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INTRODUÇÃO:

O objetivo desta pesquisa é compreender o conceito de habitus em Bourdieu dentro do escopo

teórico do filósofo alemão Ernst Cassirer, isto é, mostrar que há um residual teórico daquilo que

entendemos por aspecto constitutivo (ou, nas palavras de Bourdieu, estruturante) nesse conceito. Isso

é importante para a análise da dimensão simbólica do Estado, uma vez que Bourdieu o define como

“princípio de classificação legítimo”, isto é, inculca habitus estatais socialmente compartilhados

(principalmente pelo sistema escolar). Essa intenção é acompanhada da tentativa de compreender a

irrupção do Estado como uma lógica emergente dentro da luta simbólica de todos contra todos. O

Estado, portanto, dentro da lógica da luta simbólica, aparece como aquilo pelo qual os agentes sociais

lutam, dentro do campo do poder, pelo acesso ao poder sobre os poderes, isto é, poder sobre todos os

capitais cuja propriedade é do âmbito do Estado, como metacapital e por isso mesmo metacampo, isto

é, um campo cujo capital específico é o poder sobre todos os outros capitais (capital simbólico,

cultural, econômico, etc), poder sobre a taxa de câmbio dos capitais e por isso mesmo sobre os

detentores dos capitais nos campos. A análise sobre a dimensão do Estado, portanto, torna-se

essencial para a compreensão do que entendemos por princípio de classificação, cuja construção se

dá através da construção de habitus socialmente compartilhados dentro de uma fronteira específica e

que concorrem, no espaço social global, todos os agentes sociais pela concorrência das

classificações.

METODOLOGIA:

O principal objetivo desta pesquisa será continuar a pesquisa sobre o conceito de habitus em

Bourdieu ao mesmo tempo que tenta relacioná-lo com seu aspecto construtivo e com a filosofia das

formas simbólicas de Cassirer. Além disso, também pensamos que os cursos sobre o Estado e o artigo

de mesmo tema de Bourdieu contribuem para repensarmos tanto o conceito de habitus e sua recepção

do neokantismo. Sem, no entanto, reduzi-los um ao outro, pensamos que mesmo assim podemos
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aproximá-los, mas mantendo as devidas proporções entre a filosofia e a sociologia. Também

pensamos que a principal aproximação entre o conceito de habitus e o Estado pode ser a concepção

de transcendental histórico comum, pois, como poderia Bourdieu entender o Estado como o maestro

dos habitus estatais, compartilhados por uma nação e inculcados principalmente pela instituição

escolar? Portanto, essa pesquisa pretende permanecer no mesmo escopo teórico das pesquisas

anteriores, mas pretende abarcar um novo conjunto de conceitos em Bourdieu em nova perspectiva.

O principal método utilizado é a leitura hermenêutica ou estrutural dos textos-chave tanto de Bourdieu

como de Cassirer e também aqueles que são mais próximos entre os dois. Pensamos, por exemplo,

nos textos que Bourdieu cita nominalmente Cassirer, mas também nas obras e artigos que mantêm um

escopo de temas em que os dois compartilham interesse. Entre esses, está o conjunto de cursos

reunidos em Sobre o Estado, mas também o artigo Espíritos de Estado presente em Razões práticas.

Além desses textos, pensamos em utilizar o capítulo Fundamentos históricos da razão em Meditações

pascalianas, obra já reconhecida como mais filosófica do sociólogo. Em Cassirer, utilizaremos os

tomos da Filosofia das formas simbólicas, e também a maior parte dos artigos publicados reunidos em

Symbol, Myth and Culture: Essays and Lectures of Ernst Cassirer. 1935-1945. Todos esses textos são

muito importantes para a pesquisa e serão amplamente fichados e citados nos relatórios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

No capítulo Espíritos de Estado da obra Razões práticas, Bourdieu infere que não seria

possível compreender a forma específica do poder do Estado (i. e. sua eficácia simbólica), sem antes

integrar tradições intelectuais tidas como incompatíveis entre si. O sociólogo visa superar a oposição

entre as tradições fisicalistas e semiológicas. Enquanto aquelas entendem as relações sociais como

simplesmente relações de força física, essas não compreendem as relações de comunicação e as

relações de sentido como relações de força simbólica. Entre esses pensadores está Cassirer que, em

sua principal obra, A filosofia das formas simbólicas, atualiza a revolução copernicana kantiana em

direção às forças gerais do espírito de objetivação culturais (mito, arte, linguagem, ciência). A

superação da qual fala Bourdieu em relação ao Cassirer significa ultrapassar as forças culturais em

direção ao mundo social. Para o sociólogo, os agentes sociais também constroem o mundo social do

qual fazem parte através de formas simbólicas. Essas formas, entendidas como estruturas cognitivas,

além de abarcar outras estruturas em diferentes teóricos (e. g. as formas de classificação em

Durkheim, ou os princípios de visão e divisão), podem ser aplicadas, para Bourdieu, a todas as coisas

do mundo, mas, principalmente, às estruturas sociais. Para o sociólogo, as relações simbólicas são, ao

mesmo tempo, relações de força das mais brutais, isso porque os atos de submissão e obediência são

atos cognitivos que põe em prática estruturas cognitivas.

Porém, Bourdieu arranca as estruturas cognitivas fundamentadas na tradição idealista da qual

Cassirer faz parte, para pensá-las tal como Saussure e Durkheim. Para o sociólogo, as estruturas

cognitivas são historicamente constituídas, isto é, convencionais e arbitrárias. Por causa disso,

pode-se traçar a gênese social dessas estruturas. Neste sentido, Bourdieu vai generalizar a hipótese
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de Durkheim, segundo a qual as formas simbólico-classificatórias das tribos primitivas são o produto

da incorporação das estruturas sociais grupais nas quais estão inseridos. Essa hipótese vale tanto

para as tribos totêmicas quanto para a sociedade moderna. Só que, ao contrário delas, é o Estado

que, em nossas sociedades civilizadas, tem o poder de impor e inculcar as estruturas cognitivas (assim

como as avaliações idênticas ou semelhantes) que os agentes aplicam na construção do mundo

social. Para Bourdieu, a experiência do mundo como “mundo do senso comum” é uma experiência

socialmente construída pela força do Estado. Essa é a razão que fundamenta a explicação

durkheimiana da homologia do “conformismo lógico” e do “conformismo moral” de uma dada

sociedade. Essa razão também fundamenta a crítica que Bourdieu faz à fenomenologia e à

etnometodologia, pois elas não colocam em questão a construção social dos princípios de construção

da “realidade social”, nem o papel do Estado em inculcar e impor esses princípios de constituição do

social.

Nas sociedades pouco diferenciadas ou indiferenciadas, pré-capitalistas, as diferenças

definitivas entre os agentes são estabelecidas pela organização temporal e espacial da vida. Os ritos

de instituição do qual fala Bourdieu são a forma específica mais apropriada para estabelecer as

diferenças entre aqueles que sofreram o rito e aqueles que não o sofreram, transformando as

estruturas cognitivas em disposições corporais. Nos seus estudos da casa cabila, Bourdieu mostra

como a dominação masculina não está simplesmente fundamentada na diferença estabelecida entre

os sexos (o homem viril e a mulher feminina), mas sim em relação a todas as representações míticas

que ligam o universo material e simbólico ao todo da vida social dos agentes sociais. Todas as

representações míticas da casa cabila ao ser feminino são objetos que se contrapõem aos objetos

mais honrados da vida masculina. Nas sociedades modernas, o Estado é um princípio determinante na

produção e reprodução de instrumentos de construção da “realidade social” do senso comum.

Para Bourdieu, o Estado é uma “estrutura organizacional e instância reguladora das práticas”

que “exerce permanentemente uma ação formadora de disposições corporais” - grifo nosso. O Estado

exerce essa ação permanente e uniforme “através de todos os constrangimentos e disciplinas

corporais e mentais” de modo universal ao conjunto de agentes de um determinado território. Essa

imposição e inculcação estatais implica na homogeneidade das formas simbólicas daquilo que se

entende por “realidade social” ou, como diz Bourdieu, todos os princípios de classificação

fundamentais (que corrobora a idade, os sexos e mesmo a “competência” garantida pelo sistema

escolar). Esse “conformismo lógico (“uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da

causa, que torna possível a concordância entre as inteligências” em Durkheim), é o fundamento da

eficácia simbólica do poder do Estado e de todos os ritos institucionais (e. g. a família e o sistema

escolar). Esses ritos institucionais são simbolicamente eficazes porque são fundamentados em todas

as estruturas cognitivas impostas e inculcadas através da imposição estatal dessas estruturas ao

conjunto de agentes de uma determinada sociedade. Com a expressão transcendental histórico

comum, Bourdieu intenta expressar o produto dessas relações histórico-simbólicas entre os agentes

sociais e o Estado. Não só o Estado é o produto de uma construção social, como também a ele se
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acompanha a construção das formas de classificação estatais (quadros sociais da percepção, da

compreensão ou da memória) que estabelece a condição da orquestração das disposições dos

agentes sociais.

Essa dialética da estrutura simbólica é mediada pelo princípio de funcionamento daquilo que

Bourdieu chama de habitus. Há uma relação de interdeterminação histórica entre as estruturas sociais

e os agentes individuais. Em Cassirer, as formas simbólicas do mito, da arte, da ciência não são

meramente cópias das impressões sensíveis, mas relações produtivas de configurações simbólicas do

espírito; mutatis mutandis, a interiorização da exterioridade em uma subjetividade socialmente

determinada (processo de socialização do agente) não representa mera impressão sensível das forças

sociais em uma matéria passiva, mas consiste na produção de uma subjetividade dinâmica capaz de

produzir disposições, ou seja, esquemas práticos e simbólicos. O habitus não é apenas socialmente

constituído por estruturas sociais, mas socialmente constitutivo dessas estruturas no engendramento

de práticas e representações. O habitus é a mediação do social no agente pela dialética da

exterioridade objetiva subjetivamente interiorizada e interioridade subjetiva objetivamente exteriorizada.

Por isso, a dialética do habitus (disposição prático-simbólica) em Bourdieu se diferencia da dialética

das formas simbólicas de Cassirer. Essa ênfase sobre o caráter de “estrutura estruturada e

estruturante” do habitus corresponde à epistemologia praxiológica de Bourdieu: visa à integração e

superação crítica do “momento objetivista” pelo retorno, no “momento subjetivista” do caráter prático

do agente na reprodução histórica das estruturas sociais.

“A construção do Estado é acompanhada pela construção de uma espécie de um transcendental histórico
comum, imanente a todos os seus “sujeitos”. Através do enquadramento que impõe às práticas, o Estado instaura e
inculca formas e categorias de percepção e de pensamento comuns, quadros sociais da percepção, da
compreensão ou da memória, estruturas mentais, formas estatais de classificação. E cria, assim, as condições de
uma espécie de orquestração imediata de habitus que é, ela própria, o fundamento de uma espécie de consenso
sobre esse conjunto de evidências compartilhadas, constitutivas do senso comum.” (BOURDIEU, 1996, pág. 116)

CONCLUSÕES:

A pesquisa passada e atual a respeito da influência da Filosofia das formas simbólicas de

Cassirer na teoria sociológica de Bourdieu tem como objetivo compreender essa influência em seus

aspectos determinantes, mas, de forma geral, com a concepção de que esses aspectos não englobam

o todo do sistema teórico do sociólogo estudado, mesmo que sejam de certo modo bastante

importantes dentro desse todo. A influência de Cassirer tem características teóricas, metodológicas e

epistemológicas. Nosso objetivo sempre foi permanecer na influência que diz respeito à característica

do conceito de “forma simbólica” como ativo e construtivo ou, nas palavras de Bourdieu, estruturante,

do mundo objetivo. Entretanto, fato é que Bourdieu possui um sistema teórico próprio cujas rupturas

com teorias antecessoras podemos traçar. A pesquisa dessa influência procurou, em primeiro plano,

compreender essa correspondência teórica a respeito do símbolo entre Cassirer e Bourdieu, tentando

mostrar aquilo que eles possuem em comum e também em suas diferenças constitutivas, mas também

em como essa diferença orientou o sociólogo em direção às problemáticas próprias das ciências

sociais, principalmente em relação às classificações. Nossa hipótese de pesquisa atual visa
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compreender o Estado como o “geometral de todas as perspectivas”, ou melhor, como o princípio de

classificação legítimo cuja teoria do símbolo de Cassirer foi importante.

Entretanto, falta às duas pesquisas uma compreensão mais abrangente de pressupostos

teóricos da sociologia de Bourdieu, cujos aspectos podemos destacar a partir dos conceitos principais

de habitus, mas também e principalmente dos conceitos “sistemas de classificação” associado às

“lutas de classificação” ou simplesmente lutas simbólicas. Durante o primeiro ano letivo de Bourdieu

que compõe a obra Sociologia geral vol.1, que acaba de ser traduzida para o português, aparece como

indispensável para a compreensão tanto no quesito à “ciência dos princípios de classificação” - por

exemplo, a diferença entre classificações objetivas e classificações práticas - e o aspecto da luta

simbólica de todos contra todos cuja resolução, através do que Bourdieu chama revolução simbólica,

no problema do Estado justamente por tornar-se o princípio de classificação legítimo, isto é, o

geometral de todas as perspectivas. Este projeto de pesquisa, portanto, no seguimento da pesquisa

atual, tem como objetivo compreender esses pressupostos teóricos que, por sua vez, estão

relacionados com a compreensão da influência da Filosofia das formas simbólicas em Bourdieu. Isto

se justifica, pois, sendo o habitus produtor de princípios de visão e divisão, esquemas de percepção,

princípios de classificação, e práticas, ainda falta a esta pesquisa compreender e mostrar os aspectos

teóricos das formas simbólicas residuais em um dos principais conceitos de Bourdieu, o conceito de

habitus. E sendo o Estado produtor de habitus estatais, mostrar como essa característica acompanha

o desenvolvimento do conceito em sua sociologia madura.

BIBLIOGRAFIA

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Trad. Sergio Miceli. São Paulo, SP:
Perspectiva, 1974. 146

________. Structuralism and theory of sociological knowledge. Social Research 35(4): 681–706,
1968.

________. Sociologie Générale. Vol. 2: Cours au Collège de France, 1983-1986. Paris: Editions
Raisons d’agir and Le Seuil, 2016

________. O poder simbólico. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 1989.

________. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Trad. Mariza Corrêa. Campinas: Papirus, 1996.

________. Sobre o Estado. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo. Companhia das Letras.

CASSIRER, Ernst. O mito do Estado. São Paulo: FQ-M Editores Associados, 2003.

______. A Filosofia das Formas Simbólicas I: Volume I, II e III. São Paulo. Martins Fontes

______. Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. ECW 23.

______. The Warburg Years: Essays on Language, Art, Myth, and Technology. Yale University,
2013.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5


