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Situação de Aprendizagem 24  

O PROBLEMA DA LIBERDADE E O CONSUMISMO 
 

1. Introdução ao Problema da Liberdade 
 

 Em filosofia, o conceito de liberdade indica um estado de autonomia do espírito humano, intelectual e físico, 

que dificulta a submissão do sujeito. Segundo o filósofo Descartes (1596-1650), torna-se necessário conhecer e 

compreender as alternativas ao alcance da nossa escolha para experimentar maior liberdade. Nesse sentido, o 

indivíduo precisa buscar se informar acerca das alternativas.  

 Para o filósofo Kant (1725-1804), a autonomia de espírito requer a apropriação de regras para o “agir” 

racional. A razão e a liberdade se implicam e, assim como em Descartes, a relação exige conhecimento. Continua 

Kant afirmando que é necessário também que o indivíduo seja consciente de sua liberdade. 

 Já para outro filósofo, Schopenhauer (1788-1860), a ação humana não é totalmente livre, pois o homem não 

é livre para deliberar sobre a sua vontade, não escolhe o que deseja, já que a vontade se insere numa lógica 

natural (lei) de causalidade. 

 Para Sartre (1905-1980), filósofo existencialista, o homem é condenado a ser livre, ou seja, a liberdade é a 

sua condição ontológica. O ser humano é nada antes de ser qualquer coisa e é absolutamente livre para 

transformar-se, definir-se e engajar-se. Mas para Sartre, a condição de liberdade causa angústia ao homem, pois 

se vê obrigado a fazer escolhas e ele se sente oprimido pela responsabilidade implicada. 

 

 
Para Sartre, a liberdade é condição ontológica do homem. 

 

2. Texto Filosófico - Direito e Liberdade (Por Rosana Madjarof) 

 

 “Pensar o Direito é pensar a Liberdade. Fazer agir o Direito, é viver a Liberdade. Intrinsecamente ligados, é 

mister que se faça valer o direito à liberdade dentro dos parâmetros e paradigmas do Direito, isto é, temos o 

direito de nascer, crescer, estudar, comer, morar e morrer. Esses direitos são necessários para se encontrar, de 

uma forma ou de outra, os caminhos, as metas e os objetivos de cada indivíduo – tanto para o bem, quanto 
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para o mal –, ou seja, a liberdade será determinada pelos seus princípios de ‘direito’: o errar e o acertar. A 

liberdade, antes de tudo, deve ser vista com responsabilidade. A responsabilidade de nossos atos é fator 

sumamente importante para que possamos fazer jus a ‘essa tal liberdade’... 

 Nos dias atuais, vemos e ouvimos, a toda hora e em todo lugar, pronunciamentos em prol da liberdade de 

expressão. O que seria isso? A grande mídia, tanto a falada, a escrita e a televisiva, quer conquistar ‘essa tal 

liberdade’. Vejamos... Nos anos 60 existia um objetivo comum: a Ditadura Militar. Os jovens pediam o fim da 

Ditadura, reivindicavam a redemocratização do País, pediam o fim do imperialismo, queriam a liberdade de 

expressão, a revolução sexual, paz e amor e a defesa do patrimônio nacional. E hoje? Qual será o ideal de 

liberdade tão almejado por todos? Podemos dizer que hoje, as demandas e as necessidades são outras. Hoje, há 

outros grupos organizados que saem às ruas para lutar por direitos, como os homossexuais, os negros, as 

mulheres etc. 

 Se fizermos uma viagem através do túnel do tempo, até as décadas de 60-70, veremos que o simples fato de 

se pensar na palavra ‘liberdade’, já era sinal de alerta para os ‘Donos do Poder’. As pessoas tentavam, através de 

suas canções e poesias, extravasar o seu ‘subjugado’ pensamento. As palavras de protesto sofriam mutações, e 

chegavam até nós, através de ‘Bandas’ (1) ou ‘Flores’, já que a ação da censura impedia que a população tivesse 

conhecimento daquilo que realmente acontecia, passando, sempre, a ideia de uma ‘paz tranquila’. Hoje, com a 

advento da globalização, a circulação de notícias imediatas através da Internet e o fim da Ditadura, temos 

direito a ter direito a ‘essa tal liberdade’. 

 Mas, mesmo com a liberdade de pensamentos, nem sempre podemos colocar em prática esses 

pensamentos. Seria um atentado contra as regras do Direito. Podemos até falar, mas, não podemos, nunca, 

fazer o que falamos. Se assim fosse possível, quantas vezes teriam matado o nosso Ilustríssimo Presidente? Ou 

quantas bombas teriam jogado no Palácio do Governo? Nesse caso, temos, somente, a liberdade de opinião, 

mas nunca a liberdade de ação. Portanto, delicio-me em dizer que: Não me regozijo em ser uma livre 

pensadora, pois, acima de tudo, quero ser uma pensadora livre. Quero ser livre, não somente para pensar, mas, 

sonhar, falar, errar e acertar livremente. Liberdade, no fundo, é isto: o direito de ‘errar’, acertar e pensar sozinho.  

 

Notas: 

Chico Buarque de Holanda, em 1966, compôs a música intitulada A banda. Em plena Ditadura Militar, esta 

canção chegou até nós como uma forma simples, alegre e descontraída de demonstrar o amor, compensando-

nos da confiança perdida nos homens e suas promessas, da perda dos sonhos que o desamor puiu e fixou. 

Geraldo Vandré, advogado, compositor e músico, em 1968, no III FIC, em São Paulo, causou impacto com a 

apresentação da música Pra não dizer que não falei das flores ou Caminhando. A música teve grande êxito, 

tornando-se uma espécie de hino estudantil, mas teve seu curso interrompido pela censura por mais de dez 

anos. 

 

 

3. Liberdade: uma conquista do homem - Por Dora Alcântara (Psicóloga e psicoterapeuta) 

 

“O que é ser livre? Como o homem pode ser livre? Seria uma possibilidade utópica? 

 

Mal-entendida, negada, almejada, sobretudo usurpada a liberdade sempre foi uma questão fundamental para a 

humanidade. ‘Liberdade, essa palavra Que o sonho humano alimenta Que não há ninguém que explique E 

ninguém que não entenda’ Cecília Meireles 
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 Há sempre questões, dúvidas e impossibilidades. Como serei livre com o pai que tenho? ...Ah! Quando eu me 

casar!... Depois do casamento pode ainda não sentir-se livre e novamente buscar soluções para iludir-se. Por 

que o ser humano tão frequentemente é infiel? Será que aí julga-se livre? Estará ele realmente livre? 

 Liberdade não implica em falta de educação, ninguém precisa ser inconveniente ao meio para conseguir ser 

livre, mas deve impedir que o meio seja inconveniente a si para roubar-lhe a liberdade. 

 O homem sempre se fez prisioneiro de angústias, medos, culpas, solidão, impossibilidade de agir, padrões 

pré-determinados, doutrinas, normas, dogmas etc. Pode então, libertar-se buscando o autoconhecimento e 

realizando-se. Tornando-se responsável por suas escolhas. 

 Para Sartre o homem é a sua liberdade e está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si 

mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo é responsável por tudo que faz. 

 Segundo Jaspers, só nos momentos em que exerço minha liberdade é que sou plenamente eu mesmo. 

Assim será o indivíduo autêntico, autônomo, autodeterminado. 

 Ser e fazer implica liberdade. A condição primordial da ação é a liberdade. Liberdade é essencialmente 

capacidade de escolha. Onde não existe escolha, não há liberdade. O homem faz escolhas da manhã à noite e se 

responsabiliza por elas assumindo seus riscos (vitórias ou derrotas). Escolhe roupas, amigos, amores, filmes, 

músicas, profissões... A escolha sempre supõe duas ou mais alternativas; com uma só opção não existe escolha 

nem liberdade. 

 As escolhas nem sempre são fáceis e simples. Escolher é optar por uma alternativa e renunciar à outra ou às 

outras. Não existe liberdade zero ou nula. Por mais escravizada que se ache uma pessoa, sempre lhe sobra 

algum poder de escolha. Também não há liberdade infinita, ninguém pode escolher tudo. Na facticidade, somos 

limitados, determinados. Um ótimo exemplo nos é dado por Luís Fernando Veríssimo quando descreve: ‘poderia 

se dizer que livre, livre mesmo, é quem decide de uma hora para outra que naquela noite quer jantar em Paris e 

pega um avião. Mas, mesmo este depende de estar com o passaporte em dia e encontrar lugar no avião. E 

nunca escapará da dura realidade de que só chegará em Paris para o almoço do dia seguinte. O planeta tem 

seus protocolos’. Contra o senso comum ‘ser-livre’ não significa ‘obter o que se quis’, mas sim ‘determinar-se 

por si mesmo a querer’ (no sentido de escolher). O êxito não importa em absoluto à liberdade. O conceito 

técnico e filosófico de liberdade significa: autonomia de escolha, não fazendo distinção entre intenção e ato. 

  O ato livre é, necessariamente, um ato pelo qual se deve responder e responsabilizar-se. Porque sou livre 

tenho que assumir as consequências de minhas ações e omissões. 

 Os animais irracionais não são livres, não são responsáveis pelo que fazem ou deixam de fazer. Ninguém 

pode condenar um cavalo que lhe deu um coice. O animal não faz o que quer e sim o que precisa ou o que se 

encontra determinado pelo instinto de sobrevivência para que continue existindo. 

 O próprio voo de um pássaro está sujeito às leis da Física. Kant brincava com essa ideia, imaginando uma 

pomba indignada contra a resistência do ar que a impediria de voar mais depressa. Na verdade, argumenta, é 

justamente essa resistência que lhe serve de suporte, pois seria impossível voar no vácuo. 

‘Não me apontes o caminho, 

o rumo certo pra chegar ao cimo. 

Deixa-me encontrá-lo para que seja meu... 

Não me reveles a mais brilhante estrela, 

Aquela que te guia. Eu buscarei a minha... 

Não me estendas a mão quando eu cair. 

Em tempo certo, em hora exata, 

Eu ficarei de pé... 
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Não te apiedes de mim. 

minha estrada, é minha estrela, 

meu destino. 

Deixa apenas que eu seja. 

Sem ti...’ 

Eliette Ferreira 

 

 O homem para Sartre não pode ser ora livre ora escravo. Ele é totalmente e sempre livre, ou não o é. A 

liberdade não é alguma coisa que é dada, mas resulta de um projeto de ação. É uma árdua tarefa cujos desafios 

nem sempre são suportados pelo homem, daí resultando os riscos de perda de liberdade pelo homem que se 

acomoda não lutando para obtê-la. espécie humana – frente aos demais seres vivos, passando pela sua 

concepção, criação, evolução e extinção. Busca, portanto, o conhecimento profundo acerca da natureza do ser 

humano, levando em conta os aspectos fisiológicos e espirituais, confrontando-os com aqueles que 

caracterizam e distinguem os demais seres vivos. 

 

4. Introdução ao CONSUMISMO 

 

A terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens,  

mas não a ganância de todos os homens. (M. Gandhi) 

 

“Não há drama no fato de alguém não poder comprar marcas e luxo;  

o drama é a vida não ter outro ideal senão o consumo. “ (G. Lipovetsky) 

 

 Há uma diferença entre os termos consumo e consumismo. Esse último sugere o ato de consumir de forma 

alienada e inconsciente. Alcançar a estrutura inconsciente do agir humano é o propósito mesmo das técnicas de 

publicidade e propaganda, de tal forma que o domínio sobre o comportamento humano através do consumo 

induzido, amplia as possibilidades de acúmulo de capital e lucro por parte das empresas. Claro que consumir é 

uma necessidade humana, mas existe o consumo desnecessário e filósofos questionam o lugar da liberdade 

humana no consumismo, assim como a prioridade que se dá ao ato de consumir. Em outras palavras, o 

paradigma do mercado, na sociedade contemporânea, teria colocado o consumo na posição mais alta na 

hierarquia de valores humanos. O consumismo desenfreado pode ser considerado uma patologia 

comportamental e a cultura moderna o incentiva. Assim, compra-se compulsivamente, alegando benefícios 

terapêuticos inclusive. Ignora-se, porém, em geral, as causas históricas como o desenvolvimento da Revolução 

Industrial e do advento da sociedade capitalista, urbana e burguesa, em que os valores adquiriram um pseudo 

caráter universal e supostamente atemporais. 

 Além de tudo já colocado, considere-se também a relação existente entre o consumo e os impactos 

ambientais que ameaçam a própria qualidade de vida dos homens no planeta. Vê-se, então, a dimensão da 

questão do consumismo. O consumismo pode ter implicações emocionais e psicológicas, por vezes relacionado 

à baixa autoestima e problemas de relacionamentos humanos e afetivos. Outras vezes, ele é induzido pela 

simples curiosidade despertada pelas propagandas. Assim, o consumismo revela, na sociedade contemporânea, 

consequências mentais de alienação, exploração econômica, problemas ambientais, impactos culturais, 

manipulação comportamental e aumento das desigualdades sociais. 
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 O filósofo francês Gilles Lipovetsky, professor de Filosofia na Universidade de Grenoble, na França, publicou 

em 2007 o livro A sociedade da decepção, em que ele analisa a espiral da frustração humana, evidenciando que 

o que gera decepção não é tanto a falta de conforto pessoal, mas a desagradável sensação de desconforto 

público e a constatação do conforto alheio e afirma ainda que a inveja provocada pelos bens não 

comercializáveis (amor, poder, beleza, prestígio e êxito) permanece inalterável, mas aquela provocada pelos 

bens materiais diminui. Para ele, a sociedade é marcada pelos excessos e abundância, seja de riqueza, seja de 

pobreza, além do excesso de desejos por parte da classe média. 

 A sociedade de consumo, por um lado, prega e propaga o bem-estar material, ao menos para alguns, e, por 

outro lado, experimenta uma incidência de perturbações e ansiedades. O filósofo conclui que, ao contrário do 

que se pensa, o aumento de consumo não propicia aumento de felicidade. 

Por fim, a corrida pelo possuir alimenta o individua - lismo, tornando raros os momentos de legítimo convívio, e 

de acesso ao espaço público. 

 

 
O consumismo pode ser visto como patologia comportamental 

 

5. Texto Filosófico - O Consumismo como nova forma de exploração - Por Francisco Trindade 

(Portugal) 
 

 A Cimeira do Rio de Janeiro de 1992 alertou para que a modificação dos atuais níveis de consumo no 

mundo industrializado, isto é, a eliminação do consumismo, deveria ser uma das tarefas principais da 

humanidade para o próximo século, pois só assim se poderia salvar o planeta da catástrofe que se avizinha. Já 

se passaram catorze anos desde a realização daquela cimeira convocada pelas Nações Unidas, e descontando as 

centenas de discursos, o não cumprimento de compromissos e as mil promessas dos governantes dos países 

ricos e industrializados, a verdade é que muito pouco se fez. Enquanto isso, a consciência do perigo mortal vai 

crescendo e os efeitos da deterioração ambiental multiplicam-se. 

 Ninguém duvida que as principais vítimas a sofrer com as consequências da grave deterioração do meio 

ambiente são os habitantes pobres dos países menos desenvolvidos. São os que não têm automóveis, nem 

aparelhos de ar condicionado, provavelmente nem sequer geladeiras, ou seja, não são eles que contaminam a 

terra e, não obstante, é sobre eles que recaem mais diretamente os efeitos das emissões de dióxido de carbono 

causadoras do aquecimento do planeta e do efeito estufa. Também são eles que, quando estão doentes, não 
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têm hospitais, médicos nem medicamentos suficientes como os que existem na outra parte do planeta. 

Tampouco podemos esquecer que a população mundial demorou dezenas de anos a atingir a soma de 1 000 

milhões de habitantes, soma essa que foi alcançada por volta do ano de 1800. Acontece que só nos últimos 200 

anos a população mundial atingiu a cifra superior aos 6 300 milhões de habitantes, e que as previsões apontam 

para que no ano 2050 se chegue aos 9 000 milhões. 

 Esta grande explosão demográfica, junto à acelerada degradação das condições naturais básicas para a 

sobrevivência da humanidade está a provocar uma enorme preocupação em muitos países, sobretudo nos 

menos desenvolvidos já que é nestes que se registra um maior crescimento da população. (...) 

 Globalizou-se a desigualdade e por isso é que há cada vez maiores diferenças entre os países ricos e pobres. 

Mas isto não é inevitável e há que afirmar que esta situação pode ser mudada, pois outro mundo é possível, 

outros sistemas são possíveis, e que é possível globalizar a cultura, a saúde, o respeito pelo meio ambiente, e, 

sobretudo que é possível globalizar uma alimentação justa para todos os habitantes do planeta chamado Terra, 

mas isso só será possível se travarmos a corrida armamentista, o domínio de uns países sobre outros e a 

destruição dos recursos naturais. 

 Há que apostar por um consumo racional e sustentável numa sociedade justa e sustentável, e esses dois 

objetivos devem estar unidos. (...) 

 O consumo sustentável ou consumo racional supõe muito mais que trocar um produto prejudicial para o 

meio ambiente ou para os seres humanos por outro menos nocivo. Nem significa apenas selecionar os resíduos 

urbanos das nossas casas. Implica, acima de tudo, questionar o nosso sistema social, examinar o nosso papel 

face às desigualdades da economia mundial e exigir políticas que favoreçam uma real mudança no atual sistema 

de produção e consumo. Mas significa principalmente assumir que a manutenção do atual modo de vida das 

sociedades consumistas só poderá acontecer à custa da manutenção do atual modo de vida das populações dos 

países pobres, além de justificar guerras e invasões a fim dos recursos naturais dos países pobres serem 

apropriados por aqueles outros (...) 

 Além disso, afeta-nos porque somos vítimas de uma dupla exploração. A que sofremos como trabalhadores 

e a que sofremos como consumidores, provocando comportamentos generalizados de consumo irracional, 

quase compulsivo, com a ilusão de que quanto mais consumirmos mais felizes seremos, e mais nos 

aproximaremos dos patrões e dos conceitos de vida que nos impõem os poderosos que governam a Terra. 

 Por outro lado, há a exploração dos habitantes dos países pobres que, em consequência do consumismo e 

da sobre-exploração dos recursos do planeta, não podem sair da pobreza e do subdesenvolvimento em que 

vivem e que permitem o consumismo e o desperdício no mundo dos ricos. 

 Para além dos efeitos que o consumismo está a provocar com a destruição do meio ambiente pondo em 

causa a própria sobrevivência do planeta, há que assinalar os efeitos desse modelo de comportamento 

consumista para a qualidade de vida e para a própria situação econômica. Este aspecto é objeto de um manto 

de silêncio, o que não surpreende, uma vez que se o conseguirmos romper a sociedade começará a interrogar-

se sobre o estilo de vida que tem adotado, para além de começar a colocar em questão a noção de que ter mais 

significa ser mais feliz e gozar de maior qualidade de vida. Verificamos que os consumidores das economias 

industrializadas se empenham em consumir cada vez mais bens de consumo. Sofrem quase que uma 

dependência paranoica deste tipo de bens e que servem de estímulo externo para compensar o déficit interior, 

para além de servir para constituir um símbolo de estatuto social. As classes dominantes encarnam uma imagem 

de realização das possibilidades humanas: poder, segurança, comodidade, refinamento e cultura. 

 As demais pessoas, ao quererem imitá-las, perdem a sua capacidade autônoma de definir aquilo que é digno 

de se possuir. A formação dos gostos e preferências fica subordinada aos valores de uns poucos privilegiados. 
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Toda esta análise constitui a chave para conhecermos a ideologia do consumismo. O consumo de bens satisfaz 

necessidades físicas objetivas e, por consequência, tem sempre um ponto de saturação. O bem-estar ou a 

satisfação de bens relacionais ou de posição mede-se através da comparação com outros consumidores e 

outros momentos históricos, sem limites, já que a vontade de diferenciação é infinita. Esta situação está a levar 

os consumidores dos países com economias desenvolvidas a um sobre endividamento, isto é, a gastar acima do 

seu rendimento e, com isso, a tornarem-se reféns do sistema. 

 Sempre que pensamos em evitar ou limitar os danos ambientais gerados pela produção, distribuição e 

consumo de bens, aceitamos a necessidade de produtos e técnicas menos prejudiciais. O que não é fácil de 

aceitar é a redução da produção e do consumo. Nesse sentido, a promoção do consumismo através da 

publicidade, da televisão e dos centros comerciais deve ser objeto de contestação dos consumidores. Uma 

forma de fazer com que o consumo seja a simples satisfação de necessidades passa por nos libertarmos dos 

automatismos que nos impõem o hábito de um consumismo exacerbado. No fundo, são automatismos que 

fazem infelizes por nunca conseguirmos imitar os padrões de felicidade que a publicidade nos vende. 

Terminamos com uma afirmação sobre o futuro da sociedade de consumo: esta não é mais que uma etapa da 

história que será ultrapassada. O que não se pode ainda prever é quando é que tal se dará por via de uma 

mudança de mentalidades ou então por via de uma situação apocalíptica do capitalismo em consequência do 

esgotamento dos recursos e da destruição do meio ambiente.” 

 

 
O consumismo gera lixo e exclusão social 
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Situação de Aprendizagem 25  

KARL MANNHEIM E PIERRE BOURDIEU 
 

1. Introdução 

O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. 

(Karl Mannheim) 

 

 Karl Mannheim nasceu em Budapeste na Hungria em 1891 e faleceu em Londres em 1949. Apesar disso, pode 

ser considerado um representante da sociologia alemã. Estudou em Berlim e em Heidelberg, onde foi aluno do 

professor Alfred Weber, irmão do renomado Max Weber. Lecionou em Frankfurt até a ascensão do nazismo, 

quando fugiu para Londres, vindo a lecionar na London School of Economics. Sua formação foi em Filosofia e 

Sociologia, e, apesar de ter sido aluno de um Weber, foi o marxismo que marcou sobremaneira o seu 

pensamento. Em parte, não acreditava nos processos revolucionários, senão nos pensamentos revolucionários, 

inspirados nas utopias de uma sociedade melhor. Foi influenciado também pelo pragmatismo e pelo 

historicismo ingleses. Suas obras mais notáveis são: Ideologia e Utopia; e Liberdade, Poder e Planejamento 

Democrático. Mannheim também deixou contribuições para a Sociologia da Educação. 

 

2. A Sociologia do Conhecimento 

 

 Mannheim é considerado o fundador da Sociologia do 

Conhecimento. Segundo esse grande sociólogo, toda produção 

de conhecimento não resulta apenas da consciência puramente 

teórica, mas, sobretudo de elementos de natureza não teórica, 

provenientes da vida social e das influências e vontades a que o 

produtor, enquanto indivíduo proveniente de uma realidade 

social, está sujeito. Trata-se do pressuposto da determinação 

histórico-social do conhecimento, em que a produção científica 

e a apreensão da realidade estão impregnadas de 

“constelações” e “estilos de pensamento”: termos usados pelo 

sociólogo em questão. Esses termos representam o conjunto de 

influências sob as quais os saberes são construídos e os 

referenciais que permitem enxergar e interpretar o mundo. Em 

outros termos, o conhecimento não é retrato da realidade, mas 

interpretação. Cabe à Sociologia do Conhecimento expor e 

considerar as influências culturais de contexto que estão 

presentes nas teorias.  

 Mannheim, por enfatizar que o conhecimento seria 

sobretudo ponto de vista e contextualização, foi acusado de 

relativista. 
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3. Ideologia e Utopia 
 

 Em seu livro Ideologia e Utopia, Mannheim postula a alternância de tendências históricas à conservação e à 

mudança que geram, respectivamente, a ideologia e a utopia. Isso significa que as ideologias são conservadoras, 

para Mannheim, enquanto as utopias tendem a transformar as sociedades, através de processos históricos que 

estabelecem valores originais e novas estruturas sociais. Há, de fato, em seu pensamento, uma contraposição 

entre ideologia que tem uma função conservadora, pois tende a conservar o status quo, e utopia que propõe 

alterações nas formas vigentes de sociedade. Assim, cada fase da humanidade seria dominada por certo tipo de 

pensamento e a comparação entre vários estilos diferentes seria impossível. Em cada fase aparecem tendências 

conflitantes, apontando seja para a conservação, seja para a mudança. A adesão à primeira tende a produzir 

ideologias e a adesão à segunda tende a produzir utopias. A Sociologia do Conhecimento sugere um imanente 

conteúdo político dos discursos organizados e aceitos, inclusive nas funções assumidas pelas ideologias e pelas 

utopias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segundo Mannheim, as ideologias produzem a conservação social; e as utopias, a transformação. 

 

4. Texto Filosófico - Ideologia e Utopia (trecho) Por Antonio Ozaí da Silva 
 

 “Em geral, tomamos ideologia e utopia como sinônimos. Por exemplo, nos referimos ao comunismo 

(socialismo) e, praticamente com o mesmo sentido, à utopia comunista (socialista); da mesma forma, 

consideramos a ideologia anarquista como semelhante à utopia libertária. Quando, porém, aludimos às 

ideologias de cunho conservador e/ou liberal, não estabelecemos vínculos com utopias. Na linguagem política 

corrente, essas ideologias são concebidas como valores e ideias que legitimam e mantêm o status quo. 

Geralmente não falamos em ‘utopia conservadora’ e ‘utopia liberal’. Reservamos a expressão utopia para as 

ideologias contestatórias, as quais colocam-se como objetivo o revolucionamento da ordem social e, portanto, a 

construção do ‘não existente’ a partir da negação do ‘existente’. Por isso, é mais comum falarmos em utopias 

comunista, socialista e anarquista. Se tomarmos, porém, o pensamento liberal em suas origens, é possível fazer 

o mesmo raciocínio. Numa época em que predominava a sociedade feudal e a ideologia da nobreza e do clero 

era seu sustentáculo, as ideias liberais diziam respeito ao ‘não existente’, à transformação da ordem social 

tradicional e sua superação pelo liberalismo, pela ordem social do capital. O liberalismo foi revolucionário e, 

portanto, utópico. Mas tão logo derrotou o feudalismo e conquistou seu espaço, tornou-se uma ideologia 

conservadora e perdeu seus traços utópicos. Não podia ser diferente, pois se a burguesia levasse às últimas 
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consequências seu lema ‘Igualdade, Liberdade, Fraternidade’, teria que negar-se a si própria. E nenhuma classe 

social comete suicídio político. 

 O mesmo ocorreu com o ‘socialismo realmente existente’: à sua vitória seguiu-se a necessidade de conservar 

a ordem. Os revolucionários de hoje são os conservadores de amanhã. Não é mero acaso que, seja nas 

revoluções burguesas ou nas socialistas, surja a crítica interna dos setores minoritários que almejam empurrar a 

revolução para além dos limites dos que desejam estabilizar o poder. A nova ordem precisa ser negada para que 

a utopia permaneça; o não existente continua a ser o objetivo a perseguir. No entanto, os novos grupos e 

classes sociais no poder não podem tolerar os que se mantêm utopistas. Suas cabeças devem ser guilhotinadas, 

seus corpos são cravados pelas balas dos fuzis dos camaradas da véspera; aos períodos revolucionários 

seguem-se os tempos inquisitoriais. Assim, os líderes bolcheviques tiveram que perseguir os anarquistas e 

silenciar a oposição interna no partido; o stalinismo e congêneres completou o serviço. A nova ortodoxia não 

tolera heresias. 

 A história parece dar razão a Karl Mannheim. Ele distingue ideologia e utopia. A primeira refere-se ao 

conjunto de ideias que objetivam manter a ordem existente; a segunda, às ideias que fundamentam as ações 

pela transformação desta. De acordo com Mannheim: 

 ‘O conceito de ‘ideologia’ reflete uma das descobertas emergentes do conflito político, que é a de que os 

grupos dominantes podem, em seu pensar, tornar-se tão intensamente ligados por interesses a uma situação 

que simplesmente não são mais capazes de ver certos fatos que iriam solapar seu senso de dominação. Está 

implícita na palavra ‘ideologia’ a noção de que, em certas situações, o inconsciente coletivo de certos grupos 

obscurece a condição real da sociedade, tanto para si como para os demais, estabilizando-a, portanto. 

 O conceito de pensar utópico reflete a descoberta oposta à primeira, que é a de que certos grupos oprimidos 

estão intelectualmente interessados na destruição e na transformação de uma dada condição da sociedade que, 

mesmo involuntariamente, somente veem na situação os elementos que tendem a negá-la. Seu pensamento é 

incapaz de diagnosticar corretamente uma situação existente da sociedade. Eles não estão absolutamente 

preocupados com o que realmente existe; antes, em seu pensamento, buscam mudar a situação existente. Seu 

pensamento nunca é um diagnóstico da situação; somente pode ser usado como uma orientação para a ação. 

Na mentalidade utópica, o inconsciente coletivo, guiado pela representação tendencial e pelo desejo de ação, 

oculta determinados aspectos da realidade. Volta as costas a tudo que pudesse abalar sua crença ou paralisar 

seu desejo de mudar as coisas’. 

 Ideologia e utopia são distinguidas pela relação que mantêm com a 

ordem social existente. Para que as ideias desempenhem o papel 

utópico, isto é, adquiram um ‘estado de espírito utópico’, é necessário 

que não apenas transcendam a ordem, mas que se incorporem nos 

grupos sociais oprimidos e capazes de revolucionar a ordem. A 

mentalidade utópica, em suma, é revolucionária; a ideologia 

permanece atrelada ao existente. ” 

 

 
 

 

 

O conhecimento é construído e tem sempre um imanente conteúdo político. 
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5. Ciência, Universidade e Ideologia: a Política do Conhecimento - Por Simon Schwartzman  
 

 O que une as questões da ciência, da universidade e da ideologia entre si é que todas fazem parte de um 

todo maior que é a política do conhecimento. Esta política pode e deve ser pensada em dois sentidos. Por um 

lado, é necessário fazer algo com nossas instituições científicas, educacionais, artísticas e culturais, é necessária 

uma política adequada da cultura e do conhecimento. Por outro lado, os cientistas, estudantes, professores, 

artistas, escritores e intelectuais, constituem um grupo social extremamente ativo, ou seja, fazem política 

constantemente. Pensar nessas questões é enfrentar os temas mais clássicos da sociologia do conhecimento. 

Como conhecer de forma adequada o mundo em que vivemos? Como distinguir o conhecimento verdadeiro do 

falso? Qual o papel do conhecimento na organização da sociedade no progresso social, na conquista da 

felicidade humana? Qual a função política do conhecimento? Quais são os determinantes sociais dos diversos 

tipos de conhecimento? Que é, afinal, o ‘conhecimento científico? ’ Como ele se diferencia do conhecimento 

prático, do conhecimento ideológico e da tecnologia? Qual a relação entre o conhecimento e a ética? Essas 

questões têm sido centrais no pensamento filosófico de todos os tempos, e é também crucial no pensamento 

social e político contemporâneo. Elas foram básicas para Marx, em sua crítica à ideologia e em sua tentativa de 

dar ao método dialético hegeliano uma base empírica; para Auguste Comte, com sua teoria dos ‘três estados’ 

de desenvolvimento da humanidade, do teológico ao metafísico e ao científico; para Émile Durkheim, em seu 

estudo sobre a formação de conceitos a partir de representações religiosas; para Max Weber, em suas pesquisas 

históricas sobre as origens da racionalidade; para Karl Mannheim, em seus ensaios sobre a ideologia e a utopia; 

para Gramsci, em seus escritos sobre os intelectuais; e assim por diante. 

 A Sociologia do Conhecimento tem sua origem na noção, estabelecida principalmente a partir de Marx, de 

que as diversas formas de conhecimento não se desenvolvem no vácuo social, em função da simples 

acumulação de informações, conceitos e teorias. Existem épocas e situações históricas que favorecem mais o 

surgimento de certo tipo de estudos do que outros, existem grupos sociais que, em determinadas 

circunstâncias, são mais capazes de desenvolver certas formas de conhecimento do que outras. Por que alguns 

países, algumas classes sociais, em algumas épocas históricas, foram capazes de desenvolver conhecimentos 

técnicos ou científicos de determinado tipo? Quais as condições sociais que favorecem o surgimento das 

grandes religiões? Como surgem e como se transformam as ideologias? Qual a prática social efetiva que 

permite o surgimento das diversas formas de conhecimento? Como estas diversas formas de conhecimento 

científico, ideológico, religioso, de sentido comum se relacionam entre si? Qual tem sido a função histórica da 

universidade e da educação formal em seus diversos níveis no desenvolvimento das diversas formas de 

conhecimento? 

 A preocupação com essas questões deixa de ser um campo fértil para o entendimento da realidade social e 

se torna uma fonte de confusão e caos conceitual quando se passa da busca de relações ao reducionismo da 

atividade de conhecimento ao nível dos interesses econômicos e políticos dos diversos setores e classes sociais. 

Com esse reducionismo, o problema do conhecimento deixa de ser examinado em sua complexidade social e 

epistemológica próprias, e passa a ser simples objeto de análise ideológica. Existem explicações sociológicas e 

intelectuais para a fascinação com esse reducionismo. As razões intelectuais têm a ver com o ataque marxista ao 

conhecimento teórico, através do conceito de práxis, que leva frequentemente a apagar as linhas de 

demarcação entre o campo do conhecimento e o campo da ação político-partidária. As razões sociológicas 

referem-se ao papel político que os intelectuais buscam desempenhar em suas sociedades, que os leva, 

frequentemente, a se frustrarem e não se conformarem com as limitações da atividade acadêmica. O resultado 

da combinação desses dois fatores tem sido com frequência o desenvolvimento de concepções extremamente 
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simplistas a respeito da organização da atividade do conhecimento em sociedades modernas, por um lado; e, 

por outro, uma politização exacerbada da problemática do conhecimento, que termina por colocar em sério 

risco o próprio campo e autonomia da atividade intelectual. A moderna Sociologia do Conhecimento 

desenvolve-se no espaço que ela trata de criar entre o extremo de uma concepção do conhecimento como 

atividade neutra e desgarrada do mundo dos homens e o outro extremo da ideia da fusão e da redução total de 

todas as formas de conhecimento ao jogo de poder político e econômico. O problema teórico da Sociologia do 

Conhecimento é estabelecer como o conhecimento tem sido, de fato, condicionado, em seu conteúdo e em 

suas condições de produção, nos diversos contextos sociais; seu problema político tem sido o de explicitar as 

condições que permitem o desenvolvimento de formas de conhecimento dinâmicas, criativas, dotadas de 

riqueza e profundidade, e socialmente relevantes. 

 Pensar nos problemas do relacionamento entre conhecimento e política significa pensar em muitas das 

questões mais cruciais de nossa sociedade, que confia na eventual vitória da Razão sobre as atuais desventuras 

pelas quais passamos. Chamar atenção para o aspecto político da ciência, por exemplo, significa apostar na 

ideia de que a busca de conhecimento superior não é um simples mecanismo cego que responde a processos 

autônomos e não controlados de crescimento histórico, mas algo que tem uma potencialidade de liberação 

humana e que merece, sempre, ser buscado e incentivado. Nesse sentido, a atividade científica e a liberdade 

intelectual merecem e necessitam ser defendidas e estimuladas o que não significa, obviamente, que não exista 

um amplo espaço para escolhas, preferências e opções. A última proposição mais geral, pois, que preside esses 

trabalhos é que não existe, certamente, uma Razão hegeliana nem um futuro científico positivista a nos 

aguardar no fim da história; mas que, apesar disso, o conhecimento é melhor do que a ignorância, e que esse 

valor deve ser explorado e maximizado em todos os momentos.” 

 

6. Sociologia da Educação em Mannheim - Por Alberto Tosi Rodrigues (Trechos do livro: 

Sociologia da Educação) - Mannheim e a Luz no Fim do Túnel 

 

 “Mannheim retoma a formulação de Weber sobre os tipos de educação – pedagogias do cultivo e do 

treinamento – e acrescenta a essa formulação a perspectiva de um programa para a mudança da educação. 

Fugindo do pessimismo weberiano, o referido autor propõe a educadores e educandos que utilizem a 

sociologia como embasamento teórico para a compreensão da situação educacional moderna. 

 Para Mannheim o pensamento social não pode explicar a vida humana, mas apenas expressá-la. O papel da 

teoria, portanto, é compreender o que as pessoas pensam sobre a sociedade e não o de propor explicações 

hipotéticas sobre ela. O autor defendia uma sociedade que fosse essencialmente democrática, uma democracia 

de bem-estar social dirigida pelo planejamento racional e governada por cientistas. Mannheim também admite 

que a racionalização da vida levou a um declínio da educação voltada para a formação do homem integral, mas 

que o arejamento promovido pela democratização das relações sociais permitiu o surgimento de novas 

esperanças. Nesse sentido, embora o capitalismo tenha gerado desigualdades sociais, o interesse dos jovens das 

classes inferiores em ascender socialmente à elite traz ao processo educacional as contribuições culturais das 

diferentes camadas sociais e intercomunicação entre elas. 

 Percebeu a importância da sociologia na modernidade, para o estudo dos fenômenos educacionais, 

justamente porque a vida baseada na tradição estava se esgotando. Nas épocas históricas dominadas pela 

tradição (pré-capitalista), a educação resumia-se a ajudar a criança a ajustar-se à ordem social tradicionalmente 

estabelecida. Valendo-se da influência da Psicanálise, observa que tal processo era apenas de assimilação 

‘inconsciente’, pela criança, do modelo da ordem vigente. Mas quanto mais a tradição vai sendo substituída pela 
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racionalização da vida, provocada pela consolidação da sociedade industrial, mais os conteúdos educacionais 

devem ser transmitidos num processo ‘consciente’, em que o educador se aperceba do meio social em que vive 

e das mudanças pelas quais passa. Para ele, nem os objetivos do processo educacional, nem as metas podem 

ser concebidas sem a consideração do contexto social, pois eles são socialmente orientados. 

 Não concordava com a ideia de que a teoria pode existir apenas pela teoria. Achava que a sociologia poderia 

servir de base para o aprimoramento da educação. ‘Queremos compreender nosso tempo, as dificuldades desta 

Era e como a educação sadia pode contribuir para a regeneração da sociedade e do homem’. 

(MANNHEIM apud RODRIGUES, 2007, p.82). 

 

 Regenerar de quê? Regenerar a sociedade e o homem dos efeitos perversos que vêm embutidos no processo 

de racionalização detectado por Weber. Valer-se da compreensão dos diferentes tipos históricos de educação, 

construídos por Weber, para a montagem de uma pedagogia que dê conta de educar o homem moderno sem 

arrancar-lhe as possibilidades oferecidas por uma formação integral. Para Mannheim não há porque pensar que 

a pedagogia do cultivo está condenada à morte. Os modos de vida incutidos por esta educação, voltada para a 

cultura e a erudição, estavam associados ao poder de certas classes privilegiadas ‘que dispunham de lazer e de 

energias excedentes para cultivá-la’, e tais classes entraram em declínio com o desenvolvimento do capitalismo 

e a ascensão da burguesia. Concorda Mannheim que a educação especializada desintegra a personalidade e a 

capacidade de compreender de modo mais completo o mundo em que se vive. No entanto, argumenta que a 

grande questão educacional da primeira metade do século XX era saber se os valores veiculados por este tipo 

de formação são exclusivamente dessas classes ociosas ou se podem ser transferidos em alguma média às 

classes médias e aos trabalhadores. O elemento histórico decisivo na abertura das possibilidades na sociedade 

atual é político: o advento da democracia moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para Mannheim, a Sociologia da Educação seria capaz de propor projetos pedagógicos para ampliar os horizontes humanos. 

 

O que seria essa ‘educação sadia’ para Mannheim? Mannheim compreende que existem tendências no 

sentido de criar padrões melhores de vida. Os movimentos da juventude são responsáveis pelo 

desenvolvimento de um ideal de homem ‘sincero’, interessado numa relação mais autêntica com a natureza e 

com os outros. A Psicanálise é responsável por um novo padrão de vida, com saúde mental, capaz de deixar o 

homem livre das repressões adquiridas na formação. 
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A modernidade não tem apenas custos, ou ameaças à liberdade. Ela traz também esperanças e valores 

sociais solidários, abertos. ‘A principal contribuição de todas as que a moderna democracia é capaz de oferecer 

é a possibilidade de que todas as camadas sociais venham a contribuir com o processo educacional. E a 

Sociologia é a disciplina, em sua visão, capaz de fazer a síntese dessas contribuições. Por isso é tão importante, 

para ele, que a Sociologia sirva de base à Pedagogia’. (RODRIGUES, 2007, p.83). 

Mannheim era um homem de seu tempo, em busca de um programa de estudos em Sociologia da 

Educação que possibilitasse a formulação de projetos educacionais que ampliassem o horizonte do homem, que 

superasse as divisões em blocos políticos e ideológicos, que não o satisfaziam. (...)” (p.83). 
 

7. Pierre Bourdieu e o Século XX Introdução 
 

Pierre Félix Bourdieu nasceu em Denguin em 1930 e faleceu em Paris em 2002. De origem simples e campe - 

sina, Pierre Bourdieu tornou-se, segundo muitos, o maior sociólogo do século XX. Filósofo de formação, 

Bourdieu interessou-se por sociologia e antropologia durante uma viagem de convocação militar à Argélia, 

onde teve contato com a sociedade cabila. Não há tema das ciências humanas que não tivesse sido 

criteriosamente trabalhado por esse grande pensador. Deixou mais de 300 trabalhos intelectuais e enfocou, em 

particular, o problema da dominação e da miséria. Bourdieu era avesso à filiação de escola em ciências sociais e 

posicionou-se, sem contradições, entre os grandes clássicos: Durkheim, Marx e Weber. Em sua obra 

encontramos temas como educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística e política: os grandes temas que 

desenharam o século XX. Colocou-se como crítico do neoliberalismo e da globalização, mostrando as 

engrenagens que aí produziam a exclusão social. 

Em nosso caderno, destacamos duas abordagens importantes em Bourdieu: a sociologia do gosto, 

revelando que o gosto é produção da cultura e não, como se julga, expressão unicamente da apreciação 

pessoal; e um texto sobre a educação, em que a educação aparece como sistema de reprodução das 

desigualdades. 
 

8. Texto Filosófico - Uma introdução a Pierre Bourdieu (Revista CULT - Publicado em 14 de 

março de 2010) 
 

Pela discussão do gosto, Bourdieu denunciou as distorções na produção da cultura e na sua difusão 

educacional. Por Maria da Graça Jacintho Setton: professora de Sociologia na Faculdade de Educação da USP, 

autora de Rotary Club: habitus, estilo de vida e sociabilidade (Ed. Annablume) e organizadora dos artigos de 

Bourdieu reunidos em A produção da crença: uma contribuição para uma teoria dos bens simbólicos (Ed. Zouk). 

“Considerado um dos maiores sociólogos de língua francesa das últimas décadas, Pierre Bourdieu é um dos 

mais importantes pensadores do século 20. Sua produção intelectual, desde a década de 1960, estende-se por 

uma extensa variedade de objetos e temas de estudo. Embora contemporâneo, é tão respeitado quanto um 

clássico. Crítico mordaz dos mecanismos de reprodução das desigualdades sociais, Bourdieu construiu um 
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importante referencial no campo das ciências humanas. No entanto, mesmo sendo reconhecida pela 

originalidade, a obra de Bourdieu é objeto de grande controvérsia. 

A maior parte de seus críticos, numa leitura parcial de seus trabalhos, classifica-o como um teórico da 

reprodução das desigualdades sociais. Não obstante, a reflexão de Bourdieu se destaca por uma singularidade. 

Para ele, os condicionamentos materiais e simbólicos agem sobre nós (sociedade e indivíduos) numa complexa 

relação de interdependência. Ou seja, a posição social ou o poder que detemos na sociedade não dependem 

apenas do volume de dinheiro que acumulamos ou de uma situação de prestígio que desfrutamos por possuir 

escolaridade ou qualquer outra particularidade de destaque, mas está na articulação de sentidos que esses 

aspectos podem assumir em cada momento histórico. 

Para o autor, a sociologia deve aproveitar sua vasta herança acadêmica, apoiar-se nas teorias sociais 

desenvolvidas pelos grandes pensadores das ciências humanas, fazer uso de técnicas estatísticas e etnográficas 

e utilizar procedimentos metodológicos sérios e vigilantes para se fortalecer como ciência. 

Bourdieu fez de sua vida acadêmica e intelectual uma arma política e de sua sociologia uma sociologia 

engajada, profundamente comprometida com a denúncia dos mecanismos de dominação em uma sociedade 

injusta. De acordo com sua perspectiva, a sociedade ocidental capitalista é uma sociedade hierarquizada, 

organizada segundo uma divisão de poderes extremamente desigual. Mas como se organizaria essa distribuição 

desigual de poderes? Como as formações sociais capitalistas conseguem manter os grupos sociais e os 

indivíduos hierarquizados? Em outras palavras, como se perpetua uma situação de dominação entre os grupos 

sociais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bourdieu foi um sociólogo politicamente ativo e preocupado com a coerência. 

 

9. Concepção relacional da sociedade 

 

É possível afirmar que Bourdieu tem uma concepção relacional e sistêmica do social. A estrutura social é 

vista como um sistema hierarquizado de poder e privilégio, determinado tanto pelas relações materiais e/ou 

econômicas (salário, renda) como pelas relações simbólicas (status) e/ou culturais (escolarização) entre os 
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indivíduos. Segundo esse ponto de vista, a diferente localização dos grupos nessa estrutura social deriva da 

desigual distribuição de recursos e poderes de cada um de nós. Por recursos ou poderes, Bourdieu entende 

mais especificamente o capital econômico (renda, salários, imóveis), o capital cultural (saberes e conhecimentos 

reconhecidos por diplomas e títulos), o capital social (relações sociais que podem ser revertidas em capital, 

relações que podem ser capitalizadas) e por fim, mas não por ordem de importância, o capital simbólico (o que 

vulgarmente chamamos prestígio e/ou honra). 

Assim, a posição de privilégio ou não privilégio ocupada por um grupo ou indivíduo é definida de acordo 

com o volume e a composição de um ou mais capitais adquiridos e ou incorporados ao longo de suas 

trajetórias sociais. O conjunto desses capitais seria compreendido a partir de um sistema de disposições de 

cultura (nas suas dimensões material, simbólica e cultural, entre outras), denominado por ele habitus. 

A sociologia, para Bourdieu, é uma ciência que incomoda, pois tende a interpretar os fenômenos sociais de 

maneira crítica. Para os interesses desta introdução, vejamos apenas uma de suas muitas contribuições no 

campo da Sociologia da Cultura; mais especificamente, a maneira pela qual Bourdieu interpreta a formação do 

gosto cultural de cada um de nós, pondo em xeque um dos consensos mais difundidos de nossa história 

cultural, o de que gosto não se discute. 

 

10. A produção do gosto 

 

Posto isso, a sociologia de Bourdieu é mais que uma sociologia da reprodução das diferenças, materiais ou 

econômicas; é uma sociologia interpretativa do jogo de poder das distinções econômicas e culturais de uma 

sociedade hierarquizada. Aqui chamo atenção para um aspecto de sua obra relativa à interpretação da 

produção do gosto cultural. Bourdieu considera que o gosto e as práticas de cultura de cada um de nós são 

resultados de um feixe de condições específicas de socialização. É na história das experiências de vida dos 

grupos e dos indivíduos que podemos apreender a composição de gosto e compreender as vantagens e 

desvantagens materiais e simbólicas que assumem. 

Nas décadas de 60 e 70 do século passado, Bourdieu se envolve em uma série de pesquisas de caráter 

qualitativo e quantitativo sobre a vida cultural, sobre as práticas de lazer e de consumo de cultura entre os 

europeus, sobretudo, entre os franceses. 

Dessas experiências de investigação Bourdieu publica, em 1976, uma grande pesquisa intitulada Anatomia 

do gosto. Mais tarde, essa mesma pesquisa passa a ser objeto de publicação de sua obra-prima, lançada em 

1979: o livro intitulado A distinção – crítica social do julgamento. Nessas duas obras, Bourdieu e uma equipe de 

pesquisadores tentam explicar e discutir a variação do gosto entre os segmentos sociais. Isto é, analisando a 

variedade das práticas culturais entre os grupos, Bourdieu acaba por afirmar que o gosto cultural e os estilos de 

vida da burguesia, das camadas médias e do operariado, ou seja, as maneiras de se relacionar com as práticas 

da cultura desses sujeitos, estão profundamente marcadas pelas trajetórias sociais vividas por cada um deles. 

Mais especificamente Bourdieu afirma que as práticas culturais são determinadas, em grande parte, pelas 

trajetórias educativas e socializadoras dos agentes. Dito com outras palavras, Bourdieu afirma, causando um 

grande mal-estar na época, que o gosto cultural é produto e fruto de um processo educativo, ambientado na 

família e na escola e não fruto de uma sensibilidade inata dos agentes sociais. 
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11. ‘Capital cultural incorporado’ 

 

Nesse sentido, Bourdieu põe em discussão, desafiando várias autoridades, um consenso muito em voga, 

relativo à crença de que gosto e os estilos de vida seriam uma questão de foro íntimo. Para o autor, o gosto 

seria, ao contrário, o resultado de imbricadas relações de força poderosamente alicerçadas nas instituições 

transmissoras de cultura da sociedade capitalista. 

Para fundamentar essa afirmação, Bourdieu argumenta que essas instituições seriam a família e a escola; 

seriam elas responsáveis pelas nossas competências culturais ou gostos culturais. De um lado, chamou a 

atenção para o aprendizado precoce e insensível, efetuado desde a primeira infância, no seio da família, e 

prolongado por um aprendizado escolar que o pressupõe e o completa (aprendizado mais comum entre as 

elites). De outro, destacou os aprendizados tardio, metódico e acelerado, adquiridos nas instituições de ensino, 

fora do ambiente familiar, em tese um conhecimento aberto para todos. 

Assim, a distinção entre esses dois tipos de aprendizado, o familiar e o escolar, refere-se a duas maneiras de 

adquirir bens da cultura e com eles se habituar. Ou seja, os aprendizados efetuados nos ambientes familiares 

seriam caracterizados pelo seu desprendimento e invisibilidade, garantindo a seu portador um certo 

desembaraço na apreensão e apreciação cultural; por sua vez, o aprendizado escolar sistemático seria 

caracterizado por ser voluntário e consciente, garantindo a seu portador uma familiaridade tardia com a 

produção cultural. 

Essas duas formas de aprendizado, segundo Bourdieu, seriam responsáveis pela formação do gosto cultural 

dos indivíduos. Seria, especificamente, o que chamaríamos de “capital cultural incorporado”, uma dimensão do 

habitus de cada um; uma predisposição a gostar de determinados produtos da cultura, por exemplo, filmes, 

livros ou música, consagrados ou não pela cultura culta; uma tendência desenvolvida em cada um de nós, 

incorporada e que supõe uma interiorização e identificação com certas informações e/ou saberes; um capital, 

enfim, em uma versão simbólica, transvertido em disposições de cultura, portanto, fruto de um trabalho de 

assimilação, conquistado à custa de muito investimento, tempo, dinheiro e desembaraço no caso dos grupos 

privilegiados. 

 

12. O descompasso educacional 

 

Seria pertinente perguntar: qual o significado dessas contribuições de Bourdieu para a interpretação das 

culturas? Qual o significado da perspectiva crítica sobre a produção do gosto cultural nas sociedades 

capitalistas? 

Para responder a essa questão, valeria fazer uma pequena digressão. É sabido, entre os sociólogos da 

educação, que todas as relações educativas e socializadoras são relações de comunicação. Isto é, a mensagem 

comunicativa, mais propriamente o conjunto de regras culturais disponibilizadas pela escola, sobretudo aquelas 

relativas às artes eruditas ou à cultura letrada dependem da posse prévia de códigos de apreciação. Em outras 

palavras, a sensibilidade estética, a capacidade de assimilar e se identificar com um objeto artístico dependem 

fundamentalmente do acesso e, sobretudo, de um aprendizado prévio de códigos e instrumentos de 

apropriação, isto é, uma sensibilização anterior, normalmente conquistada no seio familiar. 

Ora, diria Bourdieu, em uma sociedade hierarquizada e injusta como a nossa, não são todas as famílias que 

possuem a bagagem culta e letrada para se apropriar e se identificar com os ensinamentos escolares. Alguns, os 

de origem social superior, terão certamente mais facilidade do que outros, pois já adquiriram parte desses 

ensinamentos em casa. Existiria uma aproximação e uma similaridade entre a cultura escolar e a cultura dos 
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grupos sociais dominantes, pois estes há muitas gerações acumulam conhecimentos disponibilizados pela 

escola. Nesse sentido, o sistema de ensino que trata a todos igualmente, cobrando de todos o que só alguns 

detêm (a familiaridade com a cultura culta), não leva em consideração as diferenças de base determinadas pelas 

desigualdades de origem social. Bourdieu detecta, então, um descompasso entre a competência cultural exigida 

e promovida pela escola e a competência cultural apreendida nas famílias dos segmentos mais populares. 

Em síntese, para Bourdieu o sistema escolar, em vez de oferecer acesso democrático de uma competência 

cultural específica para todos, tende a reforçar as distinções de capital cultural de seu público. Agindo dessa 

forma, o sistema escolar limitaria o acesso e o pleno aproveitamento dos indivíduos pertencentes às famílias 

menos escolarizadas, pois cobraria deles o que eles não têm, ou seja, um conhecimento cultural anterior, aquele 

necessário para se realizar a contento o processo de transmissão de uma cultura culta. Essa cobrança escolar foi 

denominada por ele como uma violência simbólica, pois imporia o reconhecimento e a legitimidade de uma 

única forma de cultura, desconsiderando e inferiorizando a cultura dos segmentos populares. 

Assim, convertendo as desigualdades sociais, ou seja, as diferenças de aprendizado anterior, em 

desigualdades de acesso à cultura culta, o sistema de ensino tende a perpetuar a estrutura da distribuição do 

capital cultural, contribuindo para reproduzir e legitimar as diferenças de gosto entre os grupos sociais. Posto 

isso, as disposições exigidas pela escola, como por exemplo, as sensibilidades pelas letras ou pela estética visual 

ou musical, enfim, uma estética artística, privilégio de alguns poucos, tendem a intensificar as vantagens 

daqueles mais bem aquinhoados, material e culturalmente. 

 

13. Distinções do gosto 
 

Com esse argumento Bourdieu põe em discussão um dos 

maiores consensos do século, qual seja, gosto não se discute. 

Ao contrário, para ele o gosto não é uma propriedade inata 

dos indivíduos. O gosto é produzido e é resultado de um feixe 

de condições materiais e simbólicas acumuladas no percurso 

de nossa trajetória educativa. Para ele, o gosto cultural se 

adquire; mais do que isso, é resultado de diferenças de origem 

e de oportunidades sociais e, portanto, deve ser denunciado 

enquanto tal. Nesse sentido, as distinções do gosto cultural 

revelam, sobretudo, uma ordem social injusta, em que as 

diferenças de cultura de origem podem ser transubstanciadas 

em diferenças entre o bom e o mau gosto numa permanente 

estratégia de classificar hierarquicamente a cultura dos 

segmentos sociais. 

Para finalizar, seria interessante fazer algumas ressalvas a 

esse pensamento. Pierre Bourdieu é ainda hoje respeitado 

como um dos fundadores do paradigma teórico acerca das 

práticas de cultura. Não obstante, uma série de trabalhos vem 

tentando atualizar suas contribuições, admitindo a existência 

de outros espaços transmissores e legitimadores de um gosto 

cultural. Entre eles podemos destacar o poder das mídias ou, no 

caso especifico dos jovens, seus grupos de pares. Nas 

Para Bourdieu, o gosto e a apreciação da arte 
Dependem de valores hierarquizados pela cultura. 
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sociedades modernas, portanto, uma gama complexa de referências de cultura partilharia com a escola e a 

família a formação do gosto de todos os segmentos sociais. ” 

 

14. Sociologia da Educação para Educadores - Por José Maurício Fonzaghi Mazzucco 

 

“Há uma área da Sociologia especificamente preocupada com a realidade socioeducacional e podemos 

chamá-la de Sociologia da Educação. Encontramos entre os clássicos, essa preocupação. 

Assim, interessa ao sociólogo os processos educacionais de sociabilização, mas também a forma como o 

sistema educacional funciona para reproduzir relações sociais. Entre os clássicos, particularmente Durkheim 

dedicou-se ao estudo da educação e escreveu os livros 

Educação e Sociologia e A Evolução Pedagógica na França e Educação Moral. Mannheim dedicou 

importante obra acerca da educação e o pensamento marxista produziu reflexões fundamentais sobre o papel 

conservador e revolucionário da educação. Para Durkheim, a função da educação é conservar a sociedade. 

Segundo ele, a educação teria o papel de superpor ao ser que somos ao nascer, individual e associal, um ser 

inteiramente novo. Acreditava, porém, que, para reproduzir a solidariedade social, nem todos os indivíduos 

nasceriam para refletir. Seria sempre preciso, pensava Durkheim, que houvessem homens de sensibilidade e 

homens de ação, de tal forma que não caberia a todos o acesso à educação. Assim, o pensamento conservador 

justifica a desigualdade social e de acesso ao conhecimento como fenômeno natural. Nesse caso, porém, corre-

se o risco de se estar perdendo o fenômeno social na análise, pois a desigualdade é tomada apenas como 

questão individual. Atribui-se o fracasso ou o sucesso escolar à capacidade ou incapacidade pessoal, parecendo, 

então, tratar-se de questão de competência. O verdadeiro problema permanece escondido. 

O papel da sociologia é justamente o de desnaturalizar, expondo abordagens científicas, e, assim, 

transcender o senso comum. Através da Sociologia da Educação é possível compreender que a educação se dá 

no contexto de uma sociedade específica, e portanto, não há uma educação ideal, mas a educação adequada às 

necessidades históricas das sociedades. 

Existem diferentes teorias sociológicas, portanto, existem também diferentes enfoques sobre o problema da 

educação. Na França, o mais expressivo sociólogo a se dedicar ao estudo do sistema educacional, considerado 

por muitos, o maior sociólogo do século XX, foi Pierre Bourdieu. No Brasil, um dos pioneiros na Sociologia da 

Educação foi Fernando Azevedo, signatário do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 1932, responsável 

pela Reforma do Ensino no então Distrito Federal (1927). Foi ainda um dos intelectuais responsáveis pela 

fundação da Universidade de São Paulo – USP em 1934. 

Pierre Bourdieu mostrou como o sistema educacional se tornou, no capitalismo, uma forma sutil de 

reprodução das desigualdades e dos privilégios. Mostrou como a origem social do indivíduo se torna destino 

escolar. 

Segundo Bourdieu, a educação hoje mascara-se de democracia e dificulta a mobilidade social. O aluno de 

baixa renda é acusado pelo seu fracasso na escola e não são percebidas as condições sociais em que se 

desenvolve o aprendizado e em que funciona o sistema de ensino. Assim, por outro lado, o êxito escolar não 

resultaria do dom natural da inteligência (o que constitui uma ideologia), mas do capital cultural, ou seja, da 

bagagem de cultura que o estudante herda da família e do meio social e classe em que nasceu. Em outros 

termos, o sucesso na escola não é efeito de aptidões naturais, mas de uma realidade objetivamente dada que o 

agente incorpora, tornando-a subjetiva. A esse processo de interiorização do que é objetivamente determinado, 

Bourdieu chama de habitus. Um médico ou um advogado bem-sucedido ou ainda, alguém de espírito 

empreendedor pode julgar ser portador, por exemplo, de uma vocação íntima, mas na verdade, trata-se de 
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habitus herdado do meio social (classe) e da família em forma de capital cultural. A escola, conclui o sociólogo 

francês, permanece sendo uma das instituições principais de manutenção de privilégios. 

Bourdieu conduziu suas investigações com rigorosa postura de observação científica, utilizando o recurso da 

coleta de dados, da construção de categorias e da observação criteriosa, de forma que, muito do que produziu 

nos anos 1970 permanece válido. 

Bourdieu acompanhou o movimento de democratização do ensino e mostrou o equívoco (e mais 

especificamente a função ideológica desse equívoco) de se acreditar que o acesso à escola por parte da parcela 

da população até então não frequentadora da escola, formaria uma sociedade democrática e mais justa. 

Verificou que a simples frequência escolar não era garantia de êxito na sociedade. A mera expansão do 

sistema escolar não seria suficiente para promover uma real reforma da sociedade, no sentido de concretizar a 

equidade social. Ocorreu uma nova forma de exclusão, mais sutil, percebida mais tardiamente, dentro do 

próprio sistema escolar. Chamou a esses novos excluídos, agora estigmatizados pela frequência escolar, porque 

tiveram ‘suas chances’, de os ‘excluídos do interior’. 

Ocorre dentro da escola uma seleção fundamentada no capital cultural e no habitus que cada escolar porta 

e herda do meio social de origem. Tais critérios permanecem opacos aos próprios educadores. O aluno portador 

de um privilegiado capital cultural, como viagens realizadas, hábito da leitura, familiaridade com obras de arte e 

intimidade com uma linguagem mais sofisticada, é tomado diante das técnicas de avaliação, como naturalmente 

inteligente, dedicado e merecedor de um futuro brilhante. Deixa-se escapar, nessa análise superficial e 

preconceituosa, a percepção sociológica da realidade. Não se percebe que se está reproduzindo os privilégios 

da classe dominante. 

O que tudo isso significa? Significa que a Sociologia da educação não se destina aos sociólogos, mas deve 

interessar, sobretudo, a todos os envolvidos com o sistema educacional: agentes políticos, agentes da educação 

(mestres, gestores, psicólogos e pedagogos), pais etc. 

O olhar sociológico permite identificar os mecanismos de reprodução das desigualdades e sem ele não há 

como projetar planos reais de reorganização do tecido social. Não basta o argumento vazio da justiça e ética ou 

a evocação da cidadania e dos direitos. Tampouco, pode-se ainda encarar a Sociologia da Educação apenas 

como mera exigência curricular. Há de se confiar a essa disciplina a tarefa de participar das políticas 

educacionais e de orientar educadores às práticas mais coerentes de avaliação e de resgate do que a sociedade 

já tolheu aos jovens educandos: cultura.” 

 

15. Bourdieu e a educação Por Ana Paula Hey e Afrânio Mendes Catani 

 

Pelo sistema de ensino, as diferenças iniciais de classe são transformadas em desigualdades de destino 

escolar e em forma específica de dominação. 

 

“A partir dos anos 1960, e durante quase 45 anos, Pierre Bourdieu produziu um conjunto de análises no 

âmbito da Sociologia da Educação e da cultura que influenciou decisivamente algumas gerações de intelectuais, 

obtendo o reconhecimento de pesquisa - dores, estudantes e ativistas que atuam em várias outras esferas da 

sociedade. Em Uma sociologia da produção do mundo cultural e escolar, introdução a Escritos de educação 

(1998), que reúne 12 textos do sociólogo francês, Maria A. Nogueira e Afrânio Catani escrevem o seguinte: ‘Ao 

mesmo tempo em que colocava novos questionamentos, sua obra fornecia respostas originais, renovando o 

pensamento sociológico sobre as funções e o funcionamento social dos sistemas de ensino nas sociedades 

contemporâneas, e sobre as relações que mantêm os diferentes grupos sociais com a escola e com o saber. 
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Conceitos e categorias analíticas por ele construídos constituem hoje moeda corrente da pesquisa educacional, 

impregnando boa parte das análises brasileiras sobre as condições de produção e de distribuição dos bens 

culturais e simbólicos, entre os quais se incluem os produtos escolares’. 

Bourdieu, em seus escritos, procurou questionar, nas sociedades de classes, a temática que persegue muitos 

intelectuais: a compreensão de como e por que pequenos grupos de indivíduos conseguem se apoderar dos 

meios de dominação, permitindo nomear e representar a realidade, construindo categorias, classificações e 

visões de mundo às quais todos os outros são obrigados a se referir. Compreender o mundo, para ele, converte-

se em poderoso instrumento de libertação – é esse procedimento que ele realiza, dentre outros domínios, no 

educacional. 

A cultura vem a ser um sistema de significações hierarquizadas, tornando-se um móvel de lutas entre grupos 

sociais cuja finalidade é a de manter distanciamentos distintivos entre classes sociais. A dominação cultural se 

expressa na fórmula segundo a qual a cada posição na hierarquia social corresponde uma cultura específica 

(elitista, média, de massa), caracterizadas respectivamente pela distinção, pela pretensão e pela privação. 

Definida por gostos e formas de apreciação estética, a cultura é central no processo de dominação; é a 

imposição da cultura dominante como sendo ‘a cultura’ que faz com que as classes dominadas atribuam sua 

situação subalterna à sua suposta deficiência cultural, e não à imposição pura e simples. O sistema de ensino 

desempenha papel de realce na reprodução dessa relação de dominação cultural, funcionando ainda, para 

Bento Prado Jr., ‘como chancela de diferenças culturais e linguísticas já dadas, antes da escolarização, no quadro 

da socialização primeira, que é necessariamente diferencial, segundo a inscrição das famílias nas diferentes 

classes sociais’. 

‘O código linguístico da burguesia (com seus cacoetes, idiotismos, suas particularidades) será encontrado, 

pelos futuros notáveis, nas salas de aula, como a linguagem da razão, da cultura, numa palavra, como elemento 

ou horizonte da Verdade. O particular é arbitrariamente erigido em universal e o ‘capital cultural’ adquirido na 

esfera doméstica, pelos filhos da burguesia, lhes assegura um privilégio considerável no destino escolar e 

profissional. No Destino, enfim’. (“A Educação depois de 1968”, em Os Descaminhos da Educação, ed. 

Brasiliense). 

 

16. A escola como reprodutora da dominação 

 

A função do sistema de ensino é servir de instrumento de legitimação das desigualdades sociais. Longe de 

ser libertadora, a escola é conservadora e mantém a dominação dos dominantes sobre as classes populares, 

sendo representada como um instrumento de reforço das desigualdades e como reprodutora cultural, pois há o 

acesso desigual à cultura segundo a origem de classe. 

O filósofo idealista Alain (Émile Chartier, 1868-1951) foi professor durante décadas na Khâgne (classes 

preparatórias às Escolas Normais nas áreas de letras e filosofia, onde são recrutados os intelectuais de maior 

prestígio no campo intelectual francês) do Lycée Henri IV (Paris) tendo, dentre centenas de outros alunos, 

Raymond Aron, Simone Weill e Georges Canguilhem. Em 1932, Alain escrevia em Propos sur l éducation – 

Pédagogie enfantine, de maneira apologética, que ‘se pode perfeitamente dizer que não há pensamento a não 

ser na escola’. 

Bourdieu construirá sua trajetória analítica no domínio da Sociologia da Educação procurando opor-se a um 

idealismo como o preconizado por Alain, em que a reflexão é destituída de qualquer fundamento histórico, 

como na velha tradição francesa. Em artigo de 1966, ‘A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e 

à cultura’, rompe com as explicações fundadas em aptidões naturais e individuais e critica o mito do ‘dom’, 
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desvendando as condições sociais e culturais que permitiriam o desenvolvimento desse mito. Desmonta, 

também, os mecanismos através dos quais o sistema de ensino transforma as diferenças iniciais – resultado da 

transmissão familiar da herança cultural – em desigualdades de destino escolar. Explora a relação com o saber, 

em detrimento do saber em si mesmo, mostrando como os estudantes provenientes de famílias desprovidas de 

capital cultural apresentarão uma relação com as obras da cultura veiculadas pela escola que tende a ser 

interessada, laboriosa, tensa, esforçada, enquanto para os alunos originários de meios culturalmente 

privilegiados essa relação está marcada pelo diletantismo, desenvoltura, elegância, facilidade verbal ‘natural’. Ao 

avaliar o desempenho dos alunos, a escola leva em conta, conscientemente ou não, esse modo de aquisição e 

uso do saber. 

Segundo Bourdieu, ‘para que sejam desfavorecidos os mais favorecidos, é necessário e suficiente que a 

escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos 

critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Tratando todos 

os educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é 

levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura’. 

Bourdieu constrói seu esquema analítico relativo ao sistema escolar e às relações não explícitas que o 

ancoram em uma longa trajetória que envolve análises empíricas objetivas, centradas em estatísticas da situação 

escolar francesa. Já em 1964, em Les étudiants et leurs études (Os estudantes e seus estudos) e Les héritiers. Les 

étudiants et la culture (Os herdeiros. Os estudantes e a cultura), escritos com Jean-Claude Passeron, examina 

como os estudantes se relacionam com a estrutura do sistema escolar e como são nele representados, e 

constata a desigual representação das diferentes classes sociais no sistema superior. Investiga a cultura 

‘legítima’, aquela das classes privilegiadas que é validada nos exames escolares e nos diplomas outorgados, e o 

ensino, aquele que autentica um corpo de conhecimentos, de saber-fazer e, sobretudo, de saber dizer, que 

constitui o patrimônio das classes cultivadas. 

O fato de desvendar as desigualdades do ensino francês, tanto como sistema como em seu interior, significa 

uma grande mudança no pressuposto já canonizado – principalmente com Durkheim, que personifica o ideal da 

Terceira República (1870-1940), conhecida como A República dos Professores –, em que a escola deveria 

fornecer a educação para todos os indivíduos, proporcionando-lhes instrumentos que pudessem garantir sua 

liberdade, mas, também, sua ascensão social. 

Ao afirmar que o sistema escolar institui fronteiras sociais análogas àquelas que separavam a grande 

nobreza da pequena nobreza, e esta dos simples plebeus, ao instaurar uma ruptura entre os alunos das grandes 

escolas e os das faculdades (ao analisar o campo universitário francês e o papel das Grandes Écoles), Bourdieu 

desvela a crueza da desigualdade social e, ao mesmo tempo, como ela é simulada no sistema escolar e 

entranhada nas estruturas cognitivas dos participantes desse universo – professores, alunos, dirigentes. 

 

17. Conhecimento e poder 

 

Assim, a instituição escolar é vista como desempenhando uma grande função de produção de diferenças 

cognitivas, uma vez que ajuda a produzir esquemas de apreciação, percepção e ação do mundo social por via 

da internalização dos sistemas classificatórios dominantes no mundo social global. Suas análises da educação, 

então, passam a pertencer ao campo da sociologia do conhecimento e da sociologia do poder, pois como ele 

mesmo afirma, longe de ser uma ciência aplicada e adequada somente aos pedagogos, ela se situa na base de 

uma antropologia geral do poder e da legitimidade, porquanto se detém ‘nos mecanismos responsáveis pela 

reprodução das estruturas sociais e pela reprodução das estruturas mentais’. 
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Para Loïc Wacquant, Bourdieu oferece uma anatomia da produção do novo capital [o cultural] e uma análise 

dos efeitos sociais de sua circulação nos vários campos envolvidos no trabalho de dominação. Em La noblesse d 

État (A nobreza do Estado) comprova e reforça suas teses iniciais sobre o sistema de ensino e a ‘relação de 

colisão e colusão, de autonomia e cumplicidade, de distância e de dependência entre poder material e poder 

simbólico’. Sua sociologia da educação é, antes de tudo, uma ‘antropologia generativa dos poderes focada na 

contribuição especial que as formas simbólicas dão à respectiva operação, conversão e naturalização. (…) O 

interesse de Bourdieu pela escola deriva do papel que ele lhe atribui como garantidor da ordem social 

contemporânea via magia do Estado que consagra as divisões sociais, inscrevendo-as simultaneamente na 

objetividade das distribuições materiais e na subjetividade das classificações cognitivas’. 

A apropriação do autor no campo educacional brasileiro ocorre de forma mais incisiva no uso de suas 

noções mais evidentes e, não raramente, desvinculadas de sua epistemologia. É por isso que podemos 

encontrar os ‘teóricos’ de Bourdieu, os ‘ativistas’ e, de forma menos usual, aqueles que se apropriam de sua 

‘prática epistemológica’. Constata-se a necessidade de reconhecer o autor, buscando o entendimento da teoria 

sociológica que embasa suas noções mais conhecidas e também mais banalizadas, assim como o sentido da 

percepção do mundo social que tal teoria informa. Bourdieu nos ensina que toda prática humana se encontra 

imersa em uma ordem social, sobretudo essa categoria específica de práticas inerentes ao mundo acadêmico. 

Fazer uma sociologia da educação bourdieusiana, analisando o papel do sistema de ensino na consagração das 

divisões sociais e consolidando um novo modo de dominação, torna-se um desafio até para os acadêmicos mais 

ousados.” 
 

Ana Paula Hey é professora no Programa de Pós-Graduação em Educação da UMESP e autora do livro 

Esboço de uma sociologia do campo acadêmico: A educação superior no Brasil (EDUFSCar/FAPESP). 

Afrânio Mendes Catani é professor na Faculdade de Educação da USP e pesquisador do CNPq. Organizou, com 

Maria Alice Nogueira, Escritos de educação (Vozes), reunindo ensaios de Pierre Bourdieu. 
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Exercícios Filosóficos para Reflexão e Fixação 

 

1. Segundo o filósofo francês Gilles Lipovetsky: 

I. A sociedade moderna é marcada pela decepção e frustração. 

II. O que gera decepção não é tanto a falta de conforto pessoal, mas a desagradável sensação de desconforto 

público e a constatação do conforto alheio. 

III. A sociedade é marcada pelos excessos e abundância, seja de riqueza, seja de pobreza, além do excesso de 

desejos por parte da classe média. ‘ 

IV. A sociedade de consumo, por um lado, prega e propaga bem-estar material e emocional, conferindo uma 

correspondência entre consumir e o estado de felicidade. 

São verdadeiras apenas    

a)  I e II.  

b) II e III.  

c)  II, III e IV. 

d)  I, II e III.  

e) I, III e IV.  

   

2. Sobre a condição humana, podemos afirmar que: 

a) O homem não é um ser livre – condição específica de alguns animais que tem o poder de escolha –, e por 

isso ele se angustia. 

b) O homem tem uma capacidade muito restrita de adaptação aos espaços geográficos, diferente de outros 

animais que podem viver em diversos habitat. 

c) O homem porta um código natural que restringe sua possibilidade de articular linguagem. 

d) O homem não é considerado um ser histórico devido à sua inadequada estrutura biológica. 

e) O homem é o único ser vivente na Terra capaz de refletir sobre a sua própria existência e condição. 
 

3. O homem é “liberdade absoluta”: “está condenado a ser livre”. Desta situação resulta a angústia como 

experiência metafísica consubstanciada no sentimento da possibilidade de o homem perder a sua própria 

existência; através da angústia, o homem experiencia o nada e pressente a incerteza das escolhas que o 

conduzirão ao ser. A existência é lançada num total abandono de si mesma; isto equivale a dizer que é 

absoluta liberdade, na medida em que depende exclusivamente de si. De acordo com o texto: 

I. Liberdade é o contrário de angústia. 

II. A liberdade representa a condição primeira do homem. 

III. A angústia é causada pela incerteza diante das escolhas e essas resultam da nossa liberdade. 

IV. O homem concreto não tem chances de escolha e por isso. 

V. Experiencia a angústia. 

São coerentes 

a) apenas I e III.  

b)  apenas II e IV.  

c) apenas I e IV. 

d)  apenas III e IV. 

e)  apenas II e III. 
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4. “O homem para Sartre não pode ser ora livre ora escravo. Ele é totalmente e sempre livre, ou não o é. A 

liberdade não é alguma coisa que é dada, mas resulta de um projeto de ação. É uma árdua tarefa cujos 

desafios nem sempre são suportados pelo homem, daí resultando os riscos de perda de liberdade pelo 

homem que se acomoda não lutando para obtê-la.” (Dora Lúcia Alcântara). Para o filósofo existencialista 

Sartre, a condição humana é 

a) marcada pela liberdade, condição que lhe garante satisfação e segurança. 

b) marcada pela escravidão, pois homem algum é de fato livre. 

c) marcada pela liberdade que é dada naturalmente, nunca ameaçada por qualquer circunstância. 

d) marcada ora pela liberdade ora pela escravidão, dependendo da condição econômica. 

e) marcada pela liberdade que é causadora de angústia. 

 

5. (UNESP-2013) – A produção de mercadorias e o consumismo alteram as percepções não apenas do eu como 

do mundo exterior ao eu; criam um mundo de espelhos, de imagens insubstanciais, de ilusões cada vez mais 

indistinguíveis da realidade. O efeito refletido faz do sujeito um objeto; ao mesmo tempo, transforma o 

mundo dos objetos numa extensão ou projeção do eu. É enganoso caracterizar a cultura do consumo como 

uma cultura dominada por coisas. O consumidor vive rodeado não apenas por coisas como por fantasias. 

Vive num mundo que não dispõe de existência objetiva ou independente e que parece existir somente para 

gratificar ou contrariar seus desejos. (Christopher Lasch. O mínimo eu, 1987. Adaptado.). Sob o ponto de 

vista ético e filosófico, na sociedade de consumo, o indivíduo 

a) estabelece com os produtos ligações que são definidas pela separação entre razão e emoção. 

b) representa a realidade mediante processos mentais essencialmente objetivos e conscientes. 

c) relaciona-se com as mercadorias considerando prioritariamente os seus aspectos utilitários. 

d) relaciona-se com objetos que refletem ilusoriamente seus processos emocionais inconscientes. 

e) comporta-se de maneira autônoma frente aos mecanismos publicitários de persuasão. 

 

6. (ENEM-2013) – O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode 

chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro; você pode chamá-lo, se quiser de 

alojamento do inspetor. A moral reformada; a saúde preservada; a indústria revigorada; a instrução 

difundida; os encargos públicos aliviados; a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha; o nó 

górdio da Lei sobre os Pobres não cortado, mas desfeito – tudo por uma simples ideia de arquitetura! 

BENTHAM, J. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. Essa é a proposta de um sistema conhecido 

como panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido 

preferencial mente por mecanismos 

a) religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê. 

b) ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida. 

c) repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura física. 

d) sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. 

e) consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter as próprias 

ações controladas 
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7. Sobre a sociologia de Karl Mannheim, julgue as proposições que se seguem: 

I. Em seu livro Ideologia e Utopia, postula a alternância de tendências históricas à conservação e à mudança 

que geram, respectivamente, a ideologia e a utopia. 

II. A sociologia do conhecimento denuncia a determinação histórico-social da produção intelectual, resultando 

nos estilos de pensamento. 

III. Mannheim foi um opositor sem igual do relativismo, pois adotou uma postura positivista diante da ciência e 

o ato do conhecimento 

IV. resultaria da consciência puramente teórica. 

São coerentes apenas: 

a)  I e II. b)  I e III. c)  II e III. d)  I. e)  II. 

 

8. São categorias fundamentais na sociologia de Karl Mannheim: 

a) Constelação e ponto de vista. 

b) Alienação e liberdade. 

c) Ação social e compreensão. 

d) Fato social e coerção. 

e) Hegemonia e escola unitária. 

 

9. A sociologia do conhecimento sugere um imanente conteúdo político dos discursos organizados e aceitos, 

inclusive nas funções assumidas pelas ideologias e pelas utopias. Assim: 

I. Cada fase, da humanidade seria dominada por certo tipo de pensamento e a comparação entre vários 

estilos diferentes seria impossível. 

II. Em cada fase, aparecem tendências conflitantes, apontando seja para a conservação, seja para a mudança. 

A adesão à primeira tende a produzir ideologias e a adesão à segunda tende a produzir utopias. 

III. Não há, no pensamento de Mannheim, relação alguma entre o movimento histórico das ideologias, das 

utopias e a sociologia do conhecimento. 

IV. São coerentes apenas:    

a)  I e II b) I e III c) II e III d) I e) II 

 

10. “... Se houve algum dia um estudo interdisciplinar, este é a educação, sujeita a grave deformação se algum 

estudioso aplicar sua lente de aumento apenas a uma parte dela.” (Mannheim). Nesta frase, o sociólogo 

a)   defendeu a interdisciplinaridade, mas a distinguiu do processo da educação que deve ser orientada a 

partir da especificidade das disciplinas. 

b) afirmou que a educação interdisciplinar constitui perigo capaz de deformar os objetivos reais da 

educação. 

c) afirmou que a educação deve ser interdisciplinar para escapar da deformação decorrente das especialização 

excessivas. 

d) defendeu a educação especializada e técnica própria da sociedade moderna e apropriada a ela. 

e) espera que a interdisciplinaridade não venha a deformar o caráter dos educandos e os objetivos da 

educação. 
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