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As relações de trabalho no sistema capitalista geralmente são conflituosas          

porque os interesses dos atores envolvidos são antagônicos. Essa característica deveria           

apresentar como consequência uma revolução constante, porém na prática isso não           

acontece. Partindo deste pressuposto este ensaio teórico objetiva investigar as          

contribuições do sociólogo Pierre Bourdieu para explicar os motivos pelos quais os            

dominados, no caso os trabalhadores, não subvertem à lógica dominante analisando os            

elementos que constituem os campos, as estratégias de dominação e a relação entre os              

agentes. A metodologia utilizada é constituída por abordagem qualitativa, de natureza           

aplicada, configurando-se como uma pesquisa exploratória quanto ao objetivo e como           

uma pesquisa bibliográfica com relação aos procedimentos. Como conclusões         

apresenta-se a correlação entre o conceito de campo e seus elementos constituintes com             

as relações de forças, que são resultados das lutas de classes, e o entendimento de que as                 

ideologias são visões distorcidas do mundo apresentadas pela classe dominante, que se            

preocupa exclusivamente com seus interesses. Conclui-se ainda que a luta social é pelo             

sentido das coisas e muitos atores não possuem competências objetiva e subjetiva para             
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participar da mesma. Emerge o conceito de “desposse” que sintetiza o principal motivo             

pelo qual os dominados não reagem à dominação a eles imposta. 

Palavras-chave: Pierre Bourdieu; Dominação; Lutas Sociais. 

 
 

  

 



 

INTRODUÇÃO 

A partir da revolução industrial as relações econômicas e de produção foram            

bruscamente alteradas, inaugurando um novo mundo do trabalho e com ele novos            

trabalhadores, nova cadência de vida e, consequentemente, uma nova sociedade. 

O nascimento da Sociologia fundamenta-se nesta constatação de que houve uma           

grande mudança, de que a mesma era extremamente significativa e exigia um outro             

olhar. Como resultado desta mudança de paradigma, e da inédita forma de reflexão             

sobre a sociedade, resultaram as variadas teorias de análise social que hoje são             

considerados clássicos da área. 

Na contemporaneidade diversos autores utilizam-se destes conceitos para        

embasar seus próprios aportes teóricos e, no caso em tela, nos interessa investigar as              

contribuições de Pierre Bourdieu que, principalmente a partir da teoria Marxista,           

construiu diversos conceitos que podem nos auxiliar a entender as relações no sistema             

capitalista.  

Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês cujo aporte teórico apresenta uma           

variedade de instrumentos analíticos que permitem analisar e compreender a realidade           

social a partir de perspectivas inovadoras e desafiadoras. 

Esse ensaio teórico procura responder, a partir de um conjunto conceitual de            

Bourdieu, a seguinte questão: Por que os trabalhadores não reagem? 

Metodologicamente este esforço teórico se caracteriza como uma pesquisa         

qualitativa, de natureza aplicada, configurando-se como uma investigação exploratória         

quanto ao objetivo e bibliográfica com relação aos procedimentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O referencial teórico de Bourdieu ampara-se em várias categorias analíticas para           

entender o social através de uma condução conjunta entre pesquisa empírica e teoria             

 



 

buscando superar a dicotomia indivíduo e estrutura e visualizando a sociologia como            

uma ciência que observa a sociedade a partir de uma visão dinâmica (BOURDIEU, 2003). 

Segundo Bourdieu (2003) o pesquisador social deve avaliar seu objeto de           

pesquisa a partir de uma postura exigente aliando a observação dos fenômenos sociais             

com a reflexão sobre os mesmos, atividade que o autor denomina como objetivação             

participante, buscando a compreensão dos mesmos e sua utilidade nos espaços sociais. 

Tentar situar-se em pensamento no lugar que o pesquisado ocupa no espaço            

social para o necessitar a partir desse ponto...não é executar a ‘projeção de si              

em outrem’ da qual falam os fenomenólogos. É dar-se uma compreensão           

genérica e genética do que ele é, fundada no domínio (teórico ou prático) das              

condições sociais das quais ele é o produto: domínio das condições de            

existência e dos mecanismos sociais cujos efeitos são exercidos sobre o           

conjunto da categoria da qual eles fazem parte (as dos estudantes, dos            

operários, dos magistrados, etc.) e domínio dos condicionamentos        

inseparavelmente psíquicos e sociais associados à sua posição e à sua           

trajetória particulares no espaço social. Contra a velha distinção diltheyana, é           

preciso ser dito que compreender e explicar são a mesma coisa           

(BOURDIEU, 2003, p. 699-700). 

 

Além disso, deve ter como norma a conversão do pensamento, a revolução do             

olhar, a ruptura com o pré-construído e com tudo que o sustenta, renunciando a tentação               

de servir-se da ciência para intervir no objeto (BARROS FILHO, 2017). 

Bourdieu (1997) visualiza a história como estrutural onde quem muda as           

estruturas somos nós, os agentes sociais, através do embate interno e externo dos             

campos. Substitui a luta de classes, motor da história para Marx, pela luta das              

classificações, motor da lógica do espaço social. 

Com relação à sociedade o autor acredita que a atual não está fundada em              

relações fixas. No capitalismo os indivíduos e os grupos são definidos por sua posição              

relativa no espaço social que é hierarquizado pela desigual distribuição de capitais            

(BOURDIEU, 1983a). 

 



 

No tocante à visão da sociologia Bourdieu utiliza-se de uma sociologia reflexiva,            

cuja maior missão é criar novos objetos de conhecimento, detectar dimensões e dissecar             

os mecanismos do mundo social para entregar à sociedade conhecimentos que possam            

ser utilizados para melhorar a vida cotidiana (BARROS FILHO, 2017).  

No que concerne à metodologia de pesquisa Bourdieu (1997) sinaliza a prática            

como forma de investigação para explicitar o objeto de estudo. É necessário dar a cada               

tipo de problema um formato de investigação adequado. Além disso, pensar           

relacionalmente é fundamental, unindo as evidências a alguma teoria, e se relevante            

realizar combinações de métodos de análise para qualificar a pesquisa. 

O autor estuda as relações entre agente e estrutura, entendendo o agente como             

um indivíduo em ação e a estrutura englobando tudo que for externo e anterior a esse                

indivíduo. Essas são as metas de investigação que compõem a teoria da ação defendida              

por Bourdieu quando declara que “as noções de espaço social, de espaço simbólico ou              

de classe social não são, nunca, examinadas em si mesmas e por si mesmas; são               

utilizadas e postas à prova em uma pesquisa inseparavelmente teórica e empírica”            

(Bourdieu, 1997, p.14). 

Para entendermos o pensamento de Bourdieu é imprescindível dissecarmos os          

conceitos de habitus e de campo que são basilares na teoria deste autor. Segundo ele o                

habitus é  

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas           

as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de           

percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de             

tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de        

esquemas [...] (Bourdieu, 1983a, p. 65) 

O habitus pode ser traduzido como um conjunto de disposições para agir,            

socialmente construídas, que não passam pela consciência de quem age. É a nossa             

disposição para agir de forma socialmente incorporada e que dispensa qualquer           

estratégia e consciência da ação (BARROS FILHO, 2017).  

 



 

O estudo do conceito de habitus nos leva à compreensão de como as estruturas              

agem sobre os indivíduos, moldando-os. 

Os campos, segundo a conceituação de Bourdieu, podem ser compreendidos          

como um espaço estruturado de posições, onde agentes estão em concorrência pelos            

seus troféus específicos seguindo regras igualmente específicas (BARROS FILHO,         

2003). 

Em resumo os campos são espaços de posições sociais que indicam uma direção             

para a pesquisa partindo-se da premissa que se tem mais confiança nas sínteses obtidas              

pelo aprofundamento em uma situação cotidiana do que num tratamento global. O            

estudo dos campos nos permite entender o social e como este implica e é influenciado               

pelas estruturas. Para Bourdieu (1997), a forma legítima de analisar um problema social             

é analisar o campo onde ele está inserido. 

Os campos possuem diversas características que analisadas concomitantemente        

permitem explicar os atos dos produtores e as obras por eles produzidas.  

Uma das características trabalhadas pelo autor é a reflexibilidade das posições           

sociais, “cujas propriedades dependem das posições nestes espaços” (BOURDIEU,         

1983b), ou seja, as mesmas só podem ser explicadas quando comparadas com outras             

posições sociais.  

Outra característica presente nos campos é a estruturante que significa que os            

mesmos possuem eixos estruturais que posicionam os atores para que respondam           

socialmente. Estes eixos permitem que os participantes do campo se situem para agir de              

acordo com os relacionamentos e as diretrizes do mesmo (BARROS FILHO, 2017). 

Admitir um campo como estruturado exprime que são “caracterizados por          

assimetrias e diferenças relativamente estáveis em termos de distribuição de recursos de            

vários tipos, poder, oportunidades e chance na vida” (THOMPSON, 2007: 198). 

Os campos também possuem regras que podem ser jurídicas ou tácitas. As regras             

tácitas são definidas pelos dominantes e acatadas pelos dominados, em função da crença             

que estes possuem na legitimidade de quem as propõe. Para Bourdieu (1989), os             

 



 

dominantes são agentes cujas posições hegemônicas orientam as posições dos          

dominados. Este é o cerne do conceito de poder simbólico proposto pelo autor e que               

será trabalhado mais adiante neste artigo. 

Os componentes dos campos diferenciam-se entre si pelo seu capital, que o autor             

conceitua como o conjunto de recursos e conhecimentos atrelados ao campo para            

disputar posições, são exemplos de capital o social, o cultural e o econômico. Desta              

forma os pretendentes, aqueles que desejam ingressar em um campo, precisam           

demonstrar que possuem algum capital associado e para que este tenha valor é             

obrigatório que seja reconhecido pelos componentes do campo (BARROS FILHO,          

2017). 

Cada campo tem suas próprias necessidades de capital e quando um pretendente            

ingressa em um campo os demais participantes fazem questão de demonstrar que o             

entrante precisa aumentar muito o seu capital para igualar-se a eles. O autor também              

indica que todo tipo de capital se concentra, não apenas o financeiro, e que a               

distribuição de capital costuma ser profundamente desigual (BARROS FILHO, 2017). 

As dinâmicas dentro dos campos, assim como as homologias e as estratégias, são             

movidas pela busca de troféus, conquistas desejadas pelos participantes. Segundo o           

autor há uma obviedade do valor dos troféus que dispensa explicação porque os             

participantes dos campos sabem que aquela conquista é muito importante. Bourdieu           

(1989) denomina como illusio esta naturalização do valor do troféu. 

Todos os campos são espaços onde os agentes sociais articulam meios e recursos             

para obter troféus específicos de forma consciente. Também são espaços de estratégias            

definidas pelos dominantes, portanto, nem todas as estratégias são aceitáveis e são os             

participantes do campo que definem as consequências de estratégias ilegítimas. A 

influência dos campos no nosso comportamento é muito mais significativa naquilo que            

não percebemos, que não articulamos, que não passa pela nossa consciência, ou seja,             

para Bourdieu a gênese social está no inconsciente (BARROS FILHO, 2017).  

 



 

Finalizando acreditamos ser pertinente conceituar classes sociais para Bourdieu         

que são conjuntos de agentes que ocupam posições semelhantes e que quando            

submetidos aos mesmos condicionamentos têm toda a probabilidade de adquirir          

posições equivalentes. Essa conceituação teórica permite explicar e prever as          

probabilidades de conduta de determinados grupos. (BARROS FILHO, 2017) 

A probabilidade de reunir um conjunto de agentes aumenta com a proximidade            

deles no espaço social, mas a entrada de afastados não é impossível. É neste ponto que                

Bourdieu rompe com Marx por acreditar que as classes podem ser organizadas a partir              

de diversos princípios e não apenas a partir do princípio econômico (BARROS FILHO,             

2017).  

Em determinadas situações há um poder legitimado que não é formal. Segundo            

Bourdieu (1989) os processos de dominação mais eficazes são aqueles onde ocorre            

aceitação natural do exercício do poder. Toda vez que um dominado questiona um             

processo de dominação isso representa fraqueza do mesmo e de seu dominante. 

O autor conceitua o Poder Simbólico como “esse poder invisível o qual só pode              

ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos              

ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989). 

Para Bourdieu (1989) as pessoas não se equivalem e os campos não são espaços              

democráticos, nem homogêneos. São espaços de diferença e de dominação, portanto, há            

dominantes e dominados.  

De acordo com a sua posição na estrutura do campo, ou seja, conforme a partilha               

do capital simbólico, os agentes utilizam estratégias de conservação ou de subversão e             

essa tendência é muito influenciada, e até mesmo dirigida, pelo habitus. 

Além disso, as estratégias também são influenciadas pela história do campo e            

suas lutas herdadas que orientam a tomada de posição do agente, reforçando um poder              

legitimado pela tradição, por exemplo (BARROS FILHO, 2017).  

Portanto, ao definir formas de legitimação do poder, o campo se mostra            

relativamente autônomo porque não depende de critérios externos e regula a si mesmo.             

 



 

Esse desenvolvimento da autonomia do campo é lento e dependente das disputas            

internas e de jogos de poder dentro do mesmo. 

Em um campo o dominante pretende a conservação e a manutenção do seu             

poder e os dominados pretendem subverter a ordem para passar à categoria de             

dominante. Por razões óbvias, em uma sociedade há muito mais dominados do que             

dominantes (BARROS FILHO, 2017). 

Nesse sentido emerge o questionamento que intitula este artigo: Por que os            

trabalhadores não reagem?  

Na tentativa de encontrar uma resposta teórica para esta pergunta, elencamos três            

pilares da perspectiva de Bourdieu que podem nos auxiliar.  

O primeiro deles está associado à correlação entre os campos e as suas forças              

internas. Nesse sentido a dominação é legítima quando exercida por alguém que ocupe             

uma posição social que o autorize a isso e esse reconhecimento é conferido pelo              

dominado. É o poder simbólico em sua essência que legitima a dominação, dispensando             

explicações. (BOURDIEU, 1989). 

Outro aspecto associado à inexistência da subversão por parte dos dominados           

diz respeito à ideologia que é declarada por Bourdieu (1983a) como uma visão             

distorcida apresentada pela classe dominante. O processo de socialização    

conceituado pelo autor significa que a sociedade influencia absolutamente todos os           

desejos das pessoas e que estes desejos mudam conforme as mudanças sociais. 

Essa perspectiva nos leva ao entendimento de que existem desejos legítimos e            

ilegítimos que são “moldados” pela sociedade e emerge daqui a conclusão do autor de              

que existe a necessidade de investigar a influência da sociedade sobre os desejos das              

pessoas e não apenas sobre o que pensam os indivíduos. É desta forma que a ideologia                

dos dominantes se sobressai e se interioriza nos dominados. (BARROS FILHO, 2017) 

As ideologias são estruturadas pelas funções que devem cumprir, segundo os           

desejos dos que detém o monopólio do capital relativo ao campo, e são influenciadas              

pela lógica específica do mesmo (BARROS FILHO, 2017). 

 



 

Bourdieu (1989) conceitua a luta de classes como uma disputa pelo poder            

simbólico que acontece no dia a dia dentro dos campos a partir de atos simbólicos. O                

simbolismo é produzido e apropriado pelos agentes componentes dos grupos,          

reforçando a ideologia dominante. 

O autor ainda elenca a organização do ritmo de vida do indivíduo como uma das               

formas mais privilegiadas de moldá-lo para o pertencimento social. Muitas vezes há            

necessidade de realinhar a socialização do indivíduo para encaixá-lo no campo e este             

papel de “artesão social” cabe aos dominantes por possuírem maior capital agregado.            

(BOURDIEU, 1989). 

O último aspecto refere-se ao sentido das lutas sociais. A luta social é pelo              

sentido das coisas e as instâncias de legitimação de poder são objetos de constantes              

lutas, não há consenso (BARROS FILHO, 2017). 

Existe uma luta pelos símbolos sociais, pelos sentidos sociais e pelos processos            

de consagração de uns em detrimento de outros. Porém, nem todos possuem            

competência objetiva e subjetiva para participar das lutas sociais e por consequência,            

não conseguem subverter à lógica dominante. Essa falta de competência é conceituada            

por Bourdieu (1997) como “desposse”, ou seja, a grande maioria dos participantes de             

um campo não possui condições para ascender e isso materializa a dominação. 

Segundo o autor a legitimidade é um atributo do exercício do poder. Se um              

dominado aceita a dominação é porque essa condição lhe traz alguma vantagem, ou             

seja, de certa maneira há troféus intermediários que já valem essa submissão (BARROS             

FILHO, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

Ao analisar as características dos campos e os seus componentes percebe-se que            

as lutas de classes dependem de outros elementos que não apenas o            

econômico-financeiro. As relações de forças são influenciadas pelo capital acumulado          

 



 

que os participantes possuem, pela sua posição na estrutura dos campos e pelas suas              

relações com os outros participantes.  

O entendimento de que as ideologias são visões distorcidas do mundo           

apresentadas pela classe dominante, que se preocupa exclusivamente com seus          

interesses, é outra conclusão deste esforço acadêmico. 

Quando a ideologia é imposta, e reforçada pelas alianças realizadas entre os            

dominantes, não há espaço para que seja discutida. Acaba constituindo-se como verdade            

absoluta e é acatada pela sociedade como algo tradicional, o que impede a subversão. 

Conclui-se ainda que a luta social é pelo sentido das coisas e muitos atores não               

possuem competências objetiva e subjetiva para participar da mesma. Emerge o           

conceito de “desposse” que sintetiza mais um motivo pelo qual os dominados não             

reagem à dominação a eles imposta. 

Finalizando, uma resposta à pergunta título deste artigo parece estar imersa neste            

quadro conceitual que Bourdieu nos apresenta. A ocorrência concomitante de um poder            

simbólico que se materializa sem a necessidade de se impor, de uma ideologia             

dominante que se apresenta como natural e a falta de competência dos dominados para              

participar da luta social tendem a ser os motivos pelos quais os trabalhadores não              

reagem, mesmo em momentos adversos nas relações trabalhistas. 
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