar tempo ao
tempo'; como diz Cervantes,22 de fazer esperar, de protelar, mas fa
zendo esperar, de postergar, mas sem decepcionar de todo, 0 que
poderia produzir 0 efeito de matar a pr6pria espera, e parte inte
grante do exercicio do poder. Ainda mais quando se trata de pode
res que, a exemplo do poder universitario, se ap6iam grandemen-
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te na cren~a do "paciente': e que se exercem sobre as aspira~oes e
por meio delas, sobre 0 tempo e pelo tempo, pelo dominic do tem
po e do tempo de preenchimento das expectativas ("ele tern tem
po': "ele ejovem" au "muito jovem", "ele pode esperar", como se
expressam por vezes, sem mais, certos veredictos universitarios):
arte de repelir sem desgostar, de manter alerta sem desesperar.23

Em a Processo, de Kafka, pode-se ler 0 modelo de urn univer
so social dominado por urn tal poder absoluto, imprevisivel e
capaz de fazer chegar aos extremos a ansiedade, ao condenar a urn
investimento muito pesado associado a uma imensa inseguran~a.

A despeito de sua aparencia extra-ordinaria, 0 mundo social evo
cado por esse romance seria tao-somente 0 limite de inumeros
estados ordinarios do mundo social ordinario ou de situa~oes

particulares no interior desse mundo, como aquela de certos gru
pos estigmatizados - os Judeus do lugar e da epoca de Kafka, os
Negros dos guetos americanos ou os imigrantes mais destituidos
em diversos paises - ou de certos nichos sociais, entregues ao
arbitrio absoluto de urn chefe, grande ou pequeno, encontradi~os,
com muito maior freqo.encia do que se poderia acreditar, no cora
~ao de empresas privadas ou mesmo publicas. (A analise de
Joachim Unseld,24 ao mostrar que 0 veredicto do editor e 0 que
permite que uma obra possa ter acesso a publica~ao, ou seja, a
existencia publica, ocupando no andamento e no processo de
produ~ao literaria urna posi~ao analoga aquela do juiz, tamb.em
encoraja a enxergar em a Processo urn modelo bastante realiSta
dos campos de produ~ao cultural, em que se exercem poderes os
quais, a exemplo dos da ordem universitaria, terri como principio
o controle sobre 0 tempo dos outros.)

K. foi caluniado; no inicio, ele atua como se nao fosse nada;
depois, ele come~a a se inquietar e contrata urn advogado. Entra
no jogo, logo no tempo, na espera, na ansiedade. Esse jogo se ca
racteriza por urn grau muito elevado de imprevisibilidade: nao se
pode confiar em nada. Fica suspenso 0 contrato tacito de boa con
tinuidade, de constancia consigo mesmo, aquilo mesmo que, na
teologia cartesiana, e garantido pelo Deus veraz. Nao ha seguran
~a nem garantia objetiva, portanto nenhuma garantia subjetiva,

nenhuma remissao possivel de si. Pode-se esperar tudo; 0 pior
nunca esta fora de cogita~ao. Nao e por acaso que a institui~ao

ordinariamente incumbida de limitar 0 arbitrio, 0 tribunal, tam
bern seja, neste caso, 0 lugar por excelencia do arbitrio, que se afrr
rna como tal, sem sequer se dar ao trabalho de se dissimular. Por
exemplo, 0 tribunal censura pelo atraso quando ele mesmo esta
sempre atrasado, fazendo pouco do principio segundo 0 qual a
regra tambem se aplica aquele que a edita, fundamento tacito de
toda norma universal. Em suma, institui 0 arbitrio, logo 0 impon
deravel, no principio mesmo das coisas.

a poder absoluto nao possui regra, ou melhor, tern apenas a
regra de nao ter nenhuma. au pior, tende a mudar de regra con
forme a situa~ao ou ao seu bel-prazer e em fun~ao de seus interes
ses: cara, eu ganho, coroa, Voce perde. Em oposi~ao ao banco,
lugar de uma atividade razoavel e eficaz, com procedimentos
metodicamente organizados em rela~ao a fins claramente defmi
dos, 0 tribunal possui urn modo de funcionamento totalmente
opaco, aleat6rio, tanto em seus procedimentos como em seus efei
tos: ele se reune a qualquer momento e faz qualquer coisa; a exem
plo dos membros do banco, seus integrantes tern apenas nomes
genericos, mas, em seu caso, 0 uso de seus nomes e tabu, e quan
do K. pergunta a Titorelli 0 nome do juiz que ele descreve, esse
responde que nao esta "autorizado a dize-lo':

Diante dessa desordem instituida, 0 que pode fazer K. que, de
inicio bastante indiferente, pouco a pouco enredado no jogo, aca
ba por descobrir sua extrema incerteza? a advogado, como a
maioria dos demais personagens, e alguem que, em nome de seu
pretenso dominio do jogo, manipula as esperan~as e as expectati
vas de K., embalando-o com vagas esperan~s e atormentando-o
com amea~as imprecisas. (Assim reduzido ao estado de epura, 0

advogado aparece como paradigma de uma classe bastante apre
ciavel de agentes os quais, a exemplo dos veteranos e do pessoal de
servi~o de quaisquer institui~oes totais - internato, prisao, hospi
cio, caserna, fabrica, campo de concentra~ao -, ou de modo mais
amplo, todos esses intermediarios informados que, em nome de
uma suposta familiaridade com uma institui~ao poderosa e
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inquietante - escola, hospital, burocracia etc. -, podem exercer
urn controle e urn dominio a altura da angustia experimentada
peio "paciente", dizendo ora uma coisa ora outra, inquietando,
logo em seguida tranqtiilizando, e redobrando assim 0 investimen
to no jogo e a incorpora~ao das estruturas imanentes do jogo.)

Nas situa~6es extremas em que a incerteza e 0 investimento
sao simultaneamente levados ao seu maximo porque, a exemplo
do que se passa num regime desp6tico ou num campo de concen
tra~ao, nao hoi mais limites ao arbitrio e a imprevisibilidade, todos
os m6veis Ultimos de luta, inclusive a vida e a morte, encontram
se mobilizados a cada instante: cada urn encontra-se ai enredado
sem defesa (como K. ou como os subproletarios) nas formas mais
brutais de manipula~ao dos temores e das expectativas. 0 poder
de agir sobre 0 tempo, mediante 0 poder de modificar as oportu
nidades objetivas (por exemplo, por meio de medidas capazes de
anular ou reduzir as oportunidades conferidas a toda uma catego
ria de pessoas, como numa desvaloriza~aomonetaria, na instau
ra~ao de urn numerus clausus ou de limites de idade - ou de qual
quer outra decisao visando transformar as "socially expected dura
tions", como diz Merton),2S torna possivel (e provavel) urn exer
cicio estrategico do poder fundado na manipula~ao direta das
aspira~6es.

Fora das situa~6es de poder absoluto, os jogos com 0 tempo
que se jogam em toda parte onde existe poder (entre 0 editor que
faz esperar sua decisao sobre urn manuscrito e seus autores, 0

orientador de tese que adia sua decisao sobre a data da defesa e 0

doutorando, 0 chefe burocratico e seus subordinados em briga
por promo~aoetc.) s6 conseguem se instaurar com a cumplicida
de (extorquida) da vitima, e de seu investimento no jogo. Somente
e possivel "segurar" alguem duravelmente (dando-se entao a pos
sibilidade de faze-Io esperar, na expectativa etc.) na medida em
que ele esta enredado no jogo e que se possa, de algum modo, con
tar com a cumplicidade de suas disposi~6es.

A "causalidade do provavel': tendente a favorecer 0 ajusta
!mento das esperan~as as oportunidades, constitui decerto urn dos
fatores mais poderosos de conserva~ao da ordem social. De urn
lado, ela garante a submissao incondicional dos dominados a
ordem estabelecida mediante a rela~ao d6xica com 0 mundo, ade
sao imediata que coloca as condi~6es de existencia mais intolera
veis (do ponto de vista de urn habitus constituido em outras con
di~6es) a salvo do questionamento e da contesta~ao. De outro
lado, ela favorece a aquisi~ao de disposi~6es as quais, estando ajus
tadas a posi~6es desfavorecidas, em declinio, amea~adas de desa
parecimento ou ultrapassadas, nao oferecern preparo adequado
para enfrentar as exigencias da ordem social, sobretudo porque
encorajam diferentes formas de auto-explora~ao (penso, por
exemplo, nos sacrificios a que tiveram de se submeter os pequenos
empregados ou os funcionarios de escalao medio que, por meio
de creditos onerosos, tiveram acesso a propriedade de seu aparta
mento ou de sua casa).26

Os dominados sao sempre muito mais resignados do que
imagina a mistica populista ou ate do que poderia fazer pensar a
simples observa~ao de suas condi~6es de existencia - sobretudo,
a expressao organizada, mediada pelas instancias politicas ou sin
dicais, de suas reivindica~6es. Estando habituados as exigencias
do mundo que os formou, eies aceitam como algo evidente a
maior parte de sua existencia. AdenJ.ais, sobretudo pelo fato de
que a ordem estabelecida, IIlesmoa Illais pe.nosa, proporciona ga
Mostlpicosque nao se dispensa sem mais, a indigna~ao, a revol
~siransgress6es (por exemplo, no desencadeamento de uma
greve) sao sempre dificeis, dolorosas e quase sempre extremamen
te custosas, material e psicologicamente.

Ao contrario das aparencias, tal ocorre ate mesmo entre ado
lescentes que, poder-se-ia imaginar, estao em ruptura radical com
a ordem social, a julgar por sua atitude em rela~ao aos "velhos';
tanto em casa como na escola ou na fabricaP Destarte, quando
acentua, acertadamente, os atos de resistencia, por vezes anarqui-
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cos e pr6ximos da delinqiiencia, com que os adolescentes das clas
ses dominadas se contrapoem a institui~ao escolar, bern como a
seus "velhos" e, por meio deles, as tradi~oes e aos valores popula
res, Paul E. Willis (cujos trabalhos foram arrolados sob a bandei
ra de "resistencia'; a titulo de termo antag6nico a palavra "repro
du~ao~ num desses pares de oposi~oes que 0 pensamento escolar
adora) tambem evoca a rigidez desse mundo duro e votado ao
culto da dureza e da virilidade (as mulheres s6 existem nele atra
yes dos homens e reconhecem sua subordina~ao).2B Ele mostra
bern como esse culto da for~a viri!, que encontra seu limite na
exalta~ao dos "duroes" (outro refrao da mitologia populista, so
bretudo em materia de linguagem), repousa na afirma~aode urn
mundo s6lido, estavel, constante, coletivamente garantido -pelo
bando ou pelo grupo - e, sobretudo, profundamente recluso em
suas pr6prias evidencias e agressivo em rela~ao ao que e diferente.
Como comprova urn linguajar profundamente rigido, recusando
a abstra~ao em favor do concreto e do senso comum, sustentado e
escandido emocionalmente por imagens cortantes, interpela~oes
ad hominem e pragas de dramatiza~ao, bern como por todo urn
ritual- termos estereotipados de tratamento, apelidos, brigas si
muladas, encontroes etc. -, essa visao do mundo e profunda
mente conformista, notadamente em pontos tao essenciais como
tudo que se refere as hierarquias sociais, e nao apenas entre os
sexos. (Poder-se-ia extrair conclusoes bastante semelhantes de
trabalhos - em especial, os de LOlc Wacquant - a respeito dos
Negros dos guetos americanos.)29 A revolta, quan!fo se exprime,
se detem nos limites do universo imediato e, nao podendo ir alem
da insubordina~ao,da bravata perante a autoridade ou do insulto,
se confronta muito mais com pessoas do que com estruturas.30

Para evitar naturalizar disposi~oes, e preciso refer:ir e~~s
maneiras duniveis de ser - penso, por exemplo, na linguagem
destemperada ou na rudeza e na bonomia mal-humorada, tao
comovente, dos momentos de emo~ao - as condi~oes de sua
aquisi~ao. Os habitus de necessidade sao urn mecanismo de defe
sa contra a necessidade, que tende, paradoxalmente, a escapar aos
rigores da necessidade se Ihe adiantando e contribuindo assim

para sua eficacia. Sendo 0 produto de uma aprendizagem impos
ta pelas san~oes ou injun~oes de uma ordem social tambem
~ante como ordem moral, tais disposi~oes profundamente rea
listas (e por vezes pr6ximas de urn fatalismo) t.<'ndema reduzir as_.. _----_._. _._------

di.ssom1.ncias entre as antecipa~oes e as realiza~oes ao efetuar urn
fechamento mais ou menos total dos horizontes. A resigna~ao e 0

efeito mais comum dessa forma de learning by doing em que con
siste uma forma~ao determinada pela pr6pria ordem das coisas,
no encontro sem intermediario com a natureza social (sob a for
ma, sobretudo, das san~oes do mercado escolar e do mercado de
trabalho), junto a qual as a~oes intencionais de domestica~ao

exercidas por todos os "aparelhos ideol6gicos de Estado" tern
pouco peso.

E a i!usao populista que se alimenta hoje de uma ret6rica sim
plista da "resistencia" leva a ignorar urn dos efeitos mais tragicos
da condi~ao dos dominados, qual seja a inclina~ao para a violen
cia engendrada pela exposi~ao precoce e continua a violencia:
existe uma lei de conservariio da violencia, e todas as pesquisas
medicas, sociol6gicas e psicol6gicas atestam que 0 fato de estar
sujeito a maus-tratos na infancia (em especial, de ser espancado
pelos pais) esta significativamente associado ao aumento de opor
tunidades de exercer, por sua vez, a violencia contra os outros (e
muitas vezes contra seus pr6prios companheiros de infortunio),
por meio de crimes, roubos, estupros, atentados, e tambem con
tra si mesmo, sobretudo com 0 alcoolismo ou a toxicomania.
Caso se deseje de fato reduzir essas formas de violencia visivel e
visivelmente repreensivel, eis por que nao ha outra saida senao
reduzir a quantidade global de violencia que escapa aos olhares e
as san~oes, aquela que se exerce no dia-a-dia, nas familias, fabri
cas, oficinas, bancos, escrit6rios, delegacias, prisoes, ou mesmo
nos hospitais e escolas, e que constitui, em Ultima analise, 0 pro
duto da "violencia inerte" das estruturas econ6micas e dos meca
nismos sociais substituidos pela violencia ativa dos homens. Os
efeitos da violencia simb6lica, sobretudo aquela que se exerce
sobre popula~oes estigmatizadas, nao foram feitos, como parecem
acreditar os amadores de pastorais humanistas, para favorecer
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CERTA MARGEM DE L1BERDADE

sempre 0 florescimento de realiza~oes bem-sucedidas do ideal
humano. Mesmo no caso em que os agentes, diante da degrada~ao

imposta por condi~oesdegradantes, sempre conseguem contra
por defesas, individuais e coletivas, pontuais ou duraveis - por
estarem duravelmente inscritas nos habitus, como a ironia, 0

humor ou 0 que AlfLiidtke chama Eigensinn, a "teimosia obstina
da'; e tantas outras formas desconhecidas de resistencia.31 (E isso
que torna tao dificll falar dos dominados de maneira apropriada e
realista, sem se expor a parecer diminui-los ou exalta-los, sobretu
do aos olhos de todos os bons ap6stolos que, movidos quer pela
decep~ao quer pela surpresa, it altura de sua ignonincia, tenderao
a ler como condena~oes ou celebra~oes essas tentativas informa
das para dizer as coisas como elas sao.)

Mas nao se pode concluir dai que 0 circulo das esperan~as e
oportunidades nao possa ser rompido. De urn lado, a generaliza
~ao do acesso it educa~ao - com 0 conseqiiente descompasso es
trutural entre os titulos possuidos, logo as posi~oes esperadas, e os
cargos obtidos - e da inseguran~a profissional tende a multipli
car situa~oes de desajuste, geradoras de tensoes e frustra~oes.32

Encontram-se praticamente extintos os universos nos quais a
coincidencia quase perfeita, entre tendencias objetivas e expecta
tivas, converte a experiencia do mundo num encadeamento con
tinuo de antecipa~oes confirmadas. A falta de futuro, ate agora
reservada aos "danados da terra", e uma experiencia cada vez mais
difundida, senao modal. Todavia, tambem existe a autonomia
relativa da ordem simb6lica a qual, em quaisquer circunstancias e,
sobretudo, nos periodos de desajuste entre esperan~as e oportuni
dades, pode deixar certa margem de liberdade a uma a~ao politi
ca desejosa de reabrir 0 espa~o dos possiveis. Capaz de manipular
expectativas e esperan~as, sobretudo por uma evoca~ao perfor
matica mais ou menos inspirada e exaltada do futuro - profecia,
progn6stico ou previsao -, 0 poder simb6lico pode introduzir
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urn certo jogo na correspondencia entre esperan~as e oportunida
des e abrir urn espa~o de liberdade pela inser~ao, mais ou menos
voluntarista, de possiveis mais ou menos improvaveis, utopia,
projeto, programa ou plano, que a pura l6gica das probabilidades
tenderia a considerar como praticamente excluidos.

Sem duvida, a for~a do processo de incorpora~ao tendente a
constituir 0 habitus como urn esse in futuro, principio duravel de
investimentos duraveis, refor~ado pelas interven~oes explicitas e
expressas da a~ao pedag6gica, faz com que as a~oes simb6licas,
inclusive as mais subversivas, devam elas mesmas contar, sob pena
de se condenarem ao fracasso, com as disposi~oes e limita~oes que
impoem aimagina~ao e a~ao inovadoras. De fato, atuando como
gatllhos, ou melhor, como detonadores simb6licos capazes de lici
tar e ratificar, em virtude da explicita~ao e da publica~ao, mal
estares ou descontentamentos difusos, desejos socialmente insti
tuidos mais ou menos confusos, elas s6 podem ter exito quando
conseguem reativar disposi~oes depositadas nos corpos pelas
a~oes anteriores de inculca~ao.

Contudo, constatar que 0 poder simb6lico s6 pode operar en
quanta as condi~oes de sua eficiencia estiverem inscritas nas pr6
prias estruturas que ele pretende conservar ou transformar, nao
significa the recusar qualquer independencia em rela~ao a tais es
truturas: trazendo experiencias difusas aexistencia plena da "pu
blica~ao"como oficializa~ao,esse poder de expressao, de manifes
ta~ao, intervem nesse lugar incerto da existencia social em que a
pratica se converte em signos, simbolos, discursos, e introduz cer
ta margem de liberdade entre as oportunidades objetivas, ou as
disposi~oes implicitas que lhes sao tacitamente ajustadas, e as
aspira~oes explfcitas, as representa~oes, as manifesta~oes.

Lugar de dupla incerteza: a parte object~ do lade do mundo,
cujo sentido, porque permanece aberto, assim como 0 futuro de
que depende, se presta a diversas interpreta~oes; aparte subjec~ do
lade dos agentes, cujo sentido do jogo pode se exprimir ou ser
expresso de diferentes maneiras ou se reconhecer em expressoes
diferentes. Esobre tal margem de liberdade que se escora a autono
mia das lutas a respeito do sentido do mundo social, de sua signifi-
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A QUESrAO DA JUSTIFICACAO

Convem retomar a K. A incerteza em que ele se encontra a
respeito do futuro nao passa de uma outra forma da incerteza a

tuto social (dignitas) duravel em troca do engajamento duravel
simbolizado pelos rituais de inceptio, de incorpora~ao (em todos
os sentidos do termo) - de assumir dignamente as obriga~6es

explicitas e, sobretudo, implicitas do cargo (cuja melhor garantia
e evidentemente urn habitus conveniente, isso mesmo que preten
dem detectar as opera~6es de coopta~ao).

Mas a dependencia de toda a~ao simb6lica eficaz em rela~ao a
disposi~6es preexistentes tambem se faz presente nos discursos ou
a~6es subversivos os quais, a exemplo das provoca~6es e de todas
as formas de ruptura iconoclasta,33 tern por fun~ao e, em todo
caso, por efeito, atestar na pratica ser possivel transgredir os limi
tes impostos, em particular os mais inflexiveis, aqueles inscritos
nos cerebros; tal sucede na medida em que, por estarem atentos as
oportunidades reais de transformar a rela~ao de for~a, eles sabem
trabalhar para al~ar as aspira~6es adiante das oportunidades obje
tivas as quais elas tendem espontaneamente a se ajustar, mas sem
impeli-Ias para aUm do limiar em que elas se tomariam irreais e
aventurosas. A transgressao simb6lica de uma fronteira social tern
poi si s6 urn efeito libertador porque ela faz advir praticamente 0

impensavel. Mas ela pr6pria somente se torna possivel, e simboli
camente eficiente, em lugar de ser simplesmente rejeitada como
urn escandalo que, como se diz, recai sobre seu autor, quando sao
preenchidas certas condi~6es objetivas. Para que urn discurso ou
urna a~ao (iconoclastia, terrorismo etc.) com pretensao a questio
nar as estruturas objetivas tenha alguma chance de ser reconheci
do como legitimo (senao como razoavel) e de exercer urn efeito de
exemplaridade, e precise que as estruturas assim contestadas este
jam elas mesmas num estado de incerteza e de crise de molde a
favorecer a incerteza a seu respeito e a tomada de consciencia cri
tica de seu arbitrio e de sua fragilidade.
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ca~aoe de sua orienta~ao, de seu devir, de seu futuro, urn dos maio
res m6veis das lutas simb6licas: a cren~a que este ou aquele futuro,
desejado ou temido, e possivel, provavel ou inevitivel, pode, em
certas conjunturas, mobilizar em torno dela todo urn grupo, e con
tribuir, pois, para favorecer ou impedir 0 advento desse futuro.

Enquanto a heresia (a palavra 0 @, que encerra a ideia de es
colha) e todas as formas de profecia critica tendem a abrir 0 futu
ro, a ortodoxia, discurso de manuten~ao da ordem simb6lica, tra
balha em dire~ao contraria, conforme se pode ver bern em perio
dos de restaura~ao subseqiientes a crises, no sentido de deter de
algurn modo 0 tempo, ou a hist6ria, contraindo 0 leque de possi
veis para tentar fazer crer que os jogos estiio feitos de uma ve~ ~or

todas, ou anunciando, por meio de urn enunciado performatIco
disfar~ado em constata~ao,0 fun da hist6ria, inversao apaziguado
ra de todas as utopias milenaristas. (Essa forma de fatalismo pode
assumir 0 feitio de urn sociologismo que constitui leis sociol6gicas
em leis de ferro quase naturais ou de urn pessimismo essencialista,
fundado na cren~a numa natureza humana imutavel.)

Essas a~6es simb6licas s6 fazem redobrar todas as opera~6es,

freqiientemente confiadas a rituais, visando inscrever de algum
modo 0 futuro nos corpos, sob forma de habitus. Conhece-se 0

lugar, capital, concedido em toda parte aos ritos de institu~~a? por
meio dos quais os grupos, ou melhor, os corpos (constItUldos)
pretendem imprimir muito cedo, e para a vida inteira, nos corpos
daqueles que instituem, muitas vezes por toda a vida, ~omo .mem
bros reconhecidos, urn pacto irrevogavel de adesao unedlata as
suas exigencias. Contribuindo, no essencial, para redobrar a a~ao

automatica das estruturas, tais ritos jogam quase sempre na rela
~ao com 0 tempo e visam criar a aspira~ao a integra~ao fazendo-a
esperar e ter esperan~a. Alem disso, ao investir solenemente de
urn direito e de uma dignidade aquele a quem consagram, eles
incitam 0 beneficiario desse tratamento de exce~ao (ate nos sofri
mentos, por vezes extremos, que comporta) a colocar toda sua
energia psicol6gica nessa dignidade, nesse direito ou nesse poder,
ou a se mostrar a altura da dignidade conferida por essa investidu
ra ("noblesse oblige"). Em outras palavras, eles garantem urn esta-



prop6sito do que ele e, de seu ser social, de sua "identidade", como
se diria hoje; destituido do poder de dar sentido, no duplo senti
do, a sua vida, de nomear a significa~ao e a dire~ao de sua existen
cia, ele esta condenado a viver num tempo orientado pelos outros,
alienado. Eis, exatamente, em que consiste 0 destino de todos os
dominados, obrigados a esperar tudo dos outros, detentores do
poder sobre 0 jogo e sobre a esperan~a objetiva e subjetiva de ga
nhos que pode proporcionar, logo mestres em jogar com a angus
tia que nasce inevitavelmente da tensao entre a intensidade da

espera e a improbabilidade da satisfa¢o.
Mas qual e, na verdade, 0 m6vel desse jogo, senao a questao

da razao de ser, nao da existencia humana em sua universalidade,
mas da justifica~ao de uma existencia particular, singular, que se
mostra questionada em seu ser social- mediante a calunia ini
cial, especie de pecado original sem origem, como 0 estigma racis
tal A questao da legitimidade de uma existencia, do direito de urn
individuo a sentir-se justificado por existir tal como existe. Questao

inseparavelmente escatol6gica e sociol6gica.
Ninguem pode proclamar verdadeiramente, nem diante dos

outros, e muito menos diante de si mesmo, que "dispensa qual
quer justifica~ao".Ora, se Deus esta morto, a quem pedir tal justi
fica~ao? Resta apenas 0 julgamento dos outros, principio decisivo
de incerteza e inseguran~a, mas tambem, e sem que haja contradi
~ao, de certeza, seguran~a, consagra~ao. Ninguem - salvo Proust,
embora num registro menos tragico - soube evocar como Kafka
o confronto de pontos de vista inconciliaveis, de julzos particula
res com pretensoes a universalidade, 0 enfrentamento permanen
te entre a suspeita e 0 desmentido, a maledicencia e 0 louvor, a
calunia e a reabilita~ao, terrivel jogo de sociedade em que se ela
bora 0 veredicto do mundo social, esse produto inexoravel do jui

zo inominavel dos outros.
Nessa especie de jogo da verdade, do qual 0 Processo constitui

o modelo, Joseph K., inocente caluniado, obstina-se em buscar 0

ponto de vista dos pontos de vista, 0 tribunal supremo, a ultima
instancia. Basta lembrar do momento em que Block the explica
que 0 defensor comum de ambos procede errado ao se posicionar

entre os "grandes advogados": "Qualquer pessoa pode, natural
mente, se qualificar como grande se isso !he agradar, mas, nessa
materia, sao os usos do tribunal que decidem:' E a questao do
veredicto, juizo solenemente proferido por uma autoridade capaz
de dizer de cada urn 0 que se e na verdade, retorna ao fim do
romance, por meio das interroga~oes finais de Joseph K.: "Onde
estava 0 juiz que ele jamais viral Onde era 0 tribunal supremo ao
qual ele nunca tivera acesso?"

Haveria jogo mais vital, mais total, do que a luta simb6lica de
todos contra todos, cujo m6vel reside no poder de nomea,ao, ou
melhor, de categoriza~ao, em que cada urn coloca em jogo seu ser,
seu valor, a ideia que possui de si mesmo? Poder-se-a objetar que
nada obriga a entrar na corrida, que e preciso se entregar ao jogo
para ter alguma chance de nele se enredar. Como bern 0 demonstra
a rela~ao mantida entre K. e cada urn de seus informantes, 0 advo
gado, 0 pintor, 0 negociante, 0 padre, que tambem sao intercesso
res, e que tentam exercer urn poder sobre ele, fazendo-o acreditar
que tern poder e servindo-se de seu conhecimento presumido para
encoraja-lo a continuar quando ele amea~a largar, a mecanica s6
consegue engrenar-se na rela~ao entre uma expectativa, uma
inquieta~ao,e a incerteza objetiva do futuro desejado ou temido:
como se ele tivesse por fim~aoprincipal impelir K. a investirem seu
processo, em vez de defende-lo, 0 advogado se esmera em "acalen
ta-lo com esperan~as vagas e atormenta-lo com vagas amea~as': Se
a esperan~a ou 0 temor, associados a incerteza objetiva e subjetiva
sobre 0 desfecho do jogo, constituem a condi~ao de adesao ao jogo,
Block e 0 cliente ideal da institui~ao judiciaria: "Nao se pode pro
nunciar uma frase sem que voce olhe as pessoas como se fossem
proferir 0 veredicto definitivo a teu respeito:' Esta tao adaptado ao
jogo que se adianta as san~oes do juiz. 0 reconhecimento absoluto
que ele the confere alicer~a 0 poder absoluto que a institui~ao pos
sui sobre ele. Do mesmo modo, K. s6 abre espa~o ao aparelho de
justi~a na medida em que se interessa por seu processo, que se preo
cupa com ele. Ao dispensar 0 advogado dos cuidados com sua defe
sa, ele frustra as estrategias pelas quais seu defensor pretendia sus
citar seu investimento no jogo e a dependencia a seu respeito.
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Contudo, ainda que se possa lembrar que 0 tribunal deriva
seu poder do reconhecimento que the e concedido, nao se trata de
fazer acreditar que se possa escapar aos jogos cujo m6vel e a vida
e a morte simb6licas. Como em 0 Processo, em que a calunia se faz
presente desde a primeira frase, os categoremas mais categ6ricos
hi estao, desde a origem, desde 0 ingresso na vida, que - Kafka,
judeu de Praga, conhece bern - come~a por uma atribui~ao de
identidade associada a uma categoria, uma classe, uma etnia, urn
sexo ou, enta~, para 0 olhar racista, uma "ra~a". 0 mundo social e
essencialista, tendo-se tanto menos chances de escapar 11 manipu
la~ao das aspira~oes e esperan~as subjetivas quanta mais se e des
tituido simbolicamente, menos consagrado ou mais estigmatiza
do, logo em pior posi~ao em meio 11 concorrencia pela "estima dos
homens': como diz Pascal, e fadado 11 incerteza sobre seu ser so
cial, presente e futuro, em sintonia com 0 poder ou com a impo
tencia. Mediante 0 investimento num jogo e 0 reconhecimento
que pode trazer a competi~ao cooperativa com os outros, 0 mun
do social oferece aos humanos aquilo de que eles sao inteiramen
te destituidos: uma justificativa para existir.

Com efeito, nao e possivel compreender 0 fascinio exercido
quase universalmente pelos chocalhos simb6licos - insignias,
medalhas, palmas ou faixas -, e pelos atos de consagra~ao que
eles demarcam e eternizam, ou mesmo pelos alicerces mais ordi
narios do investimento no jogo social- mandatos ou missoes,
ministerios ou magisterios - sem levar em conta urn dado antro
pol6gico que os Mbitos de pensamento preferem relegar 11 ordem
da metafisica, qual seja a contingencia da existencia humana,
sobretudo sua finitude, a qual, como observa Pascal, ainda que
seja a unica coisa certa na vida, fazemos tudo para esquece-la, ati
rando-nos ao divertimento ou buscando refUgio na "sociedade":
"Agrada-nos 0 repouso no convivio com nossos seme!hantes: sen
do tao miseraveis como n6s, e igualmente impotentes, eles nao
poderao nos ajudar. Morreremos s6s. Logo, e preciso proceder
como se estivessemos sozinhos; e enta~ construiriamos mansoes
soberbas etc.? Poder-se-ia procurar a verdade sem hesitar; e caso

o CAPITAL SIMB6uco

Atraves dos jogos sociais que propoe, 0 mundo social propor
ciona algo mais e distinto do que sao os m6veis aparentes: a ca~a,

como lembra Pascal, conta tanto, senao mais, do que a presa, e
existe uma felicidade da a~ao que supera os ganhos patentes, sala
rio, pre~o, recompensa, e que consiste no fato de sair da indiferen
~ (ou da depressao), de estar ocupado, envolvido com metas, e de
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nao se queira, dar-se-a prova de preferir a estima dos homens em
lugar da busca da verdade."34

Destarte, sem sacrificar 11 exalta~ao existencial do "S.-zum
rode", pode-se estabelecer urn vinculo necessario entre tres fatos
antropol6gicos indiscutiveis e indissociaveis: 0 homem ee sabe
que emortal, a ideia de que vai morrer!he einsuportavel ou im
possivel e, condenado 11 morte, fim (no sentido de termo) que nao
pode ser tornado como fim (no sentido de meta), uma vez que
representa, conforme a expressao de Heidegger, "a possibilidade
da impossibilidade': 0 homem eurn ser sem razao de ser, tornado
pela necessidade de justifica~ao, de legitima~ao, de reconheci
mento. Ora, como sugere Pascal, nessa busca de justificativas para
existir, 0 que ele chama "0 mundo': ou "a sociedade': e a unica ins
tancia capaz de fazer concorrencia ao recurso a Deus.3s

Munido dessa equivalencia, compreende-se aquilo que Pascal
descreve como "miseria do homem sem Deus': ou seja, sem razao
de ser, podendo-se comprova-lo sociologicamente sob a forma da
miseria propriamente metafisica dos homens e mulheres sem
razao social de ser, abandonados 11 insignificancia de uma existen
cia sem necessidade, entregue ao seu absurdo. E tambem se com
preende, a contrario, 0 poder quase divino, detido pelo mundo so
ci~, quer se queira ou nao, de arrancar da contingencia e da gra
tUldade, e que se exerce, sobretudo, por meio da institui¢o estatal:
em sua qualidade de banco central do capital simb6lico, 0 Estado
esta em condi~oes de conferir essa forma de capital cuja particula
ridade consiste em encerrar em si mesma sua pr6pria justifica~ao.
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se sentir dotado, objetivamente, logo subjetivamente, de uma
missao social. Ser esperado, solicitado, assoberbado por obriga
~oes e compromissos, tudo isso tern 0 significado nao apenas de
ser arrancado da solidao ou da insignificancia, mas tambem de
experimentar, da maneira mais continua e mais concreta, 0 senti
mento de contar para os outros, de ser importante para eles, logo
para si mesmo, e encontrar nessa especie de plebiscito permanen
te que vern a ser os testemunhos incessantes de interesse - pedi
dos, expectativas, convites - uma especie de justificativa conti

nuada para existir.
Todavia, no intuito de colocar em evidencia, talvez de manei

ra menos negativa, e mais convincente, 0 efeito de consagra~ao,

capaz de livrar do sentimento de insignificancia e da contingencia
de uma existencia sem necessidade, ao conferir uma fun~ao social
conhecida e reconhecida, poder-se-ia, relendo 0 Suiddi036 - em
que Durkheim dilata a fe de cientista a ponto de excluir a questao
da razao de ser de urn ato que suscita, em grau supremo, a ques
tao das razoes de existir -, observar que a propensao a se matar
varia em razao inversa da importancia social reconhecida e que,
quanta mais os agentes sociais sao dotados de uma identidade
social consagrada, a de esposos, de pai ou de mae etc., tanto mais
eles se encontram protegidos desse questionamento do sentido de
sua existencia (ou seja, os casados mais do que os solteiros, os
casados com mhos mais do que aqueles sem mhos etc.). 0 mun
do social oferece 0 que hoi de mais raro, a saber, 9 reconhecjrgen-

.. to; a: coilsidera~ao, ou seja, simplesmente, a razao de ser. Ecapaz
de dar sentido avida, e apr6pria morte, consagrandocacQmQ

sacrificio suprem.().
---r:>;~tre todas as distribui~oes, uma das mais desiguais e, em
todo caso, a mais cruel, e decerto a reparti~ao do capital simb6li.::
co, ou seja, da importancia social e das razoes de vive~. Sabe-se,
pOf exemplo, que ate mesmo os cuidados e tratos prestados pelas
institui~oes e agentes hospitalares aos moribundos sao proporcio
nais asua importancia social, ainda que de maneira mais incons
ciente do que consciente,37 Na hierarquia das dignidades e indig
nidades, que nunca se superpoe inteiramente ahierarquia das ri-

quezas e dos poderes, 0 nobre, em sua variante tradicional, ou em
sua forma moderna - 0 que denomino nobreza de Estado _,
contrapoe-se ao paria estigmatizado 0 qual, a exemplo do Judeu
da epoca de Kafka, ou, hoje, 0 Negro dos guetos, 0 Arabe ou 0

Turco dos suburbios operarios das cidades europeias, carrega a
maldi~ao de urn capital simb6lico negativo. Todas as manifesta
~oes do reconhecimento social que constituem 0 capital simb6li
co, todas as formas do ser percebido que tornam conhecido 0 ser
social, visivel (dotado de visibility), celebre (ou celebrado), admi
rado, citado, convidado, amado etc., sao outras tantas manifesta
~oes da gra~a (charisma) que arranca aqueles (ou aquelas) a quem
toca do infortunio da existencia sem justifica~ao e que Ihes confe
re nao apenas uma "teodiceia de seu privilegio': como a religiao
segundo Max Weber - 0 que ja nao seria pouca coisa -, mas
tambern uma teodiceia de sua existencia.

Pelo contrario, nao existe pior esbulho, pior priva~ao, talvez,
do que ados derrotados na luta simb61ica pelo reconhecimento,
pelo acesso a urn ser social socialmente reconhecido, ou seja,
numa palavra, ahumanidade. Essa luta nao se reduz a urn comba
te goffmaniano para lograr uma representa~aofavoravel de si: ela
e uma concorrencia em torno de urn poder que s6 pode ser obti
do junto a outros concorrentes pelo mesmo poder, urn poder
sobre os outros que deriva sua existencia dos outros, de seu olhar,
de sua percep~iio e de sua aprecia~ao (tornando inviavel a escolha
entre 0 homo homini lupus de Hobbes e 0 homo homini Deus de
Spinoza), logo urn poder sobre urn desejo de poder e sobre 0 obje
to desse desejo. Ainda que seja 0 produto de atos subjetivos de
doa~ao de sentido (que nao implicam for~osamente a consciencia
e a representa~ao), esse poder simb6lico, charme, sedu~ao, caris
rna, aparece como dotado de uma realidade objetiva, capaz de
determinar os olhares que 0 produzem (a maneira da fides tal
como a descreve Benveniste ou do carisma tal como 0 analisa Max
Weber, ele pr6prio vitima dos efeitos da fetichiza~ao e da trans
cendencia nascida da agrega,ao de olhares e, sobretudo, da con
cordancia entre as estruturas sociais e as estruturas incorporadas).

Todo tipo de capital (econ6mico, cultural, social) tende (em
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graus diferentes) a funcionar como capital simb6lico (de modo
que talvez valesse mais a pena falar, a rigor, em efeitos simb6licos do
capitan quando a1can~a urn reconhecimento explicito ou pnltico,
o de urn habitus estruturado segundo as mesmas estruturas do
espa~oem que foi engendrado. Em outros termos, 0 capital simb6
lico (a honra masculina das sociedades mediterraneas, a honorabi
lidade do notivel ou do mandarim chines, 0 prestigio do escritor
renomado etc.) nao constitui uma especie particular de capital,
mas justamente aquilo em que se transforma qualquer especie de
capital quando e desconhecida enquanto capital, ou seja, enquan
to for~a, poder ou capacidade de explora~il.o (atual ou potencial),
portanto reconhecida como legitirna. Mais precisamente, 0 capital
existe e age como capital simb6lico (proporcionando ganhos 
como diz, por exemplo, a constata~ao-preceito, honesty is the best
policy) na rela~ao com urn habitus predisposto a percebe-Io como
signo e como signo de importancia, isto e, a conhece-Io e a reco
nhece-Io em fun~ao de estruturas cognitivas aptas e tendentes a !he
conceder 0 reconhecimento pelo fato de estarem em harmonia
com 0 que ele e. Produto da transfigura~ao de uma rela~aode for
~a em rela~ao de sentido, 0 capital simb6lico nos livra da insignifi
cancia, como ausencia de importancia e de sentido.

Ser conhecido e reconhecido tambem significa deter 0 poder
de reconhecer, consagrar, dizer, com sucesso, 0 que merece ser
conhecido e reconhecido e, em geral, de dizer 0 que e, ou me!hor,
em que consiste 0 que e, 0 que e preciso pensar a respeito, por
meio de urn dizer (ou urn predizer) performatico capaz de fazer
ser 0 que e dito ajustado ao modo de dizer (poder cuja variante
burocratica e 0 ato juridico e a variante carismatica, a interven~ao

profetica). Os ritos de institui~ao, como atos de investidura sim
b6lica, destinados a justificar 0 ser consagrado a ser 0 que e, a exis
tir tal como existe, acabam por fazer literalmente aquele ao qual se
aplicam, arrancando-o do exercicio ilegal, da fic~ao delirante do
impostor (cujo caso-limite e 0 louco que se julga Napoleao) ou da
imposi~ao arbitraria do usurpador. Tal sucede ao dedararem
publicamente que ele e mesmo quem pretende ser, legitimado
para ser 0 que pretende, qualificado para assumir a fun~il.o, fic~ao

ou impostura a qual, sendo prodamada aos olhos de todos como
merecedora de ser universalmente reconhecida, torna-se uma
"impostura legitima': segundo a f6rmula de Austin,38 isto e, desco
~hecida, denegada como tal por todos, a come~ar pelo pr6prio
unpostor.

Impondo-lhe solenemente 0 nome ou 0 titulo que 0 defme
por ~ma cerimonia inaugural de entroniza~ao, inceptio do mestre
m~d~e~al,. ordena~ao do padre, arma~il.o do cavaleiro, coroa~il.o do
reI, h~ao maugural, sessao de abertura do tribunal etc., ou numa
ordem completamente distinta, circuncisao ou casamento, esses
atos de magia performatica permitem e impoem ao recipiendario,
a urn tempo, tornar-se 0 que ele e, ou seja, 0 que ele tern de ser, ao
ent~ar, de corp? e ~ma, em sua fun~ao, ou seja, em sua fic~ao
sOCla~ ao assumlr a lmagem ou a essencia social que !he e conferi
da sob forma de nomes, titulos, diplomas, postos ou honrarias, e
ao encarna-la enquanto pessoa moral, membro ordinario e
extraordinario de urn grupo, para 0 qual tambern contribui a
fazer existir dando-lhe uma encarna~aoexemplar.

Com seus ares de impessoalidade, 0 rito de institui~ao e sem
pre altamente pessoal: deve ser cumprido em pessoa, na presen~a
da pessoa (salvo exce~ao extraordinaria, ninguem pode fazer-se
representar numa cerimonia de consagra~ao), e aquele que e ins
tal~d~ em sua dignidade, da qual se diz que nunca se extingue
(dlgmtas non moritur), para significar que ela sobrevivera ao cor
po de seu detentor, deve, com efeito, assumi-la com todo seu seT
isto e, com seu corpo, no temor e no tremor, no sofrimento pre~
~arat6rio ou na prova dolorosa. Ele deve ser pessoalmente inves
lIdo em sua investidura, isto e, engajar sua devo~ao, sua cren~a,
seu corpo, oferece-los como penhor, e atestar, tanto pela conduta
como pelo discurso - eis a fun~ao das palavras rituais de reco
nhecimento-, sua fe na fun~ao e no grupo que a confere e que s6
!he confere essa formidavel seguran~a sob condi~ao de ser plena
mente reassegurado de volta. Essa identidade garantida intima a
dar, em ~roca, garantias de identidade ("noblesse oblige"), em
co~formldadeao ser que se espera seja produzido pela defini~o
SOCIal, e que deve ser alimentado por urn traba!ho individual e co-
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letivo de representa~ao, destinado a fa2er existir 0 grupo enquan
to grupo, a produzi-lo tornando-o conhecido e reconhecido.

Em outras palavras, 0 rito de investidura existe para tranqiii
lizar 0 impetrante sobre sua existencia enquanto membro de ple
no direito do grupo, sobre sua legitimidade, mas tambem para
reassegurar 0 grupo sobre sua pr6pria existencia como grupo
consagrado e capa2 de consagrar, bern como sobre a realidade das
tic~6es sociais que ele produz e reproduz, nomes, titulos, honra
rias, e que 0 recipiendario fa2 existir ao aceitar recebe-los. A repre
senta~ao, pela qual 0 grupo se produz, s6 pode caber a agentes que
devem estar engajados em seu quadro e prontos a dar garantia de
urn habitus ingenuamente investido numa cren~a incondicional,
por estarem incumbidos de simbolizar 0 grupo que representam
tanto no sentido do teatro como tambem no sentido do direito, a
titulo de mandatarios dotados da procuratio ad omnia facienda.
(Sobretudo a prop6sito do ritual de investidura e daquilo que ins
titui, uma disposi~ao reflexiva constituiria amea~a aboa circula
~ao do poder simb6lico e da autoridade, ou ate uma especie de
desvio de capital simb6lico em favor de uma subjetividade irres
ponsavel e inquietante.)39 Enquanto pessoas biol6gicas, os pleni
potenciarios, os mandatarios, os delegados, os porta-vozes estao
sujeitos a imbecilidade ou apaixao, e mortais. Enquanto repre
sentantes, eles participam da eternidade e da ubiqiiidade do gru
po para 0 qual contribuem a fa2er existir como algo permanente,
onipresente, transcendente, e que eles encarnam temporariamen
te, fa2endo-o falar por sua boca e representando-o com seu corpo,
convertido em simbolo e emblema mobilizador.

Como demonstra Eric 1. Santner, a respeito do caso, consa
grade pela analise de Freud, do presidente Daniel Paul Schreber,
que caiu em delirio paran6ico no momenta de sua nomea~ao, em
junho de 1893, como Senatspriisident, presidente da terceira
dlmara da Corte Suprema de Apela~ao, a possibilidade ou amea
~a de uma crise esta sempre presente, potencialmente, sobretudo
nos momentos inaugurais em que se faz valer 0 arbitrio da insti
tui~ao.40 Tal ocorre porque a apropria~ao da fun~ao pelo impe
trante tambem constitui apropria~ao do impetrante pela fun~ao:

o titular toma posse de sua fun~ao apenas na medida em que acei
~ se de~ar p~ssuir por ela em seu corpo, a que se ve obrigado pelo
nto de mvestldura 0 qual, ao impor a ado~ao de uma vestimenta
- em geral, urn uniforme -, de uma linguagem, igualmente
padronizada e estilizada, como urn uniforme, e de uma hexis cor
poral adequada, pretende envolve-lo, de modo duravel, com uma
maneira de ser impessoal e a manifestar por esse quase-anonima
to que ele aceita 0 sacrificio, por vezes exorbitante, da pessoa pri
vada. Decerto pelo fato de se poder pressenti-la (ou entao, ao des
cobri-la de repente no arbitrio do come~o), essa apropria~ao pela
heran~a, necessaria para se ter direito de herdar, nao e algo eviden
teo E os ritos de institui~ao ai estao, condensados em todas as a~6es

e palavras, inumeraveis, imperceptiveis e invisiveis, por serem, fre
qiientemente, intimas, intinitesimais, tendentes a nos fazer lem
brar da ordem, ou seja, do ser social que a ordem social atribui a
cada urn ("e a tua irma'; "voce e 0 mais velho"), 0 de homem ou
mulher,o de mais velho ou ca~ula, e a garantir assim a manuten
~~o da ?rdem simb6lica ao regulamentar a circula~ao do capital
slmb6hco entre as gera~6es, primeiro no interior da familia,
depois nas institui~6es de todos os tipos. Dando-se, como se diz,
de corpo e alma asua fun~ao e, por meio dela, ao corpo constitui
do que lha contia, universitas, collegium, societas, como diziam os
canonistas, 0 sucessor legitimo, dignitario ou funcionario, contri
bui para garantir a eternidade da fun~ao que the preexiste e que
!he sobrevivera, do corpo mistico que ele encarna e de que ele par
ticipa, participando ao mesmo tempo de sua eternidade.

Os ritos de institui~ao oferecern uma imagem exagerada, par
ticularmente visivel, do efeito da institui~ao, ser arbitrario que
tern 0 poder de arrancar do arbitrio, de conferir a razao de ser
dentre as ra26es de ser, aquela em que se constitui a afirma~ao de
que urn ser contingente, vulneravel adoen~a, aenfermidade e a
morte, e digno da dignidade transcendente e imortal que the e
atribuida, a exemplo do que se passa com a ordem social. E os atos
de nomea~ao, desde os mais triviais da ordem burocratica ordina
ria, como a concessao de uma carteira de identidade ou de urn
atestado de saude ou de invalidez, ate os mais solenes, que consa-
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gram as nobrezas, levam, ao cabo de uma especie de regressao ao
infinito, ate essa especie de realiza~ao de Deus sobre a terra que
vern a ser 0 Estado que garante, em Ultima instancia, a serie infi
nita dos atos de autoridade capazes de atestar, por delega~ao,a
validez dos certificados de existencia legitima (como doente, inva
lido, professor titulado ou paroco). E a sociologia se completa
assim numa especie de teologia da ultima instancia: investido, a
exemplo do tribunal de Kafka, de urn poder absoluto de julga
mento e de uma percep~aocriativa, 0 Estado, semelhante ao intui
tus originarius divino segundo Kant, faz existir ao nomear e ao
distinguir. Como se ve, Durkheim nao era tao ingenuo como se
quer fazer crer quando dizia, assim como Kafka poderia te-lo fei
to, que "a sociedade e Deus':

~,I ", ' ,
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Outras qualificalfoes desse t6pico poderao ser encontradas in P. Bourdieu,

Homo Academicus, op. cit., pp. 120 e segs., bern como in C. Soulie, op. cit.
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1. C. C. Geertz, The Interpretation of Culture. Selected Essays, New York,
Basic Books, 1973, e Bali. Interpretation d'une culture, Paris, Gallimard,

1983, pp. 165-215.

309

9. Ao Ier as descri<;:oes habermasianas a respeito da "situa.;:ao ideal de discur

so" e da "etica comunicacional" que a1 seengendra como que por milagre,
nao se pode deixar de pensar nas paginas consagradas par Marx, no

Manifesto do Partido Comunista, aos fiI6sofos alemaes e aarte consumada
por meio da qual eles transformaram "as medidas pelas quais se manifes

tava a vontade da burguesia francesa revolucionaria" numa expressao das

"leis cia vontade pura, da vontade tal como deve ser, da vontade verdadei

ramente humana"(K. Marx, "Le Manifeste du Parti communiste", in

Oeuvres, Paris, Gallimard, "Bibliotheque de la Pleiade", 1963, pp. 185

186) (Manifesto do Partido Comunista, trad. de Marco Aurelio Nogueira e

Leandro Konder, Petr6polis, Editora Vozes, 1988, pp. 91-92). A analogia

erigida e demasiado rude e, como tal, simplificadora. Nao obstante, ain

da que nunca seja possivel reduzir urn pensamento a seus us~_~e~.!!2s

sociai~ sem duvida a obra de Habermas derivou uma parte de sua audi~n

cia universal do fato de garantir a carimbo da grande filosofia alema As
piedosas considera<;:oes sobre 0 diaIogo democrcitico, evidentemente mui

to marcadas pelas ingenuidades do humanismo cristao (A. Wellmer,

Ethik und Dialog. Elemente des moralischen Urteils bei Kant in der
Diskursethik, Frankfurt, Suhrkamp, 1986).

S. Ver P. Bourdieu, Les Regles de l'art, op. dt., e aqui, P6s-escrito, "Como Ier
urn autor?".

6. Pascal, Art de persuader, ed. cit., p. 193.

7. Nunca deixarei de lamentar que a reflexao epistemol6gica sobre as cil!n
cias sociais tenha side entregue, no essencial, em maos dos pr6prios espe
cialistas dessas disciplinas, que nem sempre possuem acompet~ncia espe
cifica e a serenidade necessarias, fazendo com que ate mesmo os fil6sofos
- afora algumas exce.;:oes notaveis, como por exemplo Jean-Claude
Pariente - tenham se mantido afastados, ao menos na Fran.;:a, decerto
pelo fato de a barreira de casta entre as disciplinas ser af mais elevada.

8. J. Habermas, Theone de l'agir communicationne~ Paris, Fayard, 1987;

Connaissance et Interet, Paris, Gallimard, 1976

NOTAS

10. Aprofundei essa critica em Ce que parler veut dire. L'economie des echanges
linguistiques (A economia das trocas lingiJisticas. 0 que[alar quer dizer, Sao

Paulo, Edusp, 1996), Paris, Fayard, 1982, e sobretudo em Language and
Symbolic Power (Cambridge, Polity Press, 1991).

11. Analisei mais precisamente essas varia<;:oes estatisticas em llL'opinion pu-
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4. Tal como pude comprovar ao submeter a uma segunda interroga<;:ao
sobre 0 sentido de suas respostas algumas pessoas previamente submeti
das a urn exemplo padronizado de interroga<;:ao escoIastica (urn questio
nario SOFRES\.

36. A respeito desse ponto, consultar a excelente ohra de Lucien Braun, Ris
toire de l'histoire de la philosophie. Paris, 'Sditions Ophrys, 1973, pp. 205·
224; e tambem seu trabalho Iconographie et Philosophie. Essai et definition
d'un champ de recherche, 2 vals., Strasbourg, Presses Universitaires de
Strasbourg, 1996.

37. B. Erdmann, Reflexionen Kants zur Kritik der reinen Vernunft, Leipzig,
1882-1884, citado por L. Braun, op. cit., p. 212.

38. Ver Reike, Lose Blatter aus Kants Nachlass, II, p. 278, citado por L. Braun,

op. cit., p. 215. Sabre a distin~ao entre a ordem 16gica e a ordem croool6
gica dos acontecimentos produzidos pela causalidade empirica como fun
damento de uma hist6ria a priori cla filosofia em Johann Christian
Grohmann, vee tambem 1. Braun, op. cit., pp. 235 e segs.

39. G.W.F. Hegel, Lefons sur l'histoire de /a phiUisophie, Introduction: systeme
et histoire de la philosophie, J. GibeHn (trad.), Paris, Gallimard, 8'! ed.,
1954, p. 109.

40. Ibid., p. 110.

41. Ibid., p. 40.

42. Ibid., p. 44.

43. Ibid., p. 41.

44. Ibid., p. 30.

45. Spinoza,"Autorites theologiques et politiques", in Oeuvres, Paris,
Gallimard, "Bibliotheque de la Pleiade", pp. 716-717 e 725-726.

2. Ver P6s-escrito: "Como Ier urn autor?"

3. Aqui pretendo apenas evocar analises que desenvolvi com maior detalhe
em Le Sens pratique (Paris, ~ditions de Minuit, 1980), em especial as pp.
333-439.
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17. Pascal, Pensees, ed. Br., 253.

18. Ver P. Bourdieu e outros, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de 1a
photographie, Paris, Editions de Minuit, 1965 (2~ ed., 1970).

19. W. Labov, Le Parler ordinaire. fA langue dans les ghettos noirs des Etats

Unis, Paris, Editions de Minuit, 1978.

20. J. Rawls, Theone de la justice (A Theory ofJustice, Harvard, 1971), Paris,
Editions du Seull, 1987. Para se ter uma ideia da profunda afinidade, para
alem das diferen<;:as assumidas, entre Rawls e Habermas, pode-se ler J.
Habermas, "Reconciliation through the Public Use of Reason - Remarks
on Political Liberalism", Journal ofPhilosophy, 1995, n~ 3, pp. 109-131.

21. Ver H. L. A. Hart, "Rawls on Liberty and its Priority", in N. Daniels (ed.),
Reading Rawls, New York, Basic Books, 1975, pp. 238-259.

22. E. Husserl, Experience et Jugement. Recherches d'une genealogie de la logi
que (Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logile,
Hamburgo, Felix Meiner Verlag, 1972, pp. 51 e segs.), Paris, Presses

12. Constat3r que os mais destituidos sao tambem despos5uidos dos "meios

de prodUl;ao" politicos, contra tacias as ilusoes populistas. e0 mesma que
recusar as "leis de ferro das oligarquias" a validade universal que lhes atri

bui 0 pensamento conservador: a concentra<;:ao do poder em maDS des
mandatarios e uma consequencia cia destituil;:ao e cia incondicional
renuncia de si assim favorecida, embora esteja fadada a diminuir ~ medi
cia que se generaliza. com a difusao cia educ3<;:30, 0 acesso aos instrumen

tos de produ<;:ao cia opiniao publica.

13. Sabre as diferentes "fllosofias" espontlneas cia opinia.o, ver P. Bourdien,
"Questions de politique", Actes de la recherche en sciences sociales, 16,

setembro de 1977, pp. 55-89.

14. P. Bourdieu e outros, Travail et TravaiIleurs en Algerie, Paris-La Haye,

Mouton, 1964.

15. No sentido de justifica<;:ao da sociedade, da ordem estabelecida.

16. Consultar O. Weininger, Geschlecht und Charakter, Eine prinzipie1le
Untersuchung (Munich, Matthes & Seitz, 1980), citado por E. L. Santner,
My Own Private Germany, Daniel Paul Schreiber's Secret History of

Modernity (Princeton, Princeton University Press, 1996), pp. 141-142.

24. C. Baudelaire, "Exposition universelle de 1855", I, Oeuvres completes, II,
C. Pichois (ed.), Paris, Gallimard, "Bib1iotheque de la PIeiade", 1985, pp.
576 e segs.
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25. Poder-se-ia decerto encontrar inumeras ocorrencias dessa critica da criti·
ca professoral. Por exemplo, no mesmo texto sabre a Exposi<;:ao universal,
uma condena<;:ao do "pedantismo" e da "erudi<;:ao" (C. Baudelaire, op.
cit., p. 579) dos "professores juramentados" ja presente nos "Estudos
sobre Poe"; "Mas, aquilo em que nao pensaram os professores juramen
tados eque, no movimento da vida, tal complica<;:ao, tal combina<;:ao pode
se apresentar, inteiramente inesperada para a sua sabedoria de alunos"(C.
Baudelaire, "Etudes sur Poe", op. cit., p. 320). E sabe-se que Baudelaire
muitas vezes condenou 0 didatismo tanto na pintura como na critica de
arte (ver, por exemplo, C. Baudelaire, op. cit., p. 640).

26. C. Baudelaire, Oeuvres completes, op. cit., II, p. 9.

Universitaires de France/PUF, 1991, pp. 60-61. Seria preciso mostrar de
que maneira, em seus ultimos trabalhos, Hussed nunca deixou de oscilar
entre uma teoria transcendental do Ego puro, 0 habitus sendo entao nao
mais do que uma especie de constantia sibi do sujeito puro, capaz de pro
jetar "visadas persistentes", constantes, e uma teoria antropol6gica do
Ego empirico enquanto Habitualitdt, as palavras habitus e Habitualitiit
tais como ele as emprega sendo 0 Iugar por excelencia da tensao suscitada
pelos esfor<;:os, urn tanto desesperados, que ele desenvolve para salvar 0

sujeito "puro" da redu<;:ao ao "empirico", ou seja, ao genetico e ao hist6
rico: "No interior de um fluxo de consciencia monadico absoluto se apre
sentam agora certas forma<;:oes de unidade, as quais todavia sao comple
tamente diferentes da unidade intencional do ego real e de suas proprie
clades. Aesse tipo pertencem unidades tais como, por exemplo, as 'visadas
persistentes' de urn unico e mesmo sujeito. Pode-se nomea-las, em urn
certo sentido como 'habituais', embora nao se trate de urn habitus que
tenha a ver com 0 habito propriamente dito, como se 0 que estivesse em
jogo {osse 0 sujeito empirico 0 qual, esse sim, pode adquirir disposi<;:oes
reais que chamamos habituais. 0 habitus aqui referido DaO pertence ao
ego empirico, mas ao ego puro" (E. Hussed, Idees directrices pour une phe
nomenologie et une philosophie phenomenologique pures. Livre second.

Recherches phenomenologiques pour la constitution, Paris, Presses
Universitaires de France/PUF, 1982, pp. 164-165).

23. M. Oakeshott, Rationalism in Politics and Other Essays, Londres, Methuen
and Co., 1967.
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blique n'existe pas". in Questions de sociologie (Paris, Mitions de Minuit,

1980), pp. 222-235.
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1. Pascal, Pensees, ed. Br., 294.

2. J. Rawls, Theone de la justice, op. cit..

3. Pascal, Pensees, ed. Br., 92.
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Descrevi esse manejo no caso da televisao em Sur la television, Paris.
Liber-Raisons d'Agir, 1996.

Pascal, Pensees, ed. Br., 332.

R. S. Halvorsen eA. Prieur, "Le droit aI'indifference: Ie mariage homose
xuel", in Aetes de la recherche en sciences sociales, 113, junho de 1996, pp.
6-15.

Pascal, Pensees, ed. Br., 416.

Pascal, Pensees, ed. Br., 376.

H. Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, Paris, Presses
Universitaires de France, 1948 (58a. ed.), p. 85.

NOTAS

13.

14.

15.

1. Como mostra bern Griinebaum, numa critica cruel das chamadas fiIoso
fias "hermeneuticas", e de urn modo urn tanto bizarro, em nome de uma
definis:ao estreitamente positivista, fundada em distins:oes tipicas do posi
tivismo, entre teoria e observas:ao empirica, entre razoes e causas, entre
mental e fisico etc., e por conta de uma representas:ao meio simplista das
ciencias da natureza, que os defensores do particularismo hermeneutico
condenam as ciencias sociais, sem que a isso fas:am jus, a urn estatuto de
exces:ao e, ao mesmo tempo, buscam atribuir aetiqueta infamante de posi
tivismo a qualquer forma dessas ciencias que recuse tal estatuto. Ver A.
Griinebaum, The Foundations ofPsychoanalysis: A Philosophical Critique,
Berkeley, California University Press, 1984, pp. 1-94.

Pascal, Pensees, ed. Br., 348.

16. VerW. V. O. Quine, Relativite de l'ontologie et quelques autres essais, trad.
de I. Largeault, Paris, Aubier, 1977, pp. 83-105 ("Epistemology

Naturalized", in Ontological Relativity and Other Essays, New York,
Columbia University Press, 1969).

17. R. Rorty, "Feminism and pragmatism", in Radical Philosophy, 59, 1991,
pp.3-14.

18. I.-P. Sartre, L'Etre et Ie Nf£lnt, Paris, Gallimard, 1943, pp. 648 e segs.

19. Ver Y. Dezalay e B. Garth, "Merchants of Law as Moral Entrepreneurs:
Constructing International Justice out of the Competition for
Transnational Business Disputes", in Law and Society Review, 29 (1), pp.
27-64.

2.

3.

CAPiTulO IV

4.

5.

Pascal, Pensees, ed. Br., 793.

C. Suaud, La Vocation, Paris, Editions de Minuit, 1978.

J. Cassell, Expected Miracles. Surgeons at Work, Filadelfia, Temple
University Press, 1991.

L. Wacquant, "Corps et arne. Notes ethnographiques d'un apprenti
boxeur", in Actes de la recherche en sciences sociales, 80,1989, pp. 33-67.

Pascal, Pensees, ed. Br., 72.

1. Marin, "Pour une theorie baroque de l'action politique", prefacio a
obra de G. Naude, Considerations politiques sur les coups d'Etat (Paris, Les
£ditions de Paris, 1989), pp. 7-65, em especial pp. 19-20.

E. P. Thompson, "Modes de domination et revolutions en Angleterre", in
Actes de la recherche en sciences sociales, 2-3, 1976. pp. 133-151-

Espero expor de maneira mais sistematica a teona dos campos num pr6
ximo trabalho. Por enquanto, poder-se-a consultar meu livro, Les Regles

de l'Art, ed. cit., em especial pp.254-259.

G. Bachelard, Le Nouvel Esprit Scientifique, Paris, Librairie Felix Alcan,

1934.
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Seria apropriado citar aqui a carta de 1855 a Desnoyers sabre 0 carater
com que Baudelaire rejeita "a singular nova religiao" em n~me cla ~erda

deira espiritualidade ("para todo sec espiritual") (c. Pich0l5 e J. ZIegler,
Baudelaire, Paris, lulliard, 1987, pp. 301-303).

C. Baudelaire, op. cit., 11, p. 640.

8.

9.

7.

4.

6.

5.

10.

12.

11.

29. Ibid., 11, pp. 336-337.

30. Ibid., 11, p. 168.

31. Ibid., 11, p. 250.

32. Ibid., 11, p. 337.
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27.
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18. Platao, Menon, 98 c.

17. E. L. Santner, op. cit.
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2. Pascal, Pensees, ed. Br., 404.

1. Sem duvida, eporque se pensou a no<;ao de habitus por meio de uma

representa<;;lo mecanicista da aprendizagem que se pOde enxergar nela

uma variante social do que se entendia por "carater", um destino social

mente constituido, fixado e imobilizado uma vez por todas e para a vida

inteira.

27. Assim, num texto particularmente exemplar, Fran<;ois Bourricaud des

crevia 0 mundo erudito como dividido em dois campos cuja pr6pria

designa<;ao, "realismo totalitario" e "liberalismo individualista", compro

va claramente que a 16gica segundo a qual ele os pensava era no minimo

tao politica como cientifica. Ver F. Bourricaud, "Contre Ie sociologisme:

une critique et des propositions", in Revue Franraise de Sociologie, suple

mento de 1975, pp. 583-603.

28. H. Bergson, Les Deux Sources de /a Morale et de la Religion, ed. cit., p. 126.

24. N. Elias, La Societe de Cour, Paris, Calmann-Levy, 1974, pp. 75-6. Poder

se-ia, mutatis mutandis, substituir LUls XN em sua rela~ao com a corte

por Sartre em sua rela~ao com 0 campo intelectual nos anos cinquenta.

25. I.-P. 5artre, op. cit., p. 100.

26. I.-P. Sartre, ibid., p. 242.

31. Leibniz, Monadologie, # 28.

23. Vee P. Bourdieu e A. Darbel. "La fin d'un malthusianisme", in Darras. Le

Partage des benefices, Paris, Editions de Minuit, 1966.

29. Ver P. Bourdieu, "Celibat et condition paysanne", ed. cit.; "Reproduction

interdite", in Etudesrurales, 113-114, janeiro-junho de 1989, pp. 15-36.

30. Ver P. Bourdieu, Homo academicus, ed. cit. A sigla CNRS corresponde ao

Centre National de la Recherche Scientifique (Centro Nacional de Pesquisa

Cientifica, 0 equivalente do brasileiro Consellio Nacional de Pesquisas, vin

culado ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia; nota do tradutor).

NOTAS

22. Consultar P. Bourdieu, "La maison (kabyle) ou Ie monde renverse", in Le
Sens pratique, ed.. cit., pp. 441-461.
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65-94.
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Press, 1977.
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9. G. Deleuze, Empirisme et SubjectivitJ, Paris, Presses Universitaires de
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3. Pascal, Pensees, ed. Br., 151.

8. Pascal, Pensees, ed. Br., 82.
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rna "impulsao secreta do amor-pr6prio" por detras do maior sacrificio.

aquele que se acredita haver cumprido por puro clever quando, na verda

de, ele tera sido cumprido de maneira "conforme ao clever". (Tais inter

roga~6es foram historicamente comprovadas no salos bizantino que vivia

temeroso de que suas a<;:6es mais santas DaD fassem inspiradas peles

ganhos simb6licos associados asantidade - ver G. Dagron, "L'homme

sans honneur au Ie saint scandaleux", Ann-ales ESC, julho-agosto de 1990,

pp. 929-939.) Do momento em que se recusa como simplesmente "con

forme a generosidade" qualquer a<;:ao generosa tendo por principia uma

disposi<;:ao generosa, fica-se condenado a negar a possibilidade de uma
ac;:ao desinteressada, do m'esmo modo que Kant, em nome de uma identi
ca filosofia da consciencia ou da intencrao, s6 consegue conceber uma uni
ca ac;:ao ajustada ao dever que possa ser considerada suspeita de obedecer
a determinac;:oes "pato16gicas" (ver J. Derrida, Passions, Paris, Galilee,
1993, pp. 87-89. Sobre 0 dom - verdadeiro - como "dever para alem do
dever", "lei" e "e preciso sem dever", consultar J. Derrida, Donner Ie
temps, 1, La fausse monnaie, Paris, Galilee, 1991, p. 197).

20. Sobre a separas:ao advinda, nos seculos XVII e XVIII, entre as paixoes e os
interesses, ou os motivos exclusivamente economicos, ver A. Hirschman,
The Passions and the Interests, Princeton, Princeton University Press, 1977.

21. P. A. Samuelson, Foundations ofEconomical Analysis. Cambridge. Mass.,
Harvard University Press, 1947, p. 90.

22. :t Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-europeennes, Paris.
Editions de Minuit, 1969.

23. Ver P. Batifoulier. 1. Cordonnier, Y. Zenou, "L'ernprunt de la theorie
economique ala tradition sociologique, Ie cas du don contre-don", in
Revue Economique, 5, setembro de 1992, pp. 917-946.

24. Pascal, Pensees, ed. Br., 471.

25. P. Veyne, Le Pain et Ie Cirque. SocioIogie historique d'un pluralisme politi
que, Paris, Editions du Seuil, 1976, em especial pp. 185-373.

26. Aequalizacrao das disparidades entre as taxas de lucro supoe a mobilidade
da forcra de trabalho que, por sua vez, supoe, entre outras coisas, "a indi
ferencra do operario em relacrao anatureza [Inhalt} de seu trabalhoj a
reducrao, levada 0 mais longe possivel, do trabalho a trabalho simples, em
todos os dominios da producrao; 0 abandono, por parte dos trabalhado
res, de todos os preconceitos de vocacrao profissional" (K. Marx, Le
CapitaI- III, 2a. secrao, capitulo X, Paris, Gallimard. "Bibliotheque de la
Pleiade",II, 1985, p. 988).
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5. Francine Pariente, comunicacrao oral.

6. Poder-se-a ler, como urn documento exemplar para uma socioanaIise de
certa primeira educacrao burguesa. Fritz Zorn, Mars: je suis jeune, riche et
cultive etje suis malheureux, nevrose, seul (Paris, Gallimard, 1979).

7. J. Baldwin, The Fire Next Time, New York, Vintage International, 1993,

p.26.
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Sens pratique, op. cit.

18. Ver M. Mauss, Oeuvres (Paris, Editions de Minuit, 1974, II), p. 117:

*"Estamos entre n6s, em sociedade, para esperarmos entre n6s por este OU

esse ou aquele resultado."

19. Por meio da questao do verdadeiro dom, do dom que everdadeiramente
dom - em outro contexto, como a questao do verdadeiro respeito pela
regra, que exige ir alem da regra-, Jacques Derrida formula em novos ter·
mos a velha questao kantiana do dever e da possibilidade de captar algu·

11. Pascal, Pensees, ed. Br., 324 e tambem 327.

12. Pascal, Pensees, ed. Br., 328.

13. B. G. Glaser, A. Strauss, Awareness of Dying, Chicago, Aldine, 1965, pp.

274-285.

14. Ver P. Champagne. Faire I'opinion, Paris, Editions de Minuit. 1990.

15. P. Bourdieu. Travail et TravaiUeurs en Algerie, 2a. parte, op. cit., pp. 303 e

segs., e Algerie 60, Paris, Editions de Minuit, 1977, pp. 77 e segs.

16. N. Goodman, Ways of Worldmaking, Hassocks, The Harvester Press,

1978, p. 7.

9. A. SchUtz, Collected Papers, I, The Problem of Social Reality, Hai.,

Martinus Nijhoff, s. d., p. 145.
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Essays (ed. por K. Haakonssen), Cambridge, Cambridge University Press,
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12. A. Schutz, op. cit., II, p. 45.

19. P. Bourdieu, Travail et Travailleurs en Algerie, op. cit., pp. 352-361; La
Misere du monde, op. cit., pp. 607-611.

20. Nao retomarei aqui minha analise a respeito da diferen/ya que separa os
que se podem denominar subproletarios (trabalhadores instaveis, desem
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