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Sociologia

Neste Guia, você vai estudar o que é classe social para Pierre Bourdieu.
Pág. 28 a 29 do Volume 3
Prof. Hector Molina

No Guia passado, analisamos como o conceito de
classe social aparece em dois representantes da
sociologia clássica, Max Weber e Karl Marx.
Neste Guia, abordaremos como esse conceito é
tratado por um dos mais importantes sociólogos
do século XX, o francês Pierre Bourdieu. Seu
pensamento colocou em diálogo muitos conceitos
dos sociólogos clássicos, de modo criativo e
bastante competente.
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Classe social para Pierre Bourdieu

O habitus
Bourdieu tinha como principal preocupação
perceber como os grupos sociais se
relacionam culturalmente, quais são seus
padrões estéticos, seus comportamentos etc.
Para esse dinâmico conjunto de costumes, o
sociólogo deu o nome de habitus. É a partir
dos mecanismos sociais do habitus que
se constituem as especificidades de cada
classe social. Nesse sentido, uma classe se
constitui em oposição a outra, isto é, uma
classe existe exatamente porque é diferente,
em termos de habitus, de outra.

Whindersson Nunes tem mais de 40 milhões
de inscritos em seu canal no YouTube.
O comediante faz vários vídeos em que
trabalha humoristicamente as diferenças
de costumes entre “ricos” e “pobres”. De
modo inicial, podemos entender um pouco
o habitus de Bourdieu com os vídeos de
Whindersson, pois ele percebe, assim como
Bourdieu, conjuntos de costumes que são
“marcas” de cada classe social. O legal
é que ele não deprecia os costumes dos
“pobres”, como muitas piadas sobre esse
tema costumam fazer.

Os indivíduos e a classe
Você deve estar pensando: é possível que alguém,
inicialmente de uma determinada classe social,
adquira costumes de outra classe social? A resposta
é sim. Essa relação foi bastante explorada por
Bourdieu. De modo geral, podemos dizer que
o sociólogo observava dois momentos nesse
processo. O primeiro seria de interiorização dos
costumes, ou seja, quando somos socializados e
aprendemos a reproduzir os costumes de nossa
classe social. Entretanto, isso será confrontado
em um segundo momento, ao qual Bourdieu deu o
nome de campo. Nessa esfera, as relações sociais
produzem confrontações múltiplas, que podem gerar
transformações no habitus dos indivíduos.

O grupo de rap Racionais MC’s é um dos
pioneiros do gênero no Brasil.
Composto por Mano Brown, KL Jay, Ed Rock
e Ice Blue, o grupo denuncia o racismo e fala
sobre problemas sociais. Na música
“Nego Drama”, há uma frase interessante:
“O dinheiro tira o homem da miséria,
mas não pode arrancar de dentro dele a
favela”. Esse trecho demonstra como, para
além das questões econômicas, a posição
de uma pessoa na sociedade é constituída
culturalmente, assunto que estamos
discutindo nesse Guia.

ATIVIDADE
Pense nas definições de classe para Max Weber,
Karl Marx e Pierre Bourdieu.
Produza um mapa mental que indique as
principais características das definições do
conceito para cada pensador, apontando suas
principais diferenças.
Você pode utilizar a ferramenta Mind Meister,
específica para a criação de mapas mentais e
gratuita.
Disponível em: <https://www.mindmeister.com/pt/>. Acesso em: 29 ago. 2020
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Vamos exercitar o cérebro?

#IrAlém

O canal Sociologia Animada, já indicado em outro Guia, é muito interessante,
pois explica, de modo direto e visual, alguns conceitos complexos da
sociologia. Para fixar e expandir o tema deste Guia, assista ao vídeo sobre os
conceitos de habitus e campo, de Pierre Bourdieu.
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Disponível em: <https://youtu.be/OGXtv6PAdVk>. Acesso em: 29 ago. 2020.

