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Resumo 

A teoria sociológica, desde seu nascedouro, tenta equacionar a relação entre indivíduo e 

sociedade. Ao longo da tradição sociológica, a balança ora pende para o indivíduo, ora 

pende para a estrutura (a sociedade). A teoria sociológica contemporânea não foge à 

regra e também se depara com a relação entre indivíduo e sociedade. A nosso ver, 

Bourdieu e Elias são os autores que melhor responderam a essa questão a partir do 

desenvolvimento e aplicação empírica do conceito de habitus, dirimindo a oposição acima 

indicada. A discussão será feita partindo de uma apresentação sumária da noção de 

habitus para os dois autores. Em seguida, cotejaremos ambas as discussões a fim de 

enfatizar não as semelhanças, que são muitas, mas sim as diferenças que, apesar de 

poucas, são cruciais.  
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I – Introdução 

A teoria sociológica, desde seu nascedouro, até as teorias mais contemporâneas, 

tenta equacionar a relação entre indivíduo e sociedade. Ao longo da tradição sociológica, a 

balança ora pende para o indivíduo, ora pende para a estrutura (a sociedade). 

Resumiremos, a fim de introduzir o trabalho de Bourdieu e Elias, a perspectiva sociológica 

clássica: Weber, Durkheim e Marx. 
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Para Weber, o indivíduo é a via de acesso ao conhecimento possível, pois é o único 

capaz de dar sentido à sua ação. É, também, o único que consegue dar coerência a um 

mundo caótico, com dimensões cada vez mais distintas e fragmentárias. Nesse sentido, o 

objetivo da sociologia, na perspectiva weberiana, é compreender interpretativamente a 

ação social, definida como aquela que é orientada socialmente, ou seja, orientada pelo 

comportamento de outros. Com base nessa definição, Weber constituiu uma tipologia da 

ação social, definida em seu livro Economia e Sociedade: ação social racional com relação 

a fins, ação social racional com relação a valores, ação social tradicional e ação social 

afetiva. Seguindo a definição de que só é social a ação que está orientada ao outro, não 

constituiria uma ação social a contemplação religiosa ou oração solitária ou o abrir o 

guarda chuva no momento em que começa uma chuva. A teoria weberiana privilegia, 

portanto, o indivíduo, responsável por dar sentido à sociedade. 

 Se Weber entende que o objeto da sociologia é a ação social, para Durkheim o que 

deve ser estudado são os fatos sociais, definidos a partir de três características: 1 – coerção; 

2 – externalidade; 3 – generalidade. Nas palavras do autor, em As Regras do Método: “são 

os modos de agir e de pensar que existem fora das consciências individuais e que, além 

disso, possuem um poder imperativo e coercitivo em virtude do qual se lhe impõem”.  

Exemplos de fatos sociais são o direito, as crenças e práticas da vida religiosa ou a roupa 

que o indivíduo veste sob pena de sofrer sansões indiretas, como o desprezo ou o riso. 

Nesse sentido, os indivíduos são produtos da sociedade, que pré-existe lógica e 

historicamente. O indivíduo existe apenas porque o todo garante a sua existência. 

 Já Marx, preocupado em compreender a formação da sociedade capitalista 

industrial, centra o foco de sua análise no que chama de infra-estrutura da sociedade, ou 

seja, na base econômica que determina, em última instância, para falar como Louis 

Althusser, a superestrutura (ordenamento jurídico, religião, valores etc.). A divisão social 

do trabalho no capitalismo industrial, fruto de um determinado modo de produção, afirma 

Marx, gerou duas grandes classes sociais em relação antagônica e conflituosa: a burguesia 

e o proletariado. O indivíduo, nesse sentido, é definido de acordo com a posição que ocupa 

na estrutura da sociedade, não tendo existência em si. Logo, o indivíduo é portador das 

relações de classe.  

 A teoria sociológica contemporânea não foge à regra e também se depara com a 

relação entre indivíduo e sociedade. A nosso ver, Bourdieu e Elias são os autores que 



 
melhor responderam a essa questão a partir do desenvolvimento e aplicação empírica do 

conceito de habitus, dirimindo a oposição acima indicada.  

 A discussão será feita partindo de uma apresentação sumária da noção de habitus 

para os dois autores. Em seguida, cotejaremos ambas as discussões a fim de enfatizar não 

as semelhanças, que são muitas, mas sim as diferenças que, apesar de poucas, são cruciais. 

De certo modo, estaremos cometendo um desrespeito aos autores dado que tanto um 

quanto outro sempre sublinharam a importância das pesquisas empíricas no 

desenvolvimento dos conceitos. Nós, contrariando essa tão sábia observação, por outro 

lado, nos restringiremos a uma discussão meramente conceitual. A nosso favor, podemos 

argumentar que tal discussão visa corrigir interpretações equivocadas da obra dos autores 

citados e, conseqüentemente, conclusões impróprias a respeito da realidade empírica em 

decorrência de impropriedades teóricas. Assim sendo, embora teórica, a discussão aqui 

desenvolvida apresenta uma preocupação para com a análise sociológica.  

 

II – A noção de habitus em Bourdieu 

O conceito de habitus foi reelaborado por Pierre Bourdieu a partir de utilizações 

anteriores e ocupa posição nuclear em sua teoria da prática. 

 Segundo Casanova, a noção de habitus é introduzida na reflexão filosófica por 

Boécio e São Tomás de Aquino, na tradução latina do equivalente hexis de Aristóteles; 

para os escolásticos, a noção de habitus está associada à idéia de que as ações encerram 

uma intenção objetiva, que ultrapassa as intenções conscientes. 

 Mas é com Marcel Mauss, aponta Casanova, que a noção de habitus ganha “foros 

de instância sociológica e antropológica”. Mauss vislumbra uma natureza social do habitus 

– que varia de acordo com os indivíduos, sociedades, educações, prestígios etc. – ao 

observar os “efeitos da arte de utilizar o corpo humano”. É preciso encarar o habitus, 

assinala Mauss, como técnica e como elaboração da razão prática coletiva e individual. 

Mauss salienta, portanto, a dimensão corporal e a produção social do habitus.  

 Em relação a Mauss, Bourdieu não só integra na sua perspectiva o tema da 

produção social do habitus e o seu princípio corpóreo (essencialmente físico), como 

também estabelece a continuidade e a articulação desse fundamento mais corporal às 

práticas sociais em geral, e, particularmente, à esfera ideológico-simbólica (esfera das 

representações e dos valores). 



 
 Tal perspectiva ilustra a preocupação de Bourdieu em escapar à filosofia do sujeito, 

mas sem sacrificar o agente; e à filosofia da estrutura, mas sem deixar de levar em conta os 

efeitos que essa exerce sobre o agente e através dele. O habitus é, portanto, um sistema de 

disposições, tendências incorporadas pelos atores decorrentes da especificidade do 

processo de socialização por eles percorrido, particularmente da sua inserção social mais 

objetiva em determinados campos (religioso, intelectual, científico etc.) que presidem às 

suas práticas sociais. Para Bourdieu, as disposições são estruturadas e estruturantes, já que 

elas são determinadas pelas condições sociais mais estruturais presentes no processo de 

socialização dos atores, e, ao mesmo tempo, concorrem para a determinação das práticas 

desses atores.  

 É importante frisar que, em Bourdieu, os habitus, nos seus conteúdos, representam 

capital cultural sob a forma incorporada e, portanto, recursos de poder, já que o capital 

cultural, assim como o econômico, é distribuído desigualmente na sociedade. Os habitus 

constituem princípios de um arbítrio cultural, principalmente na sua acepção de cultura 

prática: são o sentido prático, o saber prático, evoluindo estrategicamente segundo uma 

lógica prática entre a acumulação de capital cultural e a legitimação social. 

 As experiências da vida social são, nesse sentido, interpretadas, julgadas e 

assimiladas através de um sistema de disposições em vigor que constitui uma espécie de 

gramática que está no princípio da percepção e da apreciação de toda uma experiência 

social. O habitus, pois, alia as práticas sociais indicando aos indivíduos as melhores 

respostas e atitudes em relação às condições objetivas dadas. Se o habitus, enquanto 

produto social, direciona as práticas e aspirações individuais, então os agentes sociais, ao 

agirem, acabam por reproduzir estruturalmente a matriz de disposições, bem como as 

condições objetivas que suportam esse habitus. Aparentemente o indivíduo não teria 

autonomia alguma porque suas ações seriam determinadas pelo habitus, contudo:  

“(...) cada relação e interação, em cada momento, em cada situação, é explorada pela 

dimensão relacional ativa, criativa, transgressora e improvisadora do habitus, que 

está associada ao seu caráter estratégico (trata-se [...] de uma invenção em intenção, 

bem como de uma improvisação regrada)” (Casanova, 1995: 52). 

 Podemos ilustrar o argumento a partir da seguinte metáfora: tomemos um pianista 

que tem à sua frente o teclado do piano, composto por um número limitado de teclas. Tal 

limitação estrutural obriga o agente a obedecer certas regras para a execução e inclusive 

para a composição, sem, contudo, ameaçar sua capacidade de inventar; acontece até 



 
mesmo o oposto, isto é, a criatividade do pianista-compositor se realiza em função do 

instrumento, das limitações e possibilidades que ele oferece. 

 Há, logo, uma relativa indeterminação, abertura e incerteza próprias do sistema de 

disposições. As práticas sociais, portanto, não são dotadas de absoluta regularidade e 

possuem um determinado grau de autonomia, pois são o produto da relação dialética entre 

uma situação e um habitus. Por isso as práticas sociais não podem ser deduzidas direta e 

exclusivamente da matriz de disposições, nem sequer calculadas exaustivamente ou de 

forma absoluta, porque recobrem, além de aspectos factuais, um componente de 

experimentação social que se desenrola continuamente por tentativa e sondagens.  

 Destarte, uma das características do habitus é o seu caráter mediador entre as 

condições estruturais objetivas em que são produzidas e incorporadas e as práticas e 

representações sociais que o estruturam. A partir do conceito de habitus, Bourdieu 

procurou dissolver a antinomia teórica entre indivíduo e sociedade ao estabelecer que o 

individual, o pessoal e o subjetivo também é social, coletiva, ou, noutros termos, o habitus 

nada mais é que uma subjetividade socializada.  

 É importante sublinhar que a incorporação do habitus pelo agente se dá a partir de 

sua inserção e participação num dado campo, formado por agências sociais específicas 

daquele campo. Tomemos como exemplo o campo literário. Alguns de seus agentes são o 

escritor, o crítico, o editor, o livreiro etc., que pertencem a uma ou mais agências, como a 

universidade, a editora, as academias literárias, as livrarias etc. Segundo Bourdieu, a 

história do campo é a história de suas lutas, ou seja, os agentes e agências se encontram 

numa competição contínua para determinar as regras responsáveis por regê-lo, e a vitória 

nessas contendas implica acumular mormente bens simbólicos, como o prestígio, o 

reconhecimento e o sucesso, atributos que garantirão... ao vencedor, as batatas! Quais 

sejam, a hegemonia no campo.  

  

III – A noção de habitus em Elias 

O termo habitus é também utilizado por Elias referindo-se tanto ao habitus 

individual como ao social – o último constituindo o terreno no qual crescem as 

características pessoais e significando basicamente “segunda natureza” ou “saber social 

incorporado”. O conceito de segunda natureza, para Elias, não é de forma alguma 

essencialista. Muito pelo contrário, é utilizado pelo autor para superar os problemas da 

noção de “caráter nacional” como algo fixo e estático. O habitus muda com o tempo 



 
exatamente porque “as fortunas e as experiências de uma nação (ou de seus agrupamentos 

constituintes) continuam mudando e acumulando-se” (Dunning e Mennell, 1997, p. 9). 

O que está em jogo quando falamos na motivação da mudança (ou seja, por que há 

mudança) é que, em relação aos costumes, a transformação ocorre a partir da dinâmica das 

classes sociais. A fim de distanciar-se das outras classes sociais, a classe superior cria 

novos padrões de comportamentos, padrões esses que, com o passar do tempo, são 

adotados pelas outras classes. Em outras palavras, fica muito parecido com o que veio a ser 

chamado por Bourdieu (Ortiz, 1994) de distinção. Entretanto, Elias toca em um ponto 

relevante, que o diferencia do autor francês: com o passar do tempo, os novos padrões de 

comportamento deixam de ser conscientes para tornarem-se uma segunda natureza – é a 

essa segunda natureza que se refere quando fala em mudanças na estrutura da 

personalidade. 

O habitus, em Elias, é incorporado a partir da participação dos indivíduos nas 

figurações. O termo configuração ou figuração foi cunhado por Elias como contraponto à 

noção de homo clausus, expressão que, em seu entender, traduzia bem o estágio das 

ciências sociais no final do século XIX e início do XX. A noção de homo clausus, que 

tanto incomodava Elias, pode ser entendida como a dualidade entre sujeito e objeto, entre 

indivíduo e sociedade e significa o entendimento do indivíduo como um ser atomizado e 

completamente livre e autônomo em relação ao social. Sua crítica recai principalmente 

sobre Parsons, mas não deixa de fazer comentários a outros sociólogos, por exemplo 

Weber, cujo trabalho teórico, mas não o empírico, teria como ponto de partida o indivíduo 

independente e auto-suficiente (Elias, 2000, p. 469). Sua visão a respeito da sociologia da 

primeira metade do século XX pode ser resumida: 

 

Aparentemente, temos escolha apenas entre abordagens teóricas que 

apresentam o indivíduo como o que realmente existe, além da sociedade, o 

verdadeiramente “real” (sendo vista a sociedade como uma abstração, como 

algo que não existe efetivamente) e outros enfoques teóricos que apresentam a 

sociedade como um “sistema”, um “fato social sui generis”, uma realidade de 

tipo peculiar, para além dos indivíduos (Idem, p. 473). 

 

O conceito de figuração, em contraposição, busca expressar a imagem do ser 

humano como personalidade aberta, aquele que possui algum grau de autonomia em face 



 
das outras pessoas (nunca uma autonomia completa), mas que, na realidade, é 

fundamentalmente orientado para as outras pessoas e dependente delas – o que liga os 

seres humanos é justamente a rede de interdependências. A figuração – conceito que, na 

visão de Elias expressa o que é chamado de “sociedade” – seria, portanto, uma estrutura de 

pessoas mutuamente orientadas e dependentes (Idem, pp. 481-482). 

A atenção que Elias dispensa à análise das inter-relações entre os indivíduos – ao 

contrário de autores que têm como foco o indivíduo – decorre de sua definição de 

sociologia. Uma definição simples de sociologia diz que é a ciência que trata dos 

problemas da sociedade. Mas o que é a sociedade? Para o autor, a sociedade é formada por 

todos nós, sendo cada um de nós um ser entre os outros; não se deve reificar o conceito de 

sociedade – assim como não se deve reificar o conceito de família, escola etc. A sociedade 

não pode ser considerada uma “coisa”, mas um grupo formado por seres humanos 

interdependentes. 

A questão da interdependência é, portanto, central na definição de figuração, objeto 

da sociologia. 

 

Quanto mais intimamente integrados forem os componentes de uma unidade 

compósita ou, por outras palavras, quanto mais alto for o grau da sua 

interdependência funcional, menos possível será explicar as propriedades dos 

últimos apenas em função das propriedades da primeira. Torna-se necessário 

não só explorar uma unidade compósita em termos das suas partes 

componentes, como também explorar o modo como esses componentes 

individuais se ligam uns aos outros, de modo a formarem uma unidade. O 

estudo da configuração das partes unitárias ou, por outras palavras, a estrutura 

da unidade compósita, torna-se um estudo de direito próprio. Essa é a razão 

pela qual a sociologia não se pode reduzir à psicologia, à biologia ou à física: o 

seu campo de estudo – as configurações de seres humanos interdependentes – 

não se pode explicar se estudarmos os seres humanos isoladamente. Em muitos 

casos é aconselhável um procedimento contrário – só podemos compreender 

muitos aspectos do comportamento ou das ações das pessoas individuais se 

começarmos pelo estudo do tipo da sua interdependência, da estrutura das suas 



 

                                                

sociedades, em resumo, das configurações que formam uns com os outros 

(Elias, 1970, pp. 78-79).1

 

O conceito de figuração tem como objetivo, exatamente, “afrouxar o 

constrangimento de falarmos e pensarmos como se o ‘indivíduo’ e a ‘sociedade’ fossem 

antagônicos e diferentes” (Idem, p. 141). Pode ser aplicado a grupos de tamanhos e graus 

de interdependência diversos. Um grupo jogando pôquer, os alunos de uma sala de aula, 

uma vila de pescadores ou uma metrópole são todos exemplos de configurações. No caso 

das configurações mais complexas, elas não são percebidas diretamente, pois as cadeias de 

interdependências são maiores e mais diferenciadas. Compreendê-las implica abordá-las 

indiretamente e proceder a uma análise dos elos de interdependência. 

As ligações sociais a que Elias se refere dizem respeito não apenas às relações 

interpessoais, mas também às ligações emocionais, consideradas agentes unificadores de 

toda a sociedade. Em unidades sociais pequenas, a ligação emocional ocorre entre os 

indivíduos; quando consideramos unidades sociais maiores, precisamos levar em conta 

novas formas de ligação emocional: as pessoas unem-se a símbolos de unidades maiores, 

ligam-se emocionalmente umas às outras por meio de símbolos (Idem, pp. 150-151). 

Elias, muitas vezes, utiliza imagens a fim de deixar mais claro um conceito; no caso 

do termo figuração, faz menção à dança, independentemente do estilo, se tango, rock ou 

outro (Elias, 2000, pp. 482-483). A dança, segundo ele, não pode ser pensada sem uma 

pluralidade de indivíduos dependentes e orientados reciprocamente uns aos outros. Além 

disso, não é entendida como uma construção mental e, portanto, como uma mera abstração 

ou algo que existe para além do indivíduo – ainda que possa ser entendida como 

relativamente independente daqueles que estão tomando parte de uma determinada peça, 

jamais é entendida como independente dos indivíduos como tais. Ao utilizar a dança para 

melhor definir o termo figuração, Elias tem como objetivo principal eliminar a antítese 

ainda presente no uso dos conceitos de indivíduo e sociedade.  

 

IV – Considerações finais 

 
1 Ao afirmar que o comportamento das pessoas pode ser entendido apenas se o estudo se iniciar 

pelas configurações, Elias retoma, nesse seu livro de 1970, um ponto amplamente discutido n’O 

processo civilizador, qual seja, o da relação entre dinâmica social e estrutura da personalidade. 



 
Como já apontado na introdução deste trabalho, nossa preocupação é indicar as 

dessemelhanças das noções de habitus empregadas por Elias e Bourdieu. 

Esquematicamente, temos: 

1. Enquanto que em Bourdieu o habitus é incorporado pelo agente ao longo de sua 

trajetória no interior de um ou mais campos – internalizando, assim, as regras 

específicas do campo do qual faz parte –, em Elias o habitus é introjetado a partir 

da participação do indivíduo numa dada figuração; 

2. A perspectiva de Bourdieu, embora marcada pela psicologia e fenomenologia, é, de 

modo geral, macro-sociológica, aproximando-o de um certo estruturalismo 

genético. Em contrapartida, encontramos em Elias tanto uma abordagem macro 

quanto micro-sociológica – aliás, seu objetivo premente é justamente articular 

ambas as abordagens, relacionando as mudanças micro e macro; 

3. No limite, a sociologia de Bourdieu é uma sociologia do poder (simbólico), isto é, 

de como o poder é constituído e desigualmente repartido entre os grupos sociais. A 

de Elias, é uma sociologia processual na medida em que busca compreender, a 

partir das relações entre indivíduos e grupos, o devir histórico; 

4. Se em Bourdieu existe, em alguma medida, uma preocupação com a história, não é 

esse o foco central. Pode-se dizer que o sociólogo francês enfatiza a sincronia e não 

a diacronia. Elias, em contraposição, tem a história como foco primordial. Se 

analisa casos específicos ou relações em um período curto de tempo, não o faz sem 

que relacioná-los ao desenvolvimento sócio-histórico. Portanto, enfatiza a diacronia 

e não a sincronia; 

5. Por fim, encontramos nas abordagens de ambos os autores uma espécie de jogo 

relacional entre os agentes sociais. A diferença é que Bourdieu parece preocupar-

se, no interior e no decorrer dos jogos, com a disputa entre os participantes, 

enquanto Elias preocupa-se com o “resultado” do jogo, ou seja, com o que seja 

prevalecente a partir da dinâmica social.   
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