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Será possível democratizar a politica?

O pensamento de Bourdieu

0. Do que falamos quando falamos de política?

Um das dificuldades que existe quando se fala de política é que este conceito se 

reveste  das mais diversas significações,  consoante os contextos sócio-históricos e 

dependendo  de  quem  o  enuncia.  O  título  desta  sessão  também  padece  dessa 

ambiguidade:  invocarei  a  obra  de  Bourdieu  para  falar  da  tarefa  política  de 

democratização da sociedade – ou seja, da transformação de todas as relações de 

poder  e  de  dominação  na  sociedade  –  e  também  para  tentar  reflectir  sobre  a 

dificuldade de democratizar a política enquanto prática específica e,  para todos os 

efeitos, relativamente especializada na nossa sociedade.

Uma política que se queira radical e transformadora tem de conceber o político como 

uma dimensão inerente a todas as relações sociais e não como uma esfera específica 

da sociedade. Ou seja, a política não é apenas o sistema de representação política e 

as  suas  instituições  –  embora  ele  exista  e  também sobre  ele  devamos  pensar  a 

democracia.

A ideia de superar o pensamento liberal para podermos integrar no político qualquer 

relação de antagonismo do tipo nós/eles, seja religioso, étnico, económico ou outro 

não é nova, pelo contrário. Mas é importante que um partido político – porque age de 

forma  muito  especial  no  campo  da  política  e  da  representação  –  tenha 

permanentemente em mente que a política é uma actividade de toda a gente e que se 

faz em muitos espaços para além dos da política tal como normalmente a pensamos e 

dos partidos.

De facto, só o reconhecimento do político em toda a sua complexidade permite que 
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nele se incluam as múltiplas formas de sujeição que existem nas relações sociais e 

que  se  conceba  um  enquadramento  para  todas  as  lutas  democráticas.  Este 

entendimento  implica  que  o  ideal  democrático  deve  ser  estendido  da  esfera  das 

relações propriamente políticas até atingir todas as relações sociais – género, família, 

trabalho, escola, comunidade...

Desse ponto de vista, pressupõe também uma determinada concepção da cidadania, 

que integra a dimensão da participação e contraria a versão liberal que tende a reduzí-

la a um estatuto legal, a um laço político entre indivíduos abstractos, que não implica 

necessariamente a acção colectiva. Este entendimento de cidadania, que a concebe 

enquanto  prática  social,  exige  contrariar  as  clássicas  divisões  entre  direitos  civis, 

políticos  e  sociais,  para  os  integrar  numa nova articulação entre  esfera  pública  e 

privada, entre a dimensão social e legal, entre a abstracção formal do cidadão e a 

identidade concreta dos sujeitos.

Por quê todo este intróito antes de ir directo ao assunto? Porque, à medida que fui 

pensando o que dizer aqui, o objecto do que queria falar foi mudando. Primeiro, pensei 

que o interessante seria falar da análise de Bourdieu sobre o “campo político”, ou seja, 

sobre o microcosmos social da representação democrática. Depois, foi-me parecendo 

que a implicação política profunda da obra de Bourdieu não era apenas – talvez nem 

principalmente  –  a  sua  análise  do  “campo  político”,  mas  sim  a  sua  análise  da 

sociedade em geral e do seu funcionamento.

Com efeito, uma das formas de exercício da dominação política é o fechamento do 

campo (Bourdieu,  2000)  e  a  redução  da  política  a  uma  prática  social  sectorial  e 

especializada, com uma participação ultraregulada, que hiperpolitizou o Estado como 

contrapartida  da  despolitização  da  sociedade  e  da  globalidade  da  vida  colectiva 

(Santos, 2000). Por isso, quero começar por falar daquilo que me parece que Bourdieu 

acrescentou  para  pensarmos  a  sociedade  para  só  depois  me  concentrar  na 

democratização do campo político propriamente dito.

Na verdade, a grande questão que percorre a obra de Bourdieu, e que motiva as suas 

reflexões sobre o campo político, é uma questão fundamental para quem acha que a 
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libertação (e portanto o socialismo) não é apenas a conquista do poder de Estado ou a 

alteração das relações de propriedade e de produção, mas também a alteração de 

todas as relações sociais: o que é a dominação? Como é que ela se exerce e se 

reproduz? Por  que é  que os  sistemas de dominação são  tão duráveis?  Quais  as 

condições da acção transformadora? 

A forma como Bourdieu responde a estas questões, que é certamente incompleta e 

sujeita a críticas, dá-nos, penso eu, ferramentas importantes para a acção política.

A importância política de Bourdieu é, parece-me, muito grande. Tal como me parece 

muito relevante a importância da política na obra de Bourdieu. Usando uma expressão 

de  que  ele  próprio  se  socorria,  Bourdieu  tentava  falar  de  política  sem  falar 

politicamente – ou politiquês. Era sociologicamente político. Ou seja, a sua arma de 

intervenção política era prioritariamente a sociologia e o modo como concebia o seu 

contributo no campo político era a partir do campo académico, respeitando as suas 

regras. 

Talvez a importância de Bourdieu para a acção política seja desde logo alargarmos o 

enfoque das nossas preocupações com as relações de dominação e de sofrimento 

social.  Se  qualquer  transformação  política  é  uma  transformação  social,  toda  a 

sociologia crítica tem uma função política intrínseca. Depois disso, se é no campo 

específico da política e das suas instituições que nas nossas democracias tanto se 

decide e se passa, a crítica radical do campo político que Bourdieu faz talvez sirva 

para alimentar inquietações sobre a democratização da democracia.

Gostaria, portanto, de ir por partes. Primeiro, apresentar o autor. Em segundo lugar, 

percorrer um pouco alguns conceitos fundamentais da sua sociologia: o conceito de 

habitus, de campo e de poder simbólico. Em terceiro lugar, referir a crítica de Bourdieu 

acerca do campo político. Por último, passar por alguns dos momentos e das acções 

do seu envolvimento militante para deixar algumas interrogações no ar.
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1. Bourdieu: um clássico da Sociologia

Pierre Bourdieu é provavelmente o mais importante sociólogo da segunda metade do 

século XX. À Santa Trindade da disciplina (em que pontuam os famosos Dead White 

Males – Durkheim, Weber e Marx) têm-se juntado, na Europa Ocidental e no que diz 

respeito aos currículos académicos, em particular em Portugal, outros dois nomes que, 

sendo nossos contemporâneos, são também já clássicos incontornáveis da disciplina: 

Giddens e Bourdieu.

Qualquer  um deles  é  importante  num aspecto  fundamental  da  teorização sobre  o 

mundo social – e não esqueçamos que, para compreender e mudar o mundo, não há 

nada mais prático (e indispensável!)  que uma boa teoria.  – que é a superação de 

velhas  dicotomias  entre  estruturas  sociais  e  acção,  entre  sujeito  e  objecto,  entre 

indivíduo e sociedade. Qualquer um deles propõe, muito simplificadamente, a ideia de 

que  as  estruturas  (como  as  classes  sociais,  por  exemplo,  ou  os  sistemas  de 

classificação social) existem realmente, mas que é através dos sujeitos e das práticas 

que se reproduzem. Trata-se de recusar quer o estruturalismo determinista em que os 

seres humanos são mero produto dos lugares que ocupam na estrutura social, agindo 

em último  caso  como  autómatos  da  socialização  de  que  são  alvos,  quer  a  ideia 

ingénua – alimentada quer pelo individualismo liberal quanto pelo existencialismo, por 

exemplo – de que a característica fundamental dos sujeitos é a sua radical liberdade. 

Pelo contrário – e de formas ligeiramente diferentes, os dois autores – um francês e 

um inglês – dotam a sociologia de instrumentos teóricos que permitem conceber as 

estruturas  como  sendo  simultaneamente  o  resultado  da  acção  e  um  factor  de 

constrangimento e de possibilitação da agência. Ou seja, nas palavras de Giddens, a 

estrutura  tanto  capacita  como  constrange,  as  características  estruturais  são 

incorporadas tanto no objecto (sociedade, instituições) como no sujeito (o agente). 

A  importância  de  Bourdieu  vai,  evidentemente,  além disto.  E,  para  a  política  e  a 

transformação do mundo,  não podemos comparar  um autor  e  outro.  Giddens é  o 
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ideólogo  da  terceira  via,  o  mestre-de-pensar  de  Tony  Blair,  que  continua  hoje  a 

escrever  livros  para  inspirar  os  barões  da  oligarquia  europeia  e  liberal.  Bourdieu 

terminou a sua vida saltando as torres de marfim da Universidade para, resistindo às 

suas próprias formas de censura académica em nome do rigor da ciência, se envolver 

nas lutas pelos serviços públicos e pelo emprego, para ser porta-voz das lutas dos 

sem-papéis  e  sem-tecto,  para  lançar  projectos  editoriais  alternativos,  para  dar 

visibilidade  à  “miséria  do  mundo”  (título  de  uma  das  suas  últimas  obras,  com 

consequências muito importantes para o movimento social francês), para empreender 

um fortíssimo combate intelectual contra a revolução neoliberal em curso.

Bourdieu nasce a 1 de Agosto de 1930 e morre em 2002.  Vindo de um contexto 

camponês,  foi  estudar  filosofia  mas  cedo  desenvolveu  fortes  disposições  contra  o 

intelectualismo característico da disciplina. No início dos seus trabalhos sociológicos, 

quis sujar as mãos no trabalho de campo na Argélia descrevendo as condições dos 

argelinos e a realidade da guerra.

Bourdieu encontra na sociologia uma motivação fundamental: o prazer de desiludir, 

contrariar a familiaridade do social, desvendar o que os discursos sociais ocultam, ver 

para além das aparências, questionar as evidências, desmontar os pressupostos a 

partir dos quais se discute mas que nunca são discutidos em si mesmos, mostrar a 

inexistência de ideias puras, historicizar todas as relações, instituições e conceitos de 

leitura do mundo social. Desnaturalizar as relações sociais. Se nada é natural nem a-

histórico, significa que tudo é alterável socialmente.

Curiosamente, uma das críticas que frequentemente se faz à obra de Bourdieu é a de 

que, centrando-se na dominação e na análise da reprodução, ela é incapaz de pensar 

a mudança social. Muita gente, confrontada com a sociologia dele, tende a sentir-se 

profundamente afectada pela ideia de que tudo está organizado de modo a reproduzir 

relações de poder que tornam impossível  quebrar o círculo vicioso da dominação. 

Aliás, esse é um dos prazeres que a leitura do que escreveu também nos dá: tudo 
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parece  límpido  porque  infelizmente  relativamente  previsível.  De  repente,  temos  a 

sensação de descortinar as leis que regem a sociedade. Contudo, não se trata nunca 

de leis no sentido determinista do termo. Pelo contrário, o “sociólogo da reprodução”, 

sendo-o mesmo, pode também ser um importante “sociólogo da mudança”. Como ele 

próprio dizia: “uma lei ignorada é uma natureza, um destino (é o caso da relação entre  

o capital cultural herdado e o sucesso escolar); uma lei conhecida aparece como a  

possibilidade de uma liberdade”.

Nenhuma prática libertadora consegue portanto ser consequente se não quiser pensar 

e conhecer o mais profundamente possível como é que a desigualdade e a dominação 

se reproduzem.

2. Dominação, Capital, Campo, Violência Simbólica

Essa motivação leva-o a construir uma obra centrada nas questões da dominação. E, 

nesse aspecto, insiste em várias ideias que me parecem fundamentais:

i)  as  relações  de  dominação são  relações  materiais,  mas  são  relações 

eminentemente simbólicas, de imposição de formas de classificação do mundo social.

ii) o  capital, uma forma de poder acumulado, não é apenas capital económico, mas 

capital cultural, capital social, capital simbólico. Bourdieu estende a outras formas de 

capital a análise marxista sobre as relações sociais e as lutas que as fundamentam em 

torno da posse de capitais. O capital cultural é determinante e inclui conhecimentos 

culturais,  de  linguagem,  dos  códigos  do  mundo  social,  e  todos  os  diplomas 

académicos que o Estado institucionaliza e objectos físicos que são formas de capital 

objectivado. O capital social, por exemplo, é o conjunto de contactos, de relações, de 

conhecimentos,  de  amizades,  de  obrigações,  que  são  usados  como  recursos  em 

vários campos sociais e que muitas vezes são cumulativos com outras formas de 

capital. O espaço social organiza-se portanto em torno destes diferentes capitais: uma 
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pessoa  com grande  capital  económico  e  pouco  capital  cultural  é  dominante  num 

campo e dominado noutro. No campo académico ou no campo artístico, os princípios 

de estruturação têm como pólo fundamental o capital cultural.

iii) a sociedade organiza-se em campos, que são microcosmos sociais assentes em 

relações de força e que têm as suas regras próprias, relativamente autónomas, de 

hierarquização e de diferenciação social. Os campos têm um objecto de luta, as suas 

formas  de  reconhecimento  próprias  e  uma  repartição  específica  dos  capitais 

(propriedade,  diplomas,  conhecimentos,  estilo  de  vida,  capacidade  oratória, 

apresentação de si, etc.). Os mecanismos de dominação no campo económico são 

diferentes dos mecanismos de dominação no campo artístico,  académico,  político, 

jornalístico, religioso, etc. Mas todos eles – como em geral todas as relações sociais – 

têm mecanismos de dominação em acção e podem ser vistos como mercados de 

diferentes formas de capital. O campo tem também as suas regras do jogo, os seus 

interesses. Participar no jogo, entrar na disputa por certos capitais (seja no campo 

partidário, no campo jornalístico ou no campo artístico, nomeadamente em subcampos 

como o subcampo Bloco de Esquerda, o subcampo do hip-hop ou o subcampo do 

jornalismo em blogs)  implica  reconhecer  a  importância  desses capitais  em jogo e 

partilhar  de uma visão e divisão do mundo,  a adesão à  necessidade imediata  da 

necessidade  de um campo.  A isso  Bourdieu chama a  illusio:  o  investimento  num 

campo,  a  adesão  às  suas  leis  e  a  aceitação  dos  seus  princípios,  a  aceitação 

normalmente inconsciente ou espontânea, de que há ali qualquer coisa pela qual vale 

a pena “estar em jogo”.

iv)  a  dominação  opera  por  via  da  violência  simbólica,  ou  seja,  através  da 

interiorização pelos agentes da dominação social inerente à posição que ocupam num 

determinado campo e à sua posição social.  A violência é infra-consciente e não é 

geralmente percebida pelos agentes: os dominados incorporam as ideias, os sistemas 

de  classificação  dos  dominantes,  a  legitimidade  da  hierarquia  social  e  assim 



“Será possível democratizar a política? – o pensamento de Bourdieu”
José Soeiro :: Socialismo 2008 :: Porto, Agosto de 2008 

reproduzem a dominação. Quando não dispomos, para pensar o mundo social e a 

nossa posição, senão das categorias dos dominantes, acabamos por ser cúmplices da 

dominação. Daí a importância da palavra – não no sentido retórico do termo, mas no 

sentido em que todas as lutas políticas são lutas cognitivas pelo poder de impor uma 

visão  legítima  acerca  do  mundo  social,  isto  é,  a  linguagem,  por  ser  também  o 

instrumento através do qual pensamos, produz efeitos de realidade.

3. A importância do Habitus 

O habitus é um instrumento conceptual fundamental para apreender os mecanismos 

que fazem com que a dominação se reproduza na prática concreta dos agentes. 

Para este autor,  é através da incorporação “das estruturas sociais sob a forma de 

estruturas disposicionais” e das “oportunidades objectivas sob a forma de esperanças 

e antecipações” que os agentes adquirem uma compreensão prática do mundo, que 

adequa o seu  habitus aos contextos, às estruturas e às tendências do mundo, por 

meio de uma operação prática de antecipação que faz com que as práticas se ajustem 

imediatamente  a  uma  determinada  ordem,  sem  que  sejam  o  produto  de  uma 

obediência a uma ordem explicitamente formulada. Esta noção de habitus é da maior 

importância para as ciências sociais, na medida em que evita quer o mecanicismo (a 

acção como efeito necessário de uma imposição externa) quer o  finalismo (a acção 

como produto de uma escolha consciente, livre, resultante de um cálculo racional).

A  homologia  entre  posições,  disposições e  tomadas  de  posição pressupõe  uma 

espécie de “coincidência necessária – o que lhe confere as aparências da harmonia 

preestablecida – entre um habitus e um campo”, ou seja, uma incessante adaptação 

entre os esquemas aplicados e o mundo ao qual se aplicam, uma vez que os primeiros 

são produto do segundo. Percebe-se, desde já, o risco tautológico de tal raciocínio, 

que  tem  merecido  as  mais  variadas  críticas.  Mas,  refira-se,  o  próprio  Bourdieu 

reconhece,  contra  uma visão  determinista,  que “as  disposições  não  conduzem de 

maneira determinada a uma acção determinada” (Bourdieu, 1998: 132),  pois só se 
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activam em certas circunstâncias e situações apropriadas: a homologia não é perfeita, 

mecânica ou fatal. Por exemplo, no caso de transformações que alterem ou suprimam 

determinadas posições, há certamente falhas, momentos de desconcerto, situações 

de desfasamento entre estruturas objectivas e incorporadas, o que faz com que o 

habitus não seja “nem necessariamente adaptado, nem necessariamente coerente” 

(idem:  142).  Os  habitus,  enquanto  sistemas  de  esquemas  de  percepção,  de 

apreciação e de acção, permitem pensar as práticas de uma forma que não é nem 

totalmente  reactiva  nem  totalmente  consciente,  e  entender  o  indivíduo  enquanto 

“corpo  biológico  socializado,  ou  como  social  biologicamente  individuado  pela 

encarnação  num corpo”  (idem:  138).  Este  reconhecimento  do  lado  activo  do 

conhecimento prático, um conhecimento pelo corpo, restitui aos agentes concretos a 

capacidade de construir a realidade social, ou seja, substitui um sujeito transcendental 

por “um corpo socializado, investindo na prática princípios organizadores socialmente 

construídos  e  adquiridos  no decorrer  de uma experiência  social  situada e datada” 

(idem: 120). 

Para Bourdieu, a ordem social inscreve-se nos corpos, e impõe-se através de uma 

somatização das relações sociais de dominação, que é particularmente evidente no 

caso da inscrição da desigualdade entre homens e mulheres numa natureza biológica 

que não é mais do que uma construção social  naturalizada,  que se manifesta em 

maneiras de falar, de estar, de olhar, de andar, de sentar, enfim, em hexis socialmente 

diferenciadas  que  usam  diferenças  corporais  reais  como  pretexto  para  reproduzir 

papéis de género ancorados em relações de poder (cf. Bourdieu: 1999).  Assim, “o 

corpo está no mundo social, mas o mundo social está no corpo (sob a forma de hexis 

e de  eidos)” (Bourdieu: 1998: 134) e os dominados interiorizam a sua inferioridade 

social incorporando-a, sob a forma de um mal-estar corporal. 

4. Violência simbólica e logoterapias

De acordo com o sociólogo francês, “a força simbólica, a de um discurso performativo 
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e, em particular, de uma ordem, é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 

directamente, e como por magia, fora de toda a imposição física” (1998: 149). Essa 

“magia”  é  toda  a  força  da  sua  legitimidade,  que  se  sustenta  na  familiarização 

prolongada, por meio das interacções e da experiência, que os agentes têm face a um 

mundo físico simbolicamente estruturado. A eficácia da violência simbólica deve-se ao 

facto  dela  assentar  nas  disposições  quase  naturais  que  constituem  o  habitus, 

incorporação de uma estrutura  social  que exprime relações de dominação.  Se os 

dominados não dispõem, para pensar o mundo e para se pensarem a si próprios, 

senão dos instrumentos de conhecimento e das classificações dos dominantes, então 

eles não têm como escapar a uma certa colaboração face ao que os faz sofrer. É este 

reconhecimento prático dos limites impostos, que “assume muitas vezes a forma de 

emoção  corporal  (vergonha,  timidez,  ansiedade,  culpabilidade)”  e  que  se  “trai  em 

manifestações  visíveis  como  o  rubor,  o  embaraço  verbal,  o  gosto  desastrado,  o 

tremor”  (idem:  130),  que  constitui  a  forma  de  cumplicidade  com  a  violência  das 

estruturas sociais.  Mas esta cumplicidade dos dominados, atente-se, “é ela própria 

efeito de um poder, que se inscreveu duradouramente no corpo dos dominados, sob a 

forma de esquemas de percepção e de disposições (a respeitar, a admirar, a amar, 

etc.)” (idem: 131). Exercendo-se não na lógica visível e cognoscente, mas por via de 

uma  espécie  de  obscura  submissão  consentida,  estas  relações  não  podem  ser 

modificadas através de um efeito automático de “tomada de consciência”, uma vez 

que são relações sociais somatizadas.

A percepção desta dificuldade contraria a ideia (curiosamente presente não apenas 

em  proposições  idealistas  mas  também  em  certas  versões  do  marxismo)  da 

resistência à dominação como sendo fundamentalmente uma questão de consciência. 

A  teoria disposicional das práticas, ao reposicionar o problema da opressão não no 

terreno da “consciência” (herança de uma tradição intelectualista), mas no terreno das 

crenças e da submissão dóxica situadas no mais profundo das disposições corporais, 

é fundamental para problematizar espaços de mudança e de combate à dominação.

A maior parte dos projectos educativos progressistas que ao longo da história foram 
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portadores de uma vontade emancipatória, bem como a acção política de mobilização 

subversiva  dos  oprimidos,  são  normalmente  animados  por  uma bem intencionada 

logoterapia  que,  sendo  certo  que  produziu  importantes  efeitos,  não  alcança 

verdadeiramente aquelas disposições mais incrustadas que perpetuam as relações de 

dominação. 

Se aceitarmos tudo isto como razoável, então perceberemos que a acção política tem 

de mudar. Ou seja, tem de articular verdadeiramente a luta nas e contra as instituições 

(as nossas propostas sobre as escolas, os hospitais, a polícia, a família, etc...) e o 

trabalho  sobre  as  disposições  (esquemas  de  percepção,  apreciação  e  acção 

incorporados nos agentes sociais).  Tem, para usar a terminologia de Bourdieu,  de 

actuar nos campos (espaços estruturados de posições) e nos habitus. A política torna-

se um desafio muito maior se aceitarmos que a adesão à ordem existente (e que 

queremos transformar)  opera através acordo silencioso e invisível entre estruturas de 

dominação materiais  e  estruturas  de dominação mentais  e  corporais.  A  noção de 

violência  simbólica  requer  a  mobilização  para  lutas  simbólicas  que  envolvem 

sobretudo a disputa pelas categorias de entendimento do mundo e de nomeação da 

realidade e a transformação das disposições.

5. O fechamento do campo político

A análise de Bourdieu sobre o  campo político,  especificamente, é guiada por uma 

preocupação crítica em descrever os mecanismos de autonomização e fechamento do 

campo enquanto microcosmos dentro do macrocosmos social,  com as suas regras 

próprias, o seu nomos, que é diferente das leis do mundo social ordinário (Bourdieu, 

2000: 52). Não que Bourdieu seja insensível ao exercício da dominação no quotidiano, 

muito pelo contrário. Só que o sociólogo prefere distinguir aquilo que é o  campo do 

poder, no qual inclui todas essas relações opressivas, do campo político considerado 

de forma mais restrita, o que pode trazer ganhos em termos da análise específica das 
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instituições que integram este último.

A  análise  sobre  os  processos  que  tornam a  política  inacessível  aos  “leigos”,  aos 

“profanos”, aos “irresponsáveis”, enfim, a todos os que não têm competência para se 

apropriar dela, é utilizada por Bourdieu não apenas para constatar como se perpetuam 

esses mecanismos, mas sobretudo para “pensar a política sem pensar politicamente” 

e  para  abrir  esse  campo  a  todos  aqueles  fenómenos  que  se  foram  tornando 

inexprimíveis no seu interior.

Analisando a relação entre aquilo que é pensável politicamente e o acesso desigual 

dos agentes que ocupam posições diferentes no espaço social – e em particular no 

campo das classes sociais, mas também de acordo com muitas outras variáveis, como 

o género – a preocupação analítica com a questão da representação política e da 

delegação é simultaneamente uma preocupação crítica com a forma como se produz a 

desapossamento político da maioria através da divisão – que aumenta à medida que o 

campo se especializa – entre profissionais e profanos da política. A concentração dos 

meios  de  produção  propriamente  políticos  nas  mãos  dos  profissionais  significa  a 

diferenciação crescente entre produtores – que detêm o monopólio da produção – e 

consumidores – os cidadãos comuns. Entendido assim, o campo político é “um campo 

de forças e um campo de lutas que visam transformar as relações de força” (idem: 41), 

ou seja, um espaço de concorrência entre agentes que disputam produtos, problemas, 

programas, análises, conceitos e em relação aos quais a maioria dos indivíduos é um 

consumidor  mais  ou  menos  activo.  Esta  autonomização  do  campo  político,  ao 

contrário do que acontece noutros campos – Bourdieu refere várias vezes o  campo 

matemático como o mais autónomo de todos – não pode ser absoluta, porque a acção 

dos políticos profissionais implica sempre uma certa tomada em conta dos interesses 

sociais em nome dos quais os políticos intervêm e que, em parte pelo menos, são a 

fonte da sua força e legitimidade. Mas esta referência às lutas externas – aquilo que 

está em causa no campo social – é reconfigurada e transferida para o campo político, 

que  tende  a  seleccionar  aquilo  que  é  problematizável  pelo  campo  em função  da 

coincidência de interesses entre os  problemas externos e os  problemas internos ao 
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campo: é isso que faz com que o campo se vá fechando em função dos enjeux que lhe 

são próprios1.

A acção política, sendo definida como “o acesso aos meios de manipulação legítima 

da visão do mundo” (22), é então alimentada pela disputa em torno das categorias de 

percepção do mundo que pretendem tornar-se um senso comum hegemónico: as lutas 

simbólicas passam a ser de primordial importância. A distinção entre ideias e ideias-

força resulta da constatação de que, no campo político, a força política das ideias em 

causa  reside  na  força  do  grupo  que  as  sustenta  e  que  se  mobiliza  por  ela.  Não 

estamos portanto no domínio do debate de ideias assente na verdade e na refutação – 

lógica que será mais característica da ciência – mas no jogo entre forças através de 

ideias e da imposição de visões do mundo.

Percebe-se, desde já, como esta análise tem subjacente uma utopia crítica contra um 

universo político que assenta na exclusão e como pressupõe portanto o ideal de uma 

democratização radical da política2: a delegação parece ser primordialmente entendida 

como uma alienação consentida e, em todo o caso, como uma usurpação no mínimo 

dissimulada – mesmo no caso dos grupos dominados e dos porta-vozes que os fazem 

existir.

Quando, no posfácio de La Misère du Monde (1993), Bourdieu invoca o fechamento do 

campo político, logo considera que é preciso fazer com que nele se possa exprimir 

todo o sofrimento e miséria sociais que as organizações políticas são incapazes de 

1 O papel  dos  agentes do campo político cuja missão é fazer  a  ligação entre  esse microcosmos e o 
macrocosmos social é também criticamente analisado por Bourdieu, ainda mais quando eles tendem a 
controlar  o  acesso  ao  espaço  público:  jornalistas,  comentadores,  politólogos,  etc.,  que  regra  geral 
conhecem mais sobre os conflitos internos do campo do que sobre a substância dos problemas políticos 
em discussão. Normalmente, a cumplicidade destes agentes com as lutas no interior do campo fazem com 
que  eles  próprios  reproduzam  e  alimentem  o  seu  fechamento.  Como  refere  Bourdieu  (2000:  35), 
recorrendo de forma muito persuasiva aos quiasmos (coisa que é frequente na sua escrita), “uma parte 
muito  importante  dos  problemas  que  nos  apresentam  como  problemas  políticos  importantes  são 
problemas que são importantes para os políticos,  nomeadamente porque lhes permitem diferenciar-se 
entre si”, isto é, no interior do campo.
2 O modo como a questão é posta pelo próprio Bourdieu (2000: 99) é elucidativo: “a última revolução 
política,  a  revolução  contra  a  cléricatura  política,  e  contra  a  usurpação  que  está  inscrita  em estado 
potencial na delegação, está por fazer”.
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perceber e assumir, fazendo uma crítica sentida contra a “visão estreita do «político» 

que elas [essas organizações] herdaram do passado” e defendendo que nessa visão 

elas  devem  estar  dispostas  a  “inscrever  não  apenas  todas  as  reivindicações 

insuspeitas que foram trazidas para a praça pública pelos movimentos ecológicos, 

antiracistas  ou  feministas  (entre  outros),  mas  também  todas  as  tentativas  e 

esperanças difusas que, porque tocam muitas vezes na ideia que as pessoas têm da 

sua  identidade  e  da  sua  dignidade,  parecem pertencer  à  ordem do  privado,  logo 

legitimamente excluídas dos debates políticos” (Bourdieu, 1993: 1450). 

6. Será possível democratizar a politica?

Esta  é  a  questão  que  motiva  este  debate,  mas  cuja  resposta  não  me  pertence. 

Gostaria apenas de deixar algumas interrogações no ar:

i)  dada  a  importância  da  luta  simbólica,  qual  o  papel  dos  intelectuais  na 

democratização da politica, isto é, em criar outras categorias e outras formas de ler o 

mundo que não aquelas que legitimam as visões do mundo dominante? E como é que 

esse trabalho pode democratizar-se? Como combinar “scholarship” e “commitment”? 

Como conceber um trabalho intelectual simultaneamente rigoroso e comprometido?

ii)  como  é  possível,  no  sentido  de  democratizar  a  acção  politica,  conceber  uma 

“politica da vida” que combata as formas de dominação em todos os campos da vida 

social,  sabendo  que  todos  nós  somos  agentes  de  dominação  num  determinado 

campo, mesmo que dominados num outro?

iii)  que  balanço  fazemos  do  trabalho  politico  dos  movimentos  e  dos  partidos  de 

esquerda no nosso país? Até que ponto tem sido possível trabalhar, para além do 

discurso, na alteração real dos habitus dominantes e dominados?
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iv) como é que se pode fazer entrar no campo politico não apenas os “profanos da 

politica” mas todo o sofrimento social que nele não tem expressão?

v) como poderemos nós “jogar o jogo” no que ele implica de retradução dos conflitos 

sociais em disputas do campo, sem reproduzirmos as suas regras de funcionamento?

São questões para pensar. E é a partir delas que poderemos, com Bourdieu ou contra 

ele, mas apesar de tudo  a partir dele, discutir a pertinência dos conceitos que nos 

deixa e das pistas que avança.


