
III 

o CONCEITO DE 
CULTURA 



N a literatura das dendas sociais, 0 estudo das formas 
simb6licas geralmente tem sido feito sob a rubrica do conceito de 
cultura. Embora possa haver pouco consenso em rela~ao ao signi
ficado do conceito em 5i, muitos analistas concordam que 0 estu
do d05 fenomenos culturais e uma preocupa~ao de importancia 
central para as ciencias sociais como urn todo. Isto porque a vida 
sodal nao e, simple5mente, uma questao de objet05 e fatos que 
ocorrem como fenomen05 de um mundo natural: ela e, tambem, 
uma questao de a~5es e expres50es significativas, de manifesta
<;5es verbais, sfmbolos, textos e artefatos de varios tipos, e de sujei
tos que se expressam atraves desses artefatos e que procuram en
tender a si mesmos e aos outros pela interpreta¢o das expressOes 
que produzem e recebem. Em sentido mais amplo, 0 estudo dos 
fenomenos culturais pode ser pensado como 0 estudo do mun
do socio-hist6rico constituido como um campo de significados. 
Pode ser pensado como 0 estudo das maneiras como expressOes 
significativas de varios tipos sao produzidas, construidas e rec€
bidas por indivfduos situados em urn mundo s6cio-hist6rico. 
Pensado dessa maneira, 0 conceito de Cultura se refere a uma va
riedade de fenomenos e a urn conjunto de interesses que sao, 
hoje, compartilhados por estudiosos de diversas disciplinas, des
de a sociologia e antropologia ate a hist6ria e a crftica Literaria. 

Entretanto, oconceito de cultura nao tem sempre sido usado 
dessa forma. E um conceito que possui uma longa hist6ria pro.. 
pria, e 0 sentido que ele tem hoje e, em certa medida, urn produto 
dessa hist6ria. Retra.;ando alguns dos principals episooios no de
senvolvimento do conceito de cuitura, podemos obter uma com
preensao mals profunda daquilo que ele envolve e daquilo que 
deve ser evitado nos estudos contemporaneos dos fen6menos 
culturais. Por isso, come.;arei este capItulo oferecendo uma breve 
revisao deste desenvolvimento. Meu objetivo nao e oferecer uma 
pesquisa compreensiva dos muitos usos, passados e presentes, 
do conceito de cultura, mas reaJ.;ar algumas das principais dl-
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mens6es de seu uso' . Em nome da simplicidade, distinguirei en
tre quatro tipos basicos de sentido. 0 primeiro deles e aquele que 
surgiu nas primeiras discuss6es sobre cultura, especialmente as 
que tiveram lugar entre os fil6sofos e historiadores alemaes nos 
seculos XVIII e XIX. Nessas discuss6es, 0 termo "cultura" era, ge
ralmente, usado para se referir a urn processo de desenvolvimen
to intelectual ou espiritual, urn processo que diferia, sob certos 
aspectos, do de" civiliza~ao". Podemos descrever este uso tradl
cional do termo como a concep9iio cldssica de cultura. Com 0 apa
recimento da disciplina de Antropologia no fim do seculo XIX, a 
concep~ao classica deu lugar a varias concep~6es antropo16gi
cas de cultura. Aqui, distinguirei duas dessas concep~6es, as 
quais denomino de concep9iio descritiva e de concep9iio ~imb61ica. 
A concep~ao descritiva de cultura refere-se a urn vanado con
junto de valores, cren~as, costumes, conven~6es, habitos e prati
cas caracteristicas de uma sociedade especifica ou de urn perio
do hist6rico. A concep~ao simb6lica muda 0 foco para urn inte
resse com simbolismo: os fen6menos culturais, de acordo com 
esta concep~ao, sao fen6menos simb6licos e 0 estudo da cultu
ra esta essencialmente interessado na interpreta~ao dos simbo
los e da a~ao simb6lica. 

A concep~ao simb6lica e urn ponto de partida apropriado 
para 0 desenvolvimento de uma abordagem construtiva no estu
do dos fen6menos culturais. Mas a debilidade desta concep~ao
na forma como ela aparece, por exemplo, nos escritos de Geertz
esta em que ela da uma aten~ao insuficiente as rela~6es sociais es
truturadas nas quais os simbolos e as a~6es simb6licas estao sem
pre inseridas. Desta forma, formulei 0 que chama de concep9iio es
trutural de cultura. De acordo com essa concep~ao, os fen6menos 
culturais podem ser entendidos como formas simb6licas em con
textos estruturados; e a analise cultural pode ser pensada como 0 

estudo da constitui~ao significativa e da contextualiza~ao social 
das formas simb6licas. A maior parte deste capitulo se dedica a 
elabora~ao das duas caracteristicas implicadas na concep~ao es
trutural de cultura - a saber, a constitui~ao significativa das for
mas simb6licas e a sua contextualiza~ao social. 

Visualizando as formas simb6licas em suas rela~6es com os 
contextos sociais estruturados dentro dos quais elas sao produzi
das e recebidas, a concep~ao estrutural de cultura oferece uma 
base sobre a qual podemos come~ar a pensar acerca do que esta 
envolvido na emergencia e desenvolvimento da comunica~ao de 
massa. Isto porque a comunica~ao de massa se interessa, de certo 
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modo e em virtude de certos m'ii.q,s .. p~l" produ~ao e transmissao 
de formas simb6licas. A comun1ca~ao de massa e, certamente, 
uma questao de tecnologia, de mecanismos poderosos de produ
~ao e transmissao; mas, tambem, e uma questao de formas simb6-
licas, de express6es significativas de varios tip os, que sao produ
zidas, transmitidas e recebidas por meio de tecnologias desen
volvidas pela industria da midia. Assim, a emergencia e 0 desen
volvimento da comunica~ao de massa pode ser vista como uma 
transforma~ao fundamental e continua das maneiras como as 
formas sim~6licas sao produzidas e circulam nas sociedades 
modemas. E neste sentido que falo em midia~ao da cultura mo
dema. 0 que define nossa cultura como "modema" e 0 fato de 
que a produ~ao e a circula~ao das formas simb6licas se tomaram 
desde 0 fim do seculo XV, cada vez mais e de uma forma irresisti
vel, parte de urn processo de mercantiliza~ao e transmissao que e, 
agora, de carMer global. Estes sao desenvolvimentos que exami
narei no pr6ximo capitulo. 

Cultura e civiliza~ao 

Vamos come~ar retra~ando a hist6ria do conceito de cultura. 
Derivada da palavra latina cullura, 0 conceito adquiriu uma pre
sen~a significativa em muitos idiomas europeus no inicio do pe
riodo modemo. Os primeiros usos nos idiomas europeus preser
varam algo do sentido original de cullura, que significava, funda
mentalmente, 0 cultivo ou 0 cuidado de alguma coisa, tal como 
graos ou animais. Do inicio do seculo XVI em diante, este sentido 
original foi estendido da esfera agricola para 0 processo do de
senvolvimento humano, do cultivo de graos para 0 cultivo da 
mente. Entretanto, 0 uso independente do substantivo "cultura", 
referindo-se a urn processo geral ou ao produto deste processo, 
nao era comum ate 0 fim do seculo XVIII e inicio do seculo XIX. 0 
substantivo, como independente, apareceu primeiro na Fran~a e 
na Inglaterra; e, no fim do seculo XVIII, a palavra francesa estava 
incorporada ao alemao, grafada primeiramente como Cullur e, 
mais tarde, como Kullur. 

No inicio do seculo XIX, a palavra "cultura" era usada como 
urn sin6nimo para, ou em alguns casos em contraste com, a pala
vra "civi1iza~ao". Derivada da palavra latina civilis, referindo-se 
a ou pertencendo aos cidadaos, 0 termo "civi1iza~ao" foi, inicial
mente, usado na Fran~a e na Inglaterra no fim do seculo XVIII 
para descrever urn processo progressivo de desenvolvimento hu-
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mano, urn movimento em dire~iio ao refinamento e a ordem, por 
oposi<;iio a barbiirie e a selvageria. Por tras deste sentido emer
gente estava 0 espirito do Ilurninismo europeu e a sua confiante 
cren<;a no carater progressista da Era Modema. Na Fran<;a e na In
glaterra, os usos das palavras "cultura" e "civiliza¢o" se sobre
puseram: ambas for am, progressivamente, sendo usadas para 
descrever urn processo geral de desenvolvirnento hurnano, de 
tomar-se" cui to" ou "civilizado". Na lingua alema, entretanto, 
estas palavras eram, frequentemente, contrastadas, de tal forma 
que Zivilisation adquiriu uma conota<;ao negativa e Kultur, uma 
positiva. A palavra "Zivilisation" foi associada com polidez e re
finamento das maneiras, enquanto "Kultur" era usada mais para 
se referir a produtos intelectuais, artisticos e espirituais nos quais Be 

expressavam a individualidade e a criatividade das pessoas. 

o contraste germanico entre Kultur e Zivilisation estava liga
do a padroes de estratifica<;ao social dos infcios da Europa rna
dema. Essa liga<;ao foi examinada em detalhes por Norbert EIi
as2

. Na Alemanha do seculo XVIII, observa Elias, 0 frances era 0 

idioma da corte nobiliarquica e dos expoentes da burguesia; falar 
frances era urn simbolo de status entre as classes superiores. Dis
OOto dessas classes superiores, existia urn pequeno extrato de in
telectuais de lingua alemii, recrutado, principalmente, entre a ofi
cialidade cortesii e, ocasionalmente, da nobreza ruraL Esta intelli
gentsia concebia sua pr6pria atividade em termos de suas realiza
<;oes intelectuais e artisticas; zombava das classes superiores que 
nada realizavam nesse sentido, mas despendiam suas energias 
no refinamento desuas maneiras e irnitando os franceses. A pole
mica contra as classes superiores era expressa em termos do con
traste entre Kultur e Ziviiisation. "Tornamo-nos cultos atraves 
da arte e das dencias", afirmava Kant, "tornamo-nos civilizados 
[pela aguisi<;iio de I uma variedade de requintes e refinamentos 
sociais3

." A intelligentsia alemii usava 0 termo Kultur para expres
sar sua posi<;iio peculiar, para distinguir-se, em suas realiza<;oes, 
das classes superiores as quais nao tinha acesso. Neste sentido, a 
situa<;iio da intelligentsia alemii diferia significativamente da fran
cesa. Na Fran<;a, havia tambem urn grupo emergente de intelec
tuais, como Voltaire e Diderot, mas eles foram assirnilados pela 
grande sociedade cortesa de Paris, enquanto que seus colegas da 
Alemanha foram exc1uidos da vida na corte. Desta forma, a intel
ligentsia alemii buscou sua realiza<;iio e encontrou seu orgulho em 
outro lugar, no campo da academia, da cifficia, da filosofia, da 
arte, isto e, no campo da Kultur. 
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No fim do seculo XVIII e inicio d~ XIX, 0 termo U cultura" era 
tambem comumente usado em triltJaihos que buscavam oferecer 
historias universais da humanidade: Este uso foi particularmente 
fortena literatura alemii, por exemplo nos trabalhos de Adelung, 
Herder, Meiners e Jenisch; foi em urn trabalho de Adelung, de 
1782, que a expressao "Cultur-Geschichte" - "hist6ria da cultura" _ 
apareceu pela prirneira vez4

. Nessashisrorias, 0 termo "cultura" e 
geralmente usado no sentido de cultivo, melhoramento e enobre
cimento das qualidades ffsicas e intelectuais de uma pessoa ou de 
urn povo. As historias da cultura expressavam assim acren~a ilu
minista no caniter progressista da nova era, enquanto, ao mesmo 
tempo, concebiam a conota<;iio positiva de "cultura" como 0 ge
nUlno desenvolvimento e enobrecimento das faculdades hurna
nas. A mais conhecida dessas primeiras hist6rias da cultura foi a 
obra em quatro volumes de J.G. von Herder, Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit, originalmente publicada entre 1784 
e 1791

5
. Neste extenso trabalho, Herder preservou algumas das 

enfases de seus contemporaneos, embora ele fosse urn critico do 
etnocentrismo caracteristico de muitos trabalhos que se apresen
tavam como historias universais. Em resposta ao que considera
va urna rna compreensao de suas ideias, Herder afirmou: 

Nunca pensei que, pelo fato de empregar algumas expressOes figura-
tivas tais como meninice, mfancia, maturidade e velhice de nossas es
pedes, cuja cadeia de termos foi apHcada, e somente poderia se-lo, 
apenas a algumas poucas na~Oes, isso Be oonstituisse nums indica~30 
de urn caminho atraves do qual a hisl6ria do cullum, sem falar na filoso
fia da hist6rin da humanidade como urn todo, pudesse ser retra<;ad~ com 
segurant;a, Existe acaso algum povo sobre a face da terra que seja to
talmente sem culrura? E como seria restrito 0 esquema da Providen
cia se todos os individuos da especie humana £ossem formados por 
aquilo que nos charnamos de cultural rujo nOlle mais apropriado se
ria amiude fr.queza ref mad •. Nad. pode ser rnais vago do que 0 pro
prio termo; nada mais apto para nos levar a confusao do que Sua 

aplica~ao para todas as nac;oes e epocas6. 

Herder preferiu falar em "culturas" no plural, chamando a 
aten<;ao para as caracteristicas particulares dos diferentes gru
pos, na<;6es e periodos. Este novo sentido de n cultura" foi subse
quentemente adotado e elaborado, no seculo XIX, por Gustav 
Klemm, E.B. Tylor e outros, cujos escritos etnograficos oferece
ram, como veremos, urn estirnulo para 0 desenvolvirnento da 
Antropologia. 

o conceito de cultura que emergiu no final do seculo XVIII e 
infcio do XIX e que foi principalmente articuJado pelos filoso-
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fos e historiadores alemaes pode ser descrito como a "concep<;ao 
cIassica ". Esta concep<;ao pode ser definida de maneira ampla 
como se segue: cullum e 0 processo de desenvolvimento e enobrecimen
to das Jaculdades humanas, urn processo Jacilitado pela assimilaqlio de 
trabalhos academicos e artfsticos e ligado ao caniter progressista da era 
modema. E evidente que certos aspectos da concep<;ao cli!\ssica 
sua enfase no cultivo de qualidades e valores "mais elevados", 
seu apelo a trabalhos da Academia e da Arte, sua Iiga<;ao com a 
ideia de progresso do lluminismo - permanecem entre n6s ainda 
hoje e estao implicitos em alguns dOB usos cotidianos da palavra 
"cultura". Entretanto, e a pr6pria restritividade e estreiteza da 
concep<;ao chissica que passam a ser as fontes de sua limita<;ao. A 
concep<;ao ciassica privilegia alguns trabalhos e valores em rela
"ao a oUtros; trata esses trabalhos e valores como a maneira pela 
qual os individuos podem se tomar cuItos, isto e, enobrecidos na 
mente e no espfrito. Este privilegio outorgado a certos trabalhos e 
valores estava ligado a autoafirma¢o e a autoimagem da intelli
gentsia alema e, mais genericamente, a confiante cren<;a no pro
gresso associado ao Iluminismo europeu. 0 conceito de cultura 
nao poderia carregar 0 peso desses pressupostos por muito tem
po. Ja destaquei as restri<;5es expressas por Herder. Mas a mu
dan<;a decisiva aconteceu no fim do seculo XIX, corn a incorpora
<;ao do conceito de cultura a nova disciplina emergente - a antro
pologia. Nesse processo, 0 conceito de cultura foi despojado de 
algumas de suas conola<;oes etnod~ntricas e adaptado as tarefas 
da descri<;iio etnografica. 0 estudo da cultura estava agora menos 
Jigado ao enobrecimenlo da mente e do espfritono cora<;iio da Eu
ropa e mais Jigado a elucida<;iio dos costumes, pniticas e cren<;as 
de outras sociedades que niio as europeias. 

Concep-;;oes antropologicas de 
cultura 

o conceito de cultura tern estado tao intimamente ligado ao 
desenvolvimento da disciplina da antropologia que, algumas ve
zes, estes dois conceitos tern sido vistos virtualmente como coex
tensivos: a anlropologia, ou pelo menos um dos principals ramos 
da antropologia, e 0 estudo comparativo da cultura. Devido a 
centralidade do conceito de cultura na literatura antropol6gica 
talvez niio seja surpresa que 0 conceito tenha sido usado de dife
rentes maneiras e tenha se ligado a diferentes pressupostos e me
todos. :-liio levarei a efeito uma pesquisa ou analise detalhada 
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desses USOS! I?ara meus 0r;etivos sera suficiente distinguir entre 
dOI~ U~?S ba,~lcos, aos _quaIs m~ ~rcomo a "concep<;iio des
cntiva e a concep<;ao slmbohca'. Esta distin<;ao, inevitavel
mente, ~nvolve algurna simplifica<;iio, nao apenas porque ela ne
ghgenCla nuan<;as que poderiam ser discemidas nos diferentes 
usos do termo, mas tambem porque acentua as diferen<;as entre 
d~as con~ep,,~s ;, por isso, despreza as semelhan"as. Apesar 
dISS<?, a dlstm"ao e um mstrumento ~alitico util que nos possibi
hta~a exammar alguns dos pnnclpals usos do conceito de cultura 
na hteratura antropologica. 

A concepfao descritiva 

. A conc~p<;ii~ descritiva de cultura pode ser rastreada nos es
cntos dos hlstonadores culturais do seculo XIX interessados na 
?escri<;iio etnografica de sociedades niio europeias. Entre os mais 
IIDportantes deles estava Gustav Klemm, cujo trabalho, em dez 
volumes, Allgememe Cultur-Geschichte der Menschheit, foi publica
do entre .1843 ': 1852. ~Iemm buscou oferecer uma abordagem 
ampl~,e slste~atJca do desenvolvimenlo gradual da especie hu
mana ,alraves do exame dos costumes, habilidades, aries ferra
mentas, armas, praticas r~ligiosas e assim por diante, de p'ovos e 
tnbos em todo 0 mundo . 0 trabalho de Klemm era conhecido 
de E.B. Ty~or, l?ro!essor de Antropologia na Universidade de 
Oxford, cUlo prmClpal traba~o, Primitive Culture, foi publicado 
:m dOls ,;ol~mes .em :8:'1. J',;o contexto ingles, 0 eontrasle entre 
cultura e clvlhza<;ao nao era tao marcante como na Alema

nha. Tylor empregou os lermos de maneira intercambiavel ofe
recendo no inicio de Primitive Culture esta defini<;ao classic~: 

Cultura ou CiviHz.a;;ao, tomada em seu sentido etnografico amplo~ e 
a~uele todo complexo que indui conhecimento, cren~a, arlc, mora1,. 
Ie!, costume e todas as demais capaddades e habitos adquiridos pelo 
hornern enquanto membro de uma sociedade. A condh;ao cia cultura 
enm: as divers~s soci~dades da espCcie burnam, na medida em que ~ 
passlvel de ser mvestigada nos prindpios gerais, e urn tema apropria
do para 0 estudo do pensamento e da a¢o humano.8. 

A defini<;iio de Tylor contem os elementos-chave da concep
"ao descritiva. de cultura. De acordo com esta concep<;ao, a cultu
ra pode ser vista como 0 C0;tjunto inter-relacionado de cren<;as, 
cost:tu:"es: f?rmas de conhecImento, arte, etc., que sao adquiridos 
pelos mdlvlduos enquanto membros de uma sociedade parti
cular e que podem ser estudados cientificamente. Estas cren<;as, 
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costumes, etc., formam urn "todo complexo" que e caracteristico 
de uma determinada sociedade, diferenciando essa sociedade de 
outros lugares e epocas diferentes. Vma das tarefas do estudo da 
cultura, na abordagem de Tylor, e dissecar esses todos em suas 
par!es compon~ntes e cIassifica-Ios e compara-los de uma manei
ra SIStematiCa. E uma tarefa similar aquela realizada pelo botani
co e pelo z06logo: "Da mesma forma que 0 catalogo de todas as 
especies de plantas e animais de uma regH'io representam sua 
flora e sua fauna, assim uma !ista de todos os itens da vida em ge
ral de urn povo representa aquele todo que denominamos sua 
cultura,,9. 

Como a ultima afirma~ao deixa claro, a abordagem de Tylor 
envolve uma serie de pressupostos metodol6gicos acerca de 
como a cultura deve ser estudada. Estes pressupostos definem a 
cultura como objeto de pesquisa cientifica sistematica; produzem 
o que pode ser descrito como a cientifiza~{jo do conceito de cultura. 
Ao passo que a primitiva concep<;ao chlssica da cultura era uma 
no.,ao humanistica ligada ao cultivo das faculdades humanas 
atraves de trabalhos academicos e de arte, a concep.,ao descritiva, 
da forma como emergiu dos escritos de Tylor e de outros, era vis
ta como a viga-mestra de uma disciplina cientifica emergente que 
se preocupava com a analise, classifica.;ao e compara.;ao dos ele
mentos constitutivos das diferentes cuIturas. Entretanto, a denti
fiza~ao do conceito de cultura nilo eliminou a enfase prirnitiva na 
ideia do progresso; em muitos casos, ela simplesmente inscreveu 
essa ideia num marco referencial evoludonista. Isso e evidente 
no trabalho de Tylor, para quem as condi~5es culturais de sode
dades diferentes eram vistas como "estagios de urn desenvolvi
n:ento ou evolu.;ao, cada urn como resultado de uma hist6ria pre
Vla, e prontos a fazer sua parte adequada na moldagem da hist6-
ria do futuronlo

. Alem de analisar, classificar e comparar, 0 estudo 
da cultura deveria buscar, segundo Tylor, reconstruir 0 desenvol
virnento das especies humanas, tendo em vista reorganizar os 
passos que levaram da selvageria a vida civilizada. Por isso, a 
preocupa.,ao de T ylor com 0 que chama de "sobrevivencia na cul
tura", isto e, com aqueles residuos de formas culturais previas 
que persistem no presente e que ateslam as origens primevas e 
barbaras da cultura contemporanea. 

o can'lter cientifico e evolucionista da obra de Tylor era con
sistente com a atmosfera intelectual geral do fim do seculo XIX, 
quando os metodos das ciencias positivas estavam sendo adapta
dos a novos campos de pesquisa e quando 0 impacto das ideias 
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de Darwin era gera!. Nos escritos de ant(op610gos subsequentes, 
essas enfases foram urn poueo mdl:b!l.'adas ou, algumas vezes, 
parcialmente deslocadas por outras pteocupa~5es. Assim, Mali
nowski, escrevendonos anos de 1930e 1940, defendeu uma "teo
ria dentHica da cultura" e endossou uma teolia evolucionis
ta qualificada; mas seu principal interesse era desenvolver uma 
abordagem funcionalista da cuitura, na qual os fen6menos cultu
rais pudessem ser analisados em termos da satisfa~ao das neces
sidades humanasll 

. A concep.,ao de cuItura empregada por Mali
nowski e uma versao daquilo que denominei concep.;ao descriti
va. Os seres humanos diferenciam-se, observa ele, sobdois aspec
tos. Em primeiro lugar, diferenciam-se em fun.;ao de sua estrutu
ra corporal e caracterlsticas fisiol6gicas; 0 estudo dessas varia
<;5es e a tarefa da antropologia f!sica. Tambem se diferenciam em 
termos de sua "heran.;a social" ou cultura, e essas varia.;5es sao 
de interesse da "antropologia cultural". "Acultura compreende 
artefatos, bens, processos tecnicos, ideias, habitos e valores ... 
A cultura e uma realidade sui generis e deve ser estudada como 

l' tal" ·.0 estudo da cuItura deve tentar desmontar a heran.;a so-
cial em seus elementos componentes e reladonar estes elemen
tos urn com 0 outro, com 0 meio ambiente e com as necessidades 
do organismo humano. De acordo com Malinowski, 0 exame 
das fun.,oes dos fen6menos culturais, das formas como eles sa
tisfazem as necessidades humanas, devem preceder toda ten
tativa de formular esMgios do desenvolvimento social e dos es
quemas evolucionistas. 

Apesar das diferentes enfases que sao evidentes nos escritos 
de Tylor, Malinowski e outros, eles partilham uma visao comum 
.da cultura e das tarefas - ou pelo menos algumas das tarefas - do 
estudo dos fen6menos culturais. Caraclerizei esta visao como a 
"concep.;1io descritiva" da cultura, uma concep~ao que pode ser 
resumida como segue: a cultura de urn grupo au sociedade e 0 conjun
to de crenfllS, costumes, ideias e valores, bern como as artefatos, objetos e 
instrumentos materia is, que SliD adquiridos pelos indivfduos enquanto 
membros de UI1! grupo ou sociedade; e 0 estudo da cultura envolve, 
pelo menos em parte, a compara.,ao, classifica<;ao e analise denti
fica desses diversos fen6menos. Entretanto, existem, como vi
mos, vis6es diferenciadas acerca de como 0 estudo da mesma de
veria proceder - se, por exemplo, ele deveria ser realizado dentro 
de uma estrutura referendal evolucionista, ou se deveria dar prio
ridade it analise funcional. As principais dificuldades da con
cep<;ilo descritiva da cultura, da forma comoemergiu na literatu-
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ra antropol6gica, tern mais a ver com estes pressupostos ligados 
ao estudo da cultura do que com a concep~ao de cultura em si 
mesma, Existem m~itos aspectos sob os quais esses pressupostos 
podenam ser questionados, e na verdade t@m sido questionados 
tanto por antrop610gos como por outros interessados na l6gica e 
metodologia da pesquisa social; e se esses pressupostos forem co
locados em questao, entao a concep~ao descritiva da cultura per
de muito de sua validade e utilidade, uma vez que 0 principal 
ponto dessa concepc;ao era definir urna variedade de fenomenos 
que poderiam ser analisados de uma maneira cientffica, sistema
tica, Sem uma especificac;ao adicional do metodo de analise, a 
concepc;ao descritiva da cultura pode permanecer vaga. Alem 
disso, tambem podemos ter algumas reservas acerca da amplitu
~e do conceito de cultura do modo como ele e empregado por Ma
hnowskl e outros. Usado no sentido de englobar tudo 0 que "va_ 
ria" na vida humana, afora os desvios fisicos e as caracteristicas 
fisiol6gicas dos seres humanos, 0 conceito de cultura se toma 
coextensivo com 0 da pr6pria antropologia, ou mais precisamente 
com 0 da "antropologia cultural", 0 conceito se toma, na melhor 
das hip6te~, vago, e, na pior, redundante; de qualquer modo, 
e.le corre 0 fiSC? de ~erder aquela qualidade de precisao que bene
flClana uma dlSClphna que busca estabelecer suas credenciais in
telectuais. A preocupac;ao em opor-se a este risco tern sido urn dos 
motivos presentes por detras da formulac;ao de urn conceito de 
cultura algo diferente dentro da antropologia. 

A concept;iio simb6lica 

Argumentou-se, muitas vezes, que 0 uso de simbolos e urn 
trac;o distintivo da vida humana. Muito embora animais nao hu
manos possam emitir e responder a sinais de varios tipos, somen
t~ os seres huma~os, afirmou-se, desenvolveram, com precisao, 
lmguagens em ":Irtude das quais expressoes significativas po
dem ser constrUldas e trocadas, Os seres humanos nao apenas 
prod~zem e recebem e.xpressoes linguisticas significativas, mas 
tambem conferem sentido a construc;oes nao linguisticas - a~Oes, 
obras de arte, objetos materiais de diversos tipos. 0 carater sim
b6lico da vida humana tern sido urn tema constante de reflexao 
entre os fil6sofos interessados, e entre os usuarios envolvidos no 
desenvolvimento das ciencias sociais e humanas, No contexto da 
an~ropologia, esta reflex~o tomou a forma de uma elaborac;ii.o da
qUllo que pode ser descnto como uma "concepc;ao simb6lica" da 
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cultura. Uma concep~ao desse tipo foi esboc;ada na dtkada de 
1940 por LA. White em A Ciencia ~c.tltura, Comer;:ando pela 
premissa de que 0 uso de simbolos - OU "simbolizac;iio", como 
denominou - e 0 tra~o distintivo do ser humano, V\'hite argu
menta que" cultura" e o nome de uma ordemou cia sse distinta de 
fenomenos, a saber, aqueles eventos ou coisas que dependem do 
exercfcio de uma habilidade mental, peculiar as especies huma
nas, que denominamos "simboliza~ao"13. \-'\fhite estabelece uma 
divisao na categoria mais ampla dos fenomenos culturais em tres 
sistemas- tecnol6gico, sociol6gico e ideol6gico - e situa esses sis
temas num amplo marco referencial evolucionista que enfatiza 
o papel da tecnologia. Porem, ao desenvolver seu ponto de vista 
dessa maneira, White perde muito do interesse e originalidade 
de sua concepc;ao de cultura. Embora seus trabalhos auxiliassem 
na prepara.;:ao do caminho para uma concep<;ao que enfatizasse 0 

carater simb6lico da vida humana, foi deixado para outros auto
res 0 desenvolvimento desta concepc;ao de uma maneira efeti
va e plausiveL 

Em anos recentes, a concepc;ao simb6lica da cultura foi colo
cada no centro dos debates antropol6gicos por Clifford Geertz, 
cuja obra magistral A Interpreta~iio das culturas representa uma 
tentativa para delinear as implica<;6es desta conce~ao para a na
tureza da pesquisa antropol6gica, Geertz descreve seu conceito 
de cultura como "semi6tico" ao inves de "simb6lico", mas esta 
diferen<;a de terminoiogia nao e significativa para 0 nosso caso, 
Isto porque a preocupa<;ao dominante em Geertz esta nas ques
toes de significado, de simbolismo e de interpreta~ao. "Acredi
tando, com Max Weber, que 0 homem e urn animal suspenso em 
teias de significados que ele mesmo teceu, entendo a cultura 
como sendo essas teias, e sua analise, portanto, como sendo nao 
uma ciencia experimental em busca de leis, mas uma ciencia in
terpretativa em busca de significados"l4. Acultura e uma "hierar
quia estratificada de estruturas significativas"; consiste de ac;oes, 
simbolos e sinais, de "trejeitos, lampejos, falsos lampejos, par6-
dias", assim como de manifestar;:oes verbais, conversa<;6eS e soli
l6quios. Ao analisar a cultura, entramos em emaranhadas cama
das de significados, descrevendo e redescrevendo a<;Oes e expres
soes que sao jti significativas para os pr6prios individuos que estao 
produzindo, percebendo e interpretando essas a<;oes e expres
sOes no curso de sua vida diaria. As analises da cultura - islo e, os 
escritos etnograficos dos antrop610gos - sao interpreta<;oes de in
terpretac;Oes, abordagens de segunda ordem, por assim dizer, so
bre urn mundo que e ja constantemente descrito e interpretado 
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pelos individuos que compoem esse mundo. 0 etnografo "ins
creve" 0 discurso social, isto e, registra-o por escrito. Ao fazer 
isso, 0 etnografo transforma urn evento passageiro, transitorio, 
em urn texto duradouro, fix~. Tomando emprestada uma formu
la de Paul RicO€ur, Geertz descreve este processo como a fixa~ao 
do U dito" no discurso social: a etnografia e uma atividade inter
pretativa na qual 0 int&prete tenta compreender 0 que e "dito" 
no discurso social, seu conteudo significativ~, e fixar este "dito" 
em urn texto escrito. Enquanto tal, a amllise da cultura tern pouco 
a ver comformula~o de leis epredi~ao, muito menos com a cons
tru~ao de grandiosos esquemas evolucionistas; tern mais aver 
com a interpreta~ao de um texto liten\rio do que com a observa
,,50 de regularidades empfricas. 0 analista busca dar sentido a 
ac;:oes e expressoes, de especificar 0 significado que elas tern para 
os atores que as praticam e, assim fazendo, aventurar algumas 
sugest5es, algumas considerac;oes contestaveis sobre a sociedade 
da qual essas ac;5es e expressoes sao parte. 

A abordagem interpretativa de Geertz sobre 0 estudo da cul
tura e de grande interesse, representando urn desenvolvimento 
dentro da antropologia, que converge em certos aspectos com de
senvolvimentos em outros pontos das ciencias sociais e huma
nas. Subjacente a esta abordagem esta uma concepc;ao de cultura 
que descrevi como "concep~ao simbolica", e que pode ser carac
terizada de maneira ampla como se segue: cullum e 0 padriio de sig
nificados incorporados nas famlas simbOlicas, que inclui afoes, mani
festafOes verbais e objetos significativos de vtirios tipos, em virtude dos 
quais os individuos comunicam-se entre si e parti/ham suas experi~n
cias, concepfoes e crenfas. A analise cultural e, em primeiro lugar e 
principalmente, a eludda"ao desses padroes de significado, a ex
plicac;ao interpretativa dos significados incorporados as formas 
simb6licas. Visualizada desta maneira, a analise dos fenomenos 
culturais toma-se uma atividade bastante diferente daquela im
plicada na concepo;ao descritiva, com seus consequentes pressu
postos a respeito da classifica"ao e da analise cientifica, da mu
danc;a evolucionista e de interdependencia funcional. 0 estudo 
da cultura, no ponto de vista de Geertz, e urna atividade mais 
afim com a interpreta.,ao de urn texto do que com a classifica<;ao 
da flora e da fauna. Ela requer nao tanto a atitude de urn analista 
que busca dassificar e quantificar quanto a sensibilidade de urn 
inrerprete que busca discernir os padroes de significado, discri
minar entre grada<;oes de sentido e tornar inteligivel uma forma 
de vida que e ja significativa para aqueles que a vivem. 
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A obra de Geertz oferece, ao ~l)\v.et, a mais importante for
muia<;ao do conceito de cultura qtle'emerge da literatura antro
pologica. Ele reorientou a analise da cultura para 0 estudo do sig
nificado e do simboHsmo e destacou a centralidade da interpreta
<;ao como uma abordagem metodol6gica. Exatamente porque 
achei a abordagem de Geertz tao atraente e que gostaria de utili
zar algum tempo para examinar 0 que me parecem ser dificulda
des e fraquezas de seu trabalho. Limitar-me-ei a tres principais 
criticas. Em primeiro lugar, embora tenha tentado formular uma 
caracteriza<;ao precisa da concepo;ao simb6lica da cultura, na ver
dade Geertz usa 0 termo" cultura" de varias maneiras diferentes, 
nem todas parecendo ser inteiramente consistentes. Por exem
plo, em urn ponto, Geertz define "cultura" como "urn padrao de 
significados historicamente transmitidos, incorporados aos slm
bolos", enquanto que em outra passagem a cultura e concebida 
como "urn conjunto de mecanismos de controle - pianos, f6rmu
las, regras, instru<;oes (aquilo que engenheiros de computa<;1lo 
chamam de "programas") - para governar 0 comportamento,,15. 
De acordo com esta ultima concep<;ao, a cultura e mais urn molde 
ou processo para a organiza"ao dos processos sociais e psicolo
gicos, urn molde que e necessario, argumenta Geertz, porque 0 

comportamento humane e "extremamente plastico". Seja como 
for, reo fica de modo algum daro como esta concep<;ao de cul
tura, entendida como regras, pIanos ou "programas" que gover
nam 0 comportamento, se relaciona com a concep~o simbolica 
da cultura enquanto padroes de significado incorporados as for
mas simbolicas. Nem fica evidente que a analise da cultura, conce
bida como a elucida~o das regras, pianos ou "programas", seria 
o mesmo que a exp1ica~o interpretativa do significado. A eluci-

. da<;ao das regras, pIanos ou "programas" que governam 0 com
portamento humane pode requerer aten"ao aos padroes de signi
ficado, mas pode tambem requerer aten<;ao a outros fatores, tais 
como regulamentos e rotinas, rela,,5es de poder e desigualdade e 
tendencias sociais mais amplas; a analise de padr5es de compor
tarnento pode nao ilurninar, por si mesma, as regras, pIanos ou 
"programas" que governam 0 comportamento humano. Assim, 
o uso de Geertz do termo "cultura" e sua visao danatureza e das 
tarefas da analise cultural reo sao claras e consistentes como pa
receriam ser a primeira vista. 

Vma segunda dificuldade do trabalho de Geertz se relaciona 
com a no.,ao de texto, que desempenha urn papel central em sua 
abordagem. Como mencionei anteriormente, Geertz toma em
prestada esta no<;ao de Paul Ricoeur, que buscou definir as carac-
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teristicas-chave do texto e desenvolver uma teoria da interpreta
,lIo nessa basel6 . Geertz parece empregar esta no,ao de duas ma
neiras diferentes, e ambas levantam problemas. Em algumas pas
sagens, Geertz sugere que a analise cultural esta relacionada_ com 
textos, no sentido de que a pratica da etnografia e a pro.du,ao de 
textos; os textos com os quais lidamos sao lextos etnograficos, que 
"fixam" 0 "dito" do discurso social. Nao existe duvida de que 0 
escrever etnografia envolve a produ,ao de textos. Mas onde estao 
os argumentos para apoiar a ?firma,ao de que. c:;, ,:,ue ~s textos 
etnograficos fazem, ou devenam tentar fazer, e fIxar 0 que e 
"ditoH no discurso social dos sujeitos que formam 0 objeto da pes
quisa etnogrMica? Os argumentos nilo podem ser _encontrados 
nos escritos de Ricoeur, cujas propostas sobre a flxa,ao do sIgnIfI
cado nada tern a ver com a rela<;ao entre 0 pesquisador das den
cias sociais e 0 sujeito I objeto de sua pesquisa. Alem disso: ~ pr6-
pria pra/ica de Geertz como etn6grafo e: algumas vezes, dlfICii de 
conciliar com essa injun<;ao metodol6gICa. Por exemplo, em sua 
obra "Deep Play: Notes on the Balinise Cockfight" - urn ensaio 
brilhantee imaginativo de etnografia mterpretahva -Geertz con
cebe a briga de galos como uma "forma de arte" na qual e a!Taves 
da qual os balinesios vivenciam e dramatizam suas questoes de 
status; isto e, para usar a frase provocante de Goffman, urn "ba
nho de sangue de status", que oferece aos balinesios uma manel
ra de perceber e representar suas rela,oes de status sem cor
rer 0 risco de efetivamente modificar ou romper essasrela,oes

I7
• 

Embora essa interpretac;ao seja brilhante e imagmativa, Geertz 
nao oferece nenhuma defesa eon vincente para a afirmac;ao de 
que e isso que a briga de galos significa para os balinesios que to
mam parte dela. Ele nao reahza entrevlstas c~m uma amostra re
presentativa dos participantes (o.u: se 0 faz, naoo relata), nem ofe
rece sua interpreta~ao aos bahneslOs para ve.nficar se eles a c,:n
sideram uma expressao acurada de sua propna compreensao. 
Existem problemas metodologicos aqui que merece~ u~a ~IS
cussilo em si mesmos18; mas 0 ponto que deseJo enfatizar e, Slm
plesmente, que a rela,ao entre 0 te.xto etnogritfico e 0 ass~
to I tema sobre 0 qual 0 etnografo esta escrevendo pode ser ~onsl
deravelmente mais complexa do que os preceltos metodologlcos 
de Geertz sugerem. 

Entretanto, Geertz tambem emprega a no<;;ilo de texto de 
uma maneira bastante diferente. Sustenta, algumas vezes, que a 
analise cultural tern rela~ao com textos nao somente porque 0 es
crever etnografia envolve a produ<;;ilo de textos, mas, tambem, 
porque os padr6eS de significado que 0 etnografo busca entender 
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sao eles pr6prios construldo> como um tl[xto. A cultura pode ser vis
ta como uma "montagem de tex't%J!;~;como "documentos feitos 
a<;6es", como" trabalhos imaginativOs elaborados a partir de ma
teriais sodais"19. 0 objetivo desta analogia com 0 texto e fixar 
nossa aten,ao nos modos pelos quais 0 significado e inscrito nas 
formas culturais e possibilitar-nos entender a analise dessas for
mas como semelhante, em aspectos essenciais, a interpreta~ao de 
urn texto literatio. "En tender as institui,6es sociais, os costumes 
sociais e as mudan~as sociais, em eerto sentido, como 'possfveis 
de serem lidos', e alterar toda a nossa concep<;ao de 0 que signifi
ca esta interpreta,ao e muda-la para modos de pensar muito mais 
fa~lhares ao tradutor, ao exegeta ou ao iconografo do que ao 
apbeador de testes, ao analista OU ao pesquisador de opinia020 

Entendida desta maneira geral, a analogia do texto e urn instru
mento metodol6gico salutar; surgem problemas, entretanto, as
sim que se testa a analogia em detalhes e se examina os pressu
postos nos quaIS esta baseada. Geertz nao exp6e estes pressupos
tos de uma maneira clara e explicita, fundamentando-se, ao inves 
dis~o: ern referencias ocasionais a Ricoeur como fundamenta,oes 
suflclentes para seu uso da analogia. ;VIas a conceitualiza,ao de 
Ricoeur sobre 0 texto, seus argumentos em favor do tratamento 
da a~ao c?mo urn texto e sua teoria da interpretac;ao podem todos 
ser questJonados em alguns aspectos fundamentais. Como ja ar
gurnentei .antes, penso que pode ser demonstrado que a aborda
gem de Ricoeur envolve uma injustificavel reifica,ao da a,ao e 
uma enganadora abstra,ao das circunstiincias s6cio-historicas 
em que estas a,oes, manifesta<;6es verbais e ate mesmo textos sao 
produzidos, transmitidos e recebi dOS21 0 uso que Geertz faz da 
analogla do texto, embora salutar em urn nivel geral, negligencia 
essas dificuldades de detalhes; ele simplesmente passa por sOOre 
urn conJunto de problemas que, se confrontados mais diretamen
te, acarretariam consideraveis duvidas a respeito de qualquer 
tentativa de entender a cultura en masse como uma "montagem 
de textos". 

A terceira dificuldade com a abordagem de Geertz esta em 
que ela da aten<;ao insuficiente aos problemas de conflito social 
e de poder. Os fen6menos culturais sao vistos, acima de tudo, 
como constructos significativos, como formas simb6licas, e a 
analise?? cultura e entendida como a interpreta,ao dos padr6es 
de signIficado mcorporados a essas formas. Mas os fenomenos 
culturais tambem estao irnplicados em rela~6es de poder e confli
to. As a,6es e manifesta,6es verbais do dia a dia, assirn como fe
n6menos mais elaborados, tais como rituais, festivais e obras de 
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arte, sao sempre produzidos ou realizados em circunstancias 
s6cio-hist6ricas particulares, por indivlduos espedficos provi
dos de certos recursos e possuidores de diferentes graus de poder 
e autoridade; e estes fenomenos significativos, uma vez produzi
dos ou realizados, circulam, sao recebidos, percebidos e inter
pretados por outros individuos situados em circunstancias 
s6cio-hist6ricas particulares, utilizando determinados recursos 
para captar 0 sentido dos fen6menos em questao. Entendidos 
desta maneira, os fenomenoo culturais podem ser vistos como ex
pressao das rela~oes de poder, servindo, em circunstancias espe
dficas, para manter ou romper rela.;:6es de poder e estando sujei
too a mUltiplas, talvez divergentes e conflitivas, interpreta.;:oes 
pelos individuos que os recebem e os percebem no curso de suas 
vidas cotidianas. Nenhuma destas considera.;:6es figura de ma
neira preeminente na abordagem de Geertz. Sua enfase e mais 
para 0 significado do que para 0 poder, e mais para 0 significado 
do que para os significados divergentes e conflitantes que os fe
nomenos culturais podem ter para indivlduos situados em dife
rentes circunstiincias e possuidores de diferentes recursos e opor
tunidades. Neste sentido, 0 modele de Ricoeur sobre 0 texto pare
ce ser urn tanto enganoso. lsto porque a caracteristica-chave do 
texto, de acordo com Ricoeur, e seu "distanciamento" das condi
.;:6es socia is, hist6ricas e psicol6gicas de sua produ.;:ilo, de forma 
que a interpreta,ilo do texto pode basear-se somente em uma 
analise de sua estrutura interna e conteudo. Mas proceder dessa 
forma e ignorar as formas pelas quais 0 texto, ou algo similar ao 
texto, estii inserido em contextos sociais dentro dos quais, e por 
meio dos quais, ele e produzido e recebido; e desconsiderar 0 sen
tido que ele tern para os pr6prios individuos envolvidos em sua 
cria,ilo e consumo, os pr6prios indivlduos para quem este objeto 
e, de maneiras diferentes e talvez divergentes, uma forma simb6-
lica significativa. A concep.;ao simb6lica da Cultura, especial
mente na forma elaborada nos escritosde Geertz, falha ao nilo dar 
suficiente aten¢o aos problemas de podere conflitoe, mais gene
ricamente, aos contextos sociais estruturados dentro dos quais os 
fenomenos culturais silo produzidos, transmitidos e recebidos. 
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Repensando a cult.Qta~ uma . 
concepc;iio estrufural 

As analises anteriormente realizadas das diferentes concep
<;.6es de cultura fomecem 0 pano de fundo contra 0 qual quero de
Imear uma abordagem altemativa para 0 estudo dos fenome
nos culturais. Para desenvolver esta abordagem, basear-me-ei na 
concep<;ao simb6lica formulada por Geertz, procurando, ao mes
mo tempo, evitar as dificuldades e Iimita,oes evidentes em seu 
trabalho. Formularei 0 que pode ser chamado uma "concep.:;ao 
estrut;.t:al" da cultura, com 0 que quero significar uma concep.;:ao 
que de enfase tanto ao carater simb6lico dos fenomenos culturais 
como ao fa:ode tals fenomenos estarem sempre inseridos em con
textos SOCialS estruturados. Podemos oferecer uma caracteriza
c;:ao preliminar dessa concep<;ao definindo a "analise cultural" 
como.o estudo das formas simb6licas - isto ii, ap'ies, objetos e expressi5es 
slgnificatwas de. vanos tIP?S - em relapia a conlextos e processos hista
ncamenle especificos e soclalm~nt~ estruturados dentro dos quais, e por 
melD dos quais, essas fonnas slmbob.cas sao produzidas, /ransmitidas e 
recebidas. C!s fenomenos culturais, deste ponto de vista, devem 
ser entendldos como formas simb6licas em con/ex/os estrulurados· e 
a anali~e cultural- para usar uma formula abreviada que explida
rei mms amplamente adiante - deve ser vista como 0 estudo da 
conslituifao sigl1ificaliva e da conlexlualizarao social das formas simbo
lzcas. Enquanto formas aimbolicas, os fenomenos culturais sao 
sl~ficativo~ as~im para <?s atores como para os analistas. Sao fe
nomen.0s rOh::~Iramente mterpretados pelos atores no curso de 
auas vidas dIanas e que requerem a interpreta<;ao pelos analis
t~s que ~)Uscam compreender as caracteristicas significativas da 
VIda SOCIal. Mas estas formas simb6licas estao tambem inseridas 
em ?ontextos e processos s6cio-hist6ricos especfficos dentro dos 
q~als, e por mew dos quais, silo produzidas, transmitidas e rece
bldas: Estes contextos e processos estao estruturados de varias 
ma~~a~. Podem estarcaracterizados, por exemplo, por rela,oes 
aSSImetrICas de poder, por acesso diferenciado a recursos e opor
tumdades_ e por me~anismos institucionalizados de produ.;ao, 
transmlssao e recep~ao de formas simb6licas. A analise dos fen6-
menos culturais implica a elucida~ilo destes contextos e de pro
cessos s~lal:nente estruturados, bem como a interpreta\=ao das 
formas slmbohcas; ou, como tentarei demonstrar com mais deta
lhes ~um capitulo po~terior, envolve a interpreta,ao das formas 
slll1bohcas por zntermMIO da analise de contextos e de processos 
socialmente estruturados. 
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Ao descrever esta concep~ao de cultura como uma concep
~1io "estrutural", desejo destacar a preocupa~ao com os contextos 
e processos socialmente estruturados nos quais as formas simb6-
lkas estao inseridas. Mas nao quero sugerir que esta preocupa~ao 
esgota a tarefa da analise cultural; ao contriirio, 0 que e crucial e a 
maneira pela qual esta preocupa<;ao se liga a atividade de inter
preta<;ao. A concep<;ao estrutural da cultura e tanto uma altema
tiva a concep<;ao simb6lica, como uma modifica<;ao dela, islo 
e, uma mane ira de modificar a concep<;ao simb61ica levando em 
conta os contextos e processos socialmente estruturados. 0 termo 
"estrutural", do modo como 0 uso aqui, nao deve ser confundido 
com "estruturalista". Este ultimo termo e, geralmente, usado 
para referir-se a uma variedade de metod os, ideias e doutrinas 
assodadas a pensadores franceses, tais como Levi-Strauss, Bar
thes, Greimas, Althusser e - pelo menos em algumas fases de seu 
trabalho - Foucault. Mais adiante examinarei com detalhes as 
vantagens e as fraquezas dos metodos estruluralistas. Por ora 
sera suficiente dernarcar uma distin~ao entre os trafos estruturais 
internos das formas simb6licas, de urn lado, e os contextos e proces-
50S socialmenteestruturados dentro dos quais as formas simb61kas 
estao inseridas, de outro. Os metodos estruturalistas estao, tradi
donal e prirnariamente, relacionados com os primeiros - isto e, 
com os tra<;os estruturais internos das formas simb6licas - en
quanto a concep<;1io estrutural da cultura preocupa-se em levar 
em conta os contextos e processos socialmente estruturados. 
Argumentarei, mais adiante, que os metodos estruturalistas po
dem ser uteis como urn instrumento de analise dos tra<;os estru
turais internos, tais como a estrutura de uma narrativa desenvol
vida em urn texto. Mas tambem argumentarei que esses metodos 
sao, par varias raz6es, estritamente limitados em termos de sua 
utilidade e validade. A concep<;ao estrutural preocupa-se em evi
tar as limita<;OOs das abordagens estruturalistas. Embora empre
gue metodos estruturaHstas quando e util assim proceder, 0 mar
co referencial metodol6gko que tra<;arei mais adiante procurara 
combinar, de uma maneira sistematica, os interesses innaos com 0 

significado e com 0 contexto implicados na concep~ao estrutural 
da cultura. 

Podemos come~ar a elaborar a concep<;ao estrutural da cul
tura pela discussao de algumas caracteristicas das formas simb6-
licas. Distinguirei cinco caracterlsticas das formas simb6licas, as 
quais descreverei como seus aspectos "intencionais", "conven
donais" I uestruturais'" / "'referenciais}l e "contextuaisu

. Quero suge
rir que estes cinco aspectos estao tipicamente envolvidos na cons-
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titui~ao das formas simb6licas, embor~ os modos especfficos pe
los quais eles estao envolvidos e a fmptlttat'lcia relativa de urn em 
face de outro possam variar consideravelmente de urn tipo ou 
exemplo de forma simb6lica para outro. Os aspectos intencional, 
convencional, estrutural e referendal tern, todos, rela<;ao com 0 

que e comumente entendido pelos termos "significado", "senti
do" e "significa"ao". Nao e meu objetivo, aqui, oferecer urn le
vantamento geral da Iiteratura que trata desses termos bastante 
discutidos ou trabalhar algo tao profundo como a Teoria do Sig
nificado. Meu objetivo e muitomais modesto: distinguir algumas 
caracteristicas-chave em virtude das quais as formas simb6li
cas podem ser vistas como "fenomenos significativos", de forma 
que, mais adiante, possamos examinar aquilo que esta implicado 
na interpreta<;ao das formas simb6licas. 0 quinto aspecto das for
mas simb6licas, 0 aspecto" contextual", e tambem importante em 
quest6es de significado e de interpreta<;1io; mas chama a nossa 
aten<;1io para as caracteristicas socialmente estruturadas das for
mas simb6licas que sao normaimente negligenciadas nas discus
sOOs sobre significado e interpreta<;ao, caracteristicas que sao, no 
mlnimo, crudais a analise da cultura. Ocupar-me-ei dos aspectos 
contextuais das forrnas simb6licas na sec<;ao seguinte. Aqui, gos
taria de iniciar com urn esdarecimento preliminar dos aspectos 
intencional, convencional, estrutural e referendal. Nesta discus
sao preliminar, nao examinarei em detalhes as diferen<,;as que po
dem existir entre os significados "linguisticos" e os "nao linguis
ticos", ou as varia<;oes que podem ser encontradas entre os dife
rentes tipos de formas simb6licas. U sarei 0 termo "formas simb6-
licas" para me referir a uma ampla variedade de fenomenos sig
nificativos, desde a<;6es, gestos e rituais ate manifesta<;oes ver-

. bais, textos, programas de televisao e obras de arte. No capitulo 
seguinte, esbo<;arei quando analisar algumas modalidades de 
transmissao cultural, algumas distim;;OOs entre os diferentes ti
pos de formas simb6licas. 

Vamos considerar, primeiramente, 0 aspecto "intencional" 
das formas simb6licas. 0 que entendo com isso e que as forrnas 
sirnbOlicas sao expressoes de urn sujeito e para urn sujeito (ou sujeitos). 
Isto e, as formas simb6licas sao produzidas, construidas e empre
gadas por urn sujeito que, ao produzir e empregar tais formas, 
esta buscando certos objetivos e prop6sitos e tentando expressar 
aquilo que ele" quer dizer" ou "tenciona "nas e pelas formas as
sim produzidas. 0 sujeito-produtor tambem tenia expressar-se 
para urn sujeito ou sujeitos que, ao perceber e interpretar as for
mas simb6licas, percebem-nas como a expressao de um sujeito, co-
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rno uma mensagem a ser entendida. Mesmo no caso limite de urn 
diario, que nao e feito para circular, 0 sujeito-produtor escreve 
para urn sujeito, isto e, para 0 pr6prio sujeito que escreve 0 diario 
e que possui, com exclusividade, a chave interpretativa. Nesse 
aspecto, as formas simb6licas diferem dos padr6es naturais de 
pedras em uma praia ou de nuvens no ceu. Tais padr6es, geral
mente, nao sao formas simbOlicas precisamente porque reo sao 
express6es de urn sujeito e nao sao percebidos como tais. Em cer
tos sistemas de crenr,;as animistas, padr6es naturais podem ad
quirir urn carater simb61ico e ser vistos como "significativos" em 
certo sentido; entretanto, os padr6es naturais adquirem esse ca
rater na medida em que sao vistos como expressao de urn sujeito 
intencionado, com prop6sitos, seja ele urn ser humano, urn quase 
humano ou urn ente sobrenatural. A constituir,;ao de urn objeto 
como forma simb6lica pressupoe que ela seja produzida, cons
trufda ou empregada por urn sujeito para urn sujeito ou sujeitos 
e I ou que ela seja percebida como produzida dessa forma pelo su
jeito ou sujeitos que a recebe. 

Ao descrever este aspecto das formas simb6licas como "in
tencional", nao desejo sugerir que 0 "significado" das formas 
simb6licas, ou dos elementos constitutivos das formas simb6li
cas, pode ser analisado, exc1usiva ou exaustivamente, em termos 
do que 0 sujeito-produtor "tenciona" ou "quer dizer". Muitas 
tentativas foram feitas para analisar 0 significado em termos das 
intenr,;oes do sujeito-produtor, desdeGrice ate ED. Hirsch22. ~ao 
M necessidade, aqui, de examinarmos as qualidades e as fraque
zas dessas varias tentativas, nem ha necessidade de tentarmos 
determinar, de maneira generica e abrangente, a relar,;ao entre 0 
significado das formas simb6licas e as intenr,;6es de urn sujei
to-produtor. Sera suficiente fazermos duas observac;oes generi
cas. Primeiramente, a constituir,;ao de objetos enquanto formas 
simb6licas - isto e, sua constituic;ao como U fenomenos significati
vos" - pressupOe que elas sejam produzidas, construfdas ou em
pregadas por urn sujeito capaz de agir intencionalmente, ou, pelo 
menos, que elas sejam percebidas como produzldas por urn tal 
sujeito. Dizer que urn objeto fol produzido por, ou que foi perce
bido como produzido por, urn sujeito capaz de agir intencional
mente niio e dizer, entretanto, que 0 sujeito produziu esse objeto 
intencionalmente ou que esse objeto e 0 que 0 sujeito pretendia 
produzir; ao inves disso, e dizer, simplesmente, que esse objeto 
foi produzido por, ou que foi percebido como produzido por, urn 
sujeito sobre quem n6s poderiamos dizer, ern certas ocasi6es, que 
"fez iS50 intencionalmente". A segunda observar,;ao que pode-
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mos fazer e esta: 0 "significado" de um<\ forma simb6lica, ou dos 
elementos constitutivos de uma formasiinb6Iica, nao e necessa
riamente identico aquilo que 0 sujeito~produtor "tencionou" ou 
"quis dizer" ao produzir a forma simb6lica. Essa divergencia po
tencial esta presente na interar,;ao social diaria, assim como esta 
evidente na resposta indignada "Isso pode ser 0 que voce quis di
zer, mas nao ecertamente aquilo que voce disse." Mas a divergen
cia pode ser ainda mais comum no caso de formas simb6licas que 
nao estejamligadas a uma situar,;ao dial6gica. Dessa forma, textos 
escritos, a~6es ritualizadas ou obras de arte podem ter ou adqui
rir um significado ou sentido que reo pode ser completamente 
explicado pela determinar,;iio daquilo que 0 sujeito-produtor ten
cionou ou quis dizer ao produzir as formas simb6licas. 0 signifi
cado ou 0 sentido das formas simb61icas pode ser muito mais 
complexo e ramificado do que 0 significado que poderia ser deri
vado daquilo que 0 sujeito-produtor originalmente tencionou. 
Alem disso, aquilo que 0 sujeito-produtor tencionou ou quis di
zer em qualquer casoparticular pode ser obscuro, confuso, incoe
rente ou inacessivel; 0 sujeito pode ter tido varias intenc;6es, in
tenc;6es confiitivas, intenc;6es "inconscientes" ou simplesmente 
intenr,;6es nao claras. Essas varia<;oes ou mesclas nas inten~6es do 
sujeito-produtor nao sao necessariamente no mvel das formas 
simb6licas como tais. 0 significado de uma forma simb6lica, ou 
dog elementos constituintes de uma forma simb6lica, e urn fen6-
meno complexo que depende de, e e determinado por, uma varie
dade de fatores. Aquilo que 0 sujeito-produtor tencionou ou quis 
dizer ao produzir a forma simb6lica e, certamente, urn (ou al
guns) desses fatores e pode, em algumas circunstancias, ser de 
crucial importancia. Mas nao e 0 fullco fator e seria urn erro suge
. rir que as intenc;6es do sujeito-produtor poderiam ou deveriam 
ser tomadas como a pedra de toque da interpretac;ao. 

A segunda caracteristica das formas simbOlicas e 0 aspecto 
"convencional". Isso quer dizer que a produfiio, construfiio ou ern
prego das forrnas sirnb6licas, bern como a interpreta,iio das rnesmas pelos 
sujeitos que as recebem, siio processos que, caracteristicamente, envol
vern a aplica~iio de regras, cOdigos ou convenfOes de varies tipos. Essas 
regras, cooigos ou convenr,;6es variam desde regras de gramatica 
a conven<;6es de estiloe expressao, desde cooigos que relacionam 
sinais especificos a letras, palavras ou situar,;oes concretas esped
ficas (por ex.: 0 c6digo Morse), ate a conven<;6es que governam a 
ac;iio e intera<;ao de individuos que tentam expressar-se ou inter
pretar as expressoes de outros (por ex.: as convenr,;oes do cortejo 
amoroso). Aplicar regras, c6digos ou convenc;6es na produr,;aoou 
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na interpreta<;ao de formas simb6licas nao significa, necessaria
mente, estar consciente dessas regras, ou ser capaz de formu
la-las clara e precisamente se tallhe for requerido. Essas regras, 
c6digos e conven<;6es sao, geralmente, aplicados em uma situa,iio 
pratica, isto e, como esquemas implicitos ou indiscutiveis para a 
gera<;ao e interpreta<;ao de formas simb6licas. Elas fazem parte 
do conhecimento tacito que os individuos empregam no curso de 
suas vidas cotidianas, criando, constantemente, express6es signi
ficativas e dando sentido as express6es criadas por outros. Muito 
embora seja geralmente tacito, esse conhecimento nao obstante e 
social, no sentido de que e compartilhado por mais de um indivi
duo e de que esta sempre aberto a corre<;6es e san<;6es por par
te dos outros. Se produzimos uma manifesta<;ao verbal que esta 
gramaticalmente incorreta ou se expressamos nossas emo<;6es de 
uma maneira anormal para as condi<;6es predominantes, nossa 
manifesta<;ao ou expressao podem ser corrigidas ou sancionadas 
de determinadas maneiras. A possibilidade de corrigir ou sancio
nar a produ<;ao e a interpreta<;ao de formas simb6licas demonstra 
o fato de que esses processos tipicamente envolvem a aplica<;ao 
de regras, c6digos e conven<;6es sociais. 

E importante distinguir mais precisamente do que 0 que se 
fez ate agora entre as regras, c6digos e conven<;6es envolvidos na 
produ<;ao, constru<;ao e emprego de formas simb6licas, de um 
lado, e aquelas envolvidas na interpreta<;ao das formas simb6li
cas pelos sujeitos que as recebem, do outro. No primeiro caso, po
demos falar de regras de codifica,iio, enq~anto no ultimo caso po
demos falar em regras de decodifica,iio. E importante tra<;ar esta 
distin<;ao para enfatizar 0 fato de que esses dois conjuntos de re
gras nao precisam coincidir nem mesmo coexistir. Nao precisam 
coincidir na medida em que as formas simb6licas que sao codifi
cadas de acordo com certas regras e conven<;6es podem ser deco
dificadas de acordo com outras regras e conven<;6es. Por exem
plo, um texto produzido de acordo com as conven<;6es do discur
so cientffico pode ser interpretado por leitores subsequentes de 
diferentes maneiras - como urn trabalho de filosofia ou de mito
logia ou como um trabalho que rompe com as conven<;6es cienti
ficas e inaugura algo de novo - ou urn espetaculo realizado numa 
comemora<;ao importante - pode ser interpretado pelos especta
dores como um aviso ou uma amea<;a, como uma gafe ou uma 
farsa. Alem disso, as regras de codifica<;ao e decodifica<;ao nao 
precisam coexistir no sentido de que uma forma simb6lica pode 
ser codificada e nunca ser decodificada na pratica, como no caso 
de um diario que nunca e lido ou um artefato que nunca e visto. 
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Similarmente, uma forma simb6lica p\ode ser decodificada de 
acordo com certas regras e convefi¢ffi's 'mesmo que nao tenha 
sido, de fato, codificada. A interpreta<;ao animista de padr6es ou 
eventos naturais e um exemplo de decodifica<;ao de formas nao 
codificadas; mas essa pratica e tambem comum na interpreta<;ao 
cotidiana dos eventos e a<;6es humanas. Assim, uma a<;ao pode 
ser interpretada como um ato de resistencia ou uma amea<;a para 
a ordem social, como um sinal de exaustao ou urn sintoma de do
en<;a mental, mesmo que essa a<;ao nao tenha sido codificada de 
acordo com qualquer regra ou conven<;ao particular. 0 fracasso 
em distinguir claramente entre as regras de codifica<;ao e as re
gras de decodifica<;ao e urn dos problemas que vicia os escritos de 
Winch e outros fil6sofos que, sob a influencia do ultimo Wittgens
tein, argumentaram que 0 tra<;o fundamental da vida social e seu 
carater de ser "governada por regras,,23 Em sua preocupa<;ao 
de enfatizar a conexao entre as regras e as a<;6es significativas, 
Winch termina por povoar 0 mundo com regras para governar 
toda e qualquer a<;ao que seja, de qualquer modo, "significativa", 
conquanto, de fato, as regras relevantes ja existam de outra for
ma, como regras de decodifica<;ao ao inves de regras de codifica
<;ao. Distinguindo claramente entre estes dois conjuntos de re
gras, podemos evitar as especies de problemas encontrados por 
Winch e outros e preparar 0 caminho para urna investiga<;ao mais 
detalhada sobre as rela<;6es entre as regras, c6digos e conven
<;6es envolvidas na produ<;ao de formas simb6licas e aquelas 
envolvidas na interpreta<;ao dessas formas pelos sujeitos que 
as recebem. 

A terceira caracteristica das formas simb6licas e 0 aspecto 
. "estrutural", que significa que as formas simb61icas siio constru,oes 
que exibem uma estrutura articulada. Elas exibem uma estrutura ar
ticulada no sentido de que consistem, tipicamente, de elementos 
que se colocam em determinadas rela<;6es uns com os outros. 
Estes elementos e suas inter-rela<;6es comp6em uma estrutura 
que pode ser analisada formalmente, da mesma mane ira, por 
exemplo, que se pode analisar a justaposi<;ao de palavras e de 
imagens em uma figura ou a estrutura narrativa de um mito. Po
demos, aqui, distinguir entre a estrutura de uma forma simb6lica, 
de um lado, e 0 sistema que esta corporificado em uma forma sim
b6lica particular, de outro. Analisar a estrutura de urna forma 
simb6lica e analisar os elementos espedficos e suas inter-rela<;6es 
que podem ser discernidos na forma simb6lica em questao; anali
sar 0 sistema corporificado em uma forma simb6lica e, por con-
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traste, abstrair a forma em questao e reconstruir uma constela<;ao 
geral de elementos e suas inter-rela~6es, uma constela~ao que se 
exem p lifica em casos particulares. A estru tura de uma forma sim
b6lica e urn padrao de elementos que podem ser discemidos em 
casos concretos de expressao, em efetivas manifesta~5es verbais, 
express6es ou textos. Urn sistema simb6lico, por contraste, euma 
constela~ao de elementos - podemos descreve-Ios como "ele
mentos sistemicos" - que existem independentemente de qual
quer forma simb6lica particular mas que se concretizam em for
mas simb6licas particulares. 0 linguista suf~o Ferdinand de SallS
sure estava interessado principalmente em sistemas simb6licos 
neste sentido. Distinguindoentre a lingua (la langue) e a fala (la pa
role), Saussure buscou isolar a linguagem como urn sistema sim
b6lico, como urn "sistema de signos", de forma a estudar seus ele
mentos basicos e seus principios de funcionament024

• Embora 
possamos distinguir, desta maneira, entre os sistemas simb61icos 
e a estrutura de formas simb6licas particulares, a analise desta 
ultima podendo ser fadlitada por - podendo, por sua vez, fa
cilitar - 0 estudo da primeira. Assim, a analise de urn texto par
ticular pode ser facilitada pela compreensao da constela~ao de 
pronomes caracteristicos de urn sistema lingufstico, como 0 in
gles ou 0 frances; e, reciprocamente, podemos reconstruir a cons
tela~ao de pronomes caracteristicos de tais sistemas observando 
as maneiras pelas quais os pronomes sao usados em textos espe
cificos e em outros casos de usa da linguagem. 

A analise dos tra<;os estruturais das formas simb6licas e a re
la<;ao entre estes tra<;os e as caracterfsticas dos sistemas simb6li
cos sao uma parte, importante, porem limitada, do estudo das for
mas simb6licas. E importante porque 0 significado transmitido 
pelas formas simb6licas e, comumente, construido com tra<;os es
truturais e elementos sistemicos de forma que, ao analisar estes 
tra.;os e elementos, podemos aprofundar nossa compreensao do 
significado transmitido pelas formas simb6licas. Consideremos 
um exemplo conhecido de Barthes25

• A capa da Paris-Match e ilus
trada com a fotografia de urn jovem soldado negro com uniforme 
frances; 0 soldado esta fazendo continencia, OS olhos levemente 
erguidos, como se fixados na bandeira tricolor no alto do mastro. 
Esta rica justaposi~ao de imagens forma uma estrutura atraves da 
qual 0 significado da mensagem e transmitido. Se mudarmos urn 
dos aspectos da fotografia - mudando 0 soldado negro por urn 
soldado branco ou vestindo-o com urn traje de guemlha ao inves 
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do uniforme frances, ou pondo a fotogri;lfia na capa de Liberation 
ao inves da Paris-Match - 0 signifi<!al15lfahSmitido pela mensa
gem mudaria. Atraves da amilise dos tra.;os estruturais da foto
grafia, podemos elucidar urn significado que e construfdo com 
estes tra<;ose transmitido, muitas vezes implicitamente, aos leito
res ou observadores. 

Embora a analise dos tra<;os estruturais e dos elementos sis
temicos seja importante, 0 valor desse tipo de analise e, tambem, 
limitado. Destacarei, aqui, dois dos principais aspectos nos quais 
os limites desse tipo de analise podem ser discernidos; em urn ca
pitulo posterior esb~arei as implica<;6es metodol6gicas desses 
pontos. Em primeiro lugar, conquanto 0 significado transmitido 
pelas formas simb6licas seja comumente construfdo com tra<;os 
estruturais e elementos sistemicos, esse significado nunca e exau
rido por esses tra.;os e elementos. As formas simb6licas nao sao 
apenas concatena<;6es de elementos e suas inter-rela~5es: sao 
tambem, tipicamente, representa<;6es de alga, apresentam ou re
tratam alguma coisa, dizem algo sabre alguma coisa. Esta caracte
ristica das formas simb6licas, que mais adiante descreverei como 
seu aspecto "referencial", nao pode ser compreendida apenas 
pela analise dos tra.;os estruturais e dos elementos sistemicos. 0 
referente de uma expressao ou figura nao e, de maneira alguma, 
identico ao" significado" (signifie) de urn signo, uma vez que 0 ulti
mo, no ponto de vista de Saussure, e apenas 0 conceito que e cor
relacionado com 0 som-imagem OU "significante" (sign~fiant); 
tanto 0 significado como 0 significante sao parte integral do sig
no26

• 0 referente, em contraste, e urn objeto, individuo ou situa
<;ao extralingufstica. Para entender 0 aspecto referenclal de uma 
forma simb6lica, e necessaria uma interpreta<;ao criativa que vai 
aJem da analise dos tra.;os e elementos intemos e que busca expli
car 0 que esta sendo representado ou 0 que esta sendo dito. Urn 
segundo motivo pelo qual a analise dos tra~os estruturais e dos 
elementos sistemicos e limitada e 0 seguinte: ao focalizar a cons
titui<;ao interna das formas simb6licas, este tipo de analise nao 
apenas negligencia 0 aspecto referendal das formas simb6licas 
mas tambem se abstrai do contexto s6cio-hist6rico e dos proces-
50S em que essas formas estao inseridas. A analise dos tra<;os 
estruturais e dos elementos sistemicos, entao, descuida daqui-
10 que denominei aspecto" contextual" das formas simb6licas; 
e, como tentarei demonstrar, descuida, portanto, de algumas das 
caracterfsticas que sao cruciais para a analise cultural das formas 
simb6licas. 
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A quarta caracteristica das formas simb6lieas e 0 aspecto "re
ferencial", 0 que significa, como foi indicado acima, que as for
mas simbOlicas sao construfoes que tipicamente representam algo, refe
rem-se a algo, dlzem algo sabre alguma coisa. Uso, aqui, 0 termo" refe
rendal" de uma maneira bastante ampla, abrangendo 0 sentido 
geral atraves do qual uma forma simb6lica, ou urn elemento des
ta, pode, em urn determinado eontexto, substituir ou representar 
urn objeto, individuo ou situa<;ao, bern como num sentido mais 
especifico atraves do qual uma expressao linguistica pode, em 
uma determinada ocasiao de uso, referir-se a urn objeto particu
lar. Conslderemos alguns exemplos: uma figura em uma pintura 
renascentista pode significar ou representar 0 diabo, a maldade 
humana ou a morte; uma figura de urna charge em urn jomal dia
no mo~erno, com. o~ tra<;os f~ciais levemente exagerados, pode 
se refenr a urn mdlvlduo particular ou a urn agente politico cole
tivo como, por exemplo, urn estado-na<;5o; a expressao "eu", na 
frase "eu tenho compromisso com a melhoria das condi<;5es de 
nossos membros" refere-se ao individuo que pronunciou a £rase 
em urn mo.mento e lugar particulares. Como estes exemplos su
gerem, as flguras e express5es adquirem sua especificidade referen
clal de d,ferentes manelras. "Especificidade referendal" signifi
ea 0 f~to de q~e, em uma dada ocasiao de usc, uma figura ou ex
press~o parhcul~r ,refere-se a urn especifico objeto ou objetos, 
mdlvlduo ou mdlvlduos, situa<;ao ou situa<;5es. Algumas figuras 
ou expressoes adquirem sua especificidade referendal somen
te em virtude de seu uso em determinadas circunstancias. Por 
exemplo, pronomes como "eu" ou "tu" sao termos referenciais li
vremente flutuantes; referem-se a individuos especificos somen
te quando usados em contextos particulares, quando pronuncia
dos ou escritos por urn individuo em determinada ocasiao. Em 
contraste, a especificidade referendal dos nomes pr6prios e, ate 
certo ponto, fixa, independentemente de seu uso em uma dada 
ocasU'io. Assim, e 0 caso do que 0 nome "Richard M. Nixon" faz 
referenda, em virtude de urn conjunto acumulado de conven<;5es 
e praticas que ligam esse nome a urn individuo particular (ou a 
urn conjunto relativamente pequeno de individuos). Entretanto, 
mesmo os nomes pr6prios possuem certa ambiguidade ou opaci
dade reJerenczal. Pode haver mais de urn possivel referente de um 
nome, e urn nome pode ser usado em uma determinada ocasiao 
para referir-se a um individuo diferente daquele determinado 
pelo. refer~te atraves das conven<;5es e praticas relevantes (um 
d.e~hze de hnguag:m, uma alusao ironical, em cujos casos a espe
cifiCldade referenclal somente podera ser determinada - e a opa-

190 

cidade removida - se observarmos as 'i,ircunstandas particula
res nas quais a expressao foi usada:');':~·· - -

Ao destacar 0 aspecto referendal das formas simb6licas, de
sejo chamar a aten<;iio nao apenas para as maneiras como as figu
ras ou expressoes fazem referenda ou representam algum objeto, 
individuo ou situa<;ao, mas tambem para as maneiras pelas quais, 
tendo feito refer@ncia ou representado algum objeto, as formas 
simb6lieas tipicamente dizem algo sobre ele, isto e, afirmam ou 
dec1aram, projetam ou retratam. Podemos ilustrar este ponto re
tomandoa alguns dos exernplos usados anteriormente. Aoexc1a
mar a frase: "Eu tenho compromisso com a melhoria das condi
<;oes de nossos membros", 0 orador refere-se a um individuo es
pecifico, isto e, a simesmo como 0 referente de "eu" e, tendo feito 
essa referenda, diz algo sobre si, isto e, que tern compromisso de 
fazer alguma coisa. Disse, afirmou ou dec1arou algo sabre 0 que 
poderiamos dizer "e verdade" (ou "nilo e verda de", conforme 
fosse 0 caso), pois "verdadeiro", nesse contexto, e urn predicado 
que atribuimos a afirma<;oes27

• Ou consideremos, novamente, 0 

exemplo de Barthes. "Eu vejo muito bem", diz Barthes em seu co
mentario sobre a capa da Paris-Match, "0 que ela significa para 
mim: que a Fran<;a e urn grande imperio, que todos os seus fi
lhos ... sem qualquer discrimina<;ao de cor, servem fielmente sob 
sua bandeira e que nilo ha melhor res posta aos detratores de urn 
suposto colonialismo do que 0 zelo demonstrado por esse negro 
ao servir seus assim ehamados opressores,,28. Afigura projeta urn 
possivel significado que Barthes tenta compreender e expressar 
atraves da interpreta<;ao. Barthes oferece uma interpreta<;1io, uma 
constru<;ao eriativa de um possivel significado. A interpreta<;ao 
afirma: "que a Fran<;a e um grande imperio, que todos os seus fi

·Ihos ... , que nilo M melhor resposta ... ". A interpreta<;ao busca rea
firmar 0 que e projetado pela figura, explicar e articular 0 que a fi
gura pode representar ou retratar. Ao usar este exemplo para 
ilustrar 0 aspecto referendal das formas simb6licas, nao desejo 
sugerir que podemos derivar do trabalho de Barthes uma abor
dagem adequada deste aspecto ou da natureza e do papel da in
terpreta<;1io. 0 trabalho de Barthes sofre de algumas das limita
<;6es da analise das carateristicas estruturais e dos elementos sis
temicos, limita<;oes que discuti, resumidamente, acirna; e se, nes
seexemplo,elevaialemde uma puraanaliseformaldoselementos 
estruturais e suas inter-rela<;5es, ele 0 faz para explorar as liga<;6es 
entre as formas simb6licas e aquilo que elas retratam ou aquilo 
sabre 0 que elas falam; se ele e levado a engajar-se em uma cons
tru.;ao criativa de urn possivel significado, entao esse exemplo 
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e menos uma comprova.:;ao de sua abordagem geral do que uma 
indica.:;ao de que sua analise prMica quebra os limites dessa 
abordagem. 

A quinta caracteristica das formas simb6licas para a qual 
quero chamar a aten.:;ao e 0 aspecto "contextual". Isto significa, 
como indiquei anteriormente, que as forrnas sirnbOlicas estiio sernpre 
inseridas ern processos e contextos sbcio-hist6ricos especificos dentro do> 
quais e por rneio dos quais elas silo produzidas, transrnitidas e recebidas. 
Mesmo uma simples frase, dita por uma pessoa a outra no curso 
de sua intera.:;ao diana, esta inserida em urn contexto social estru
turado e pode carregar os tra.:;os ~ em termos de sotaque, entona
.:;ao, modo de expressar-se, escolha de palavras, estilo de expres
sao, etc. - das rela.:;5es socia is caracteristicas deate contexto. For
mas simb6licas mais complexas, tals como discursos, textos, pro
gramas de televisao e obras de arte, geralmente pressup5em uma 
variedade de institui.:;5es especfficas dentro das quais, e por meio 
das quais, essas formas simb6licas sao produzidas, transmitidas 
e recebidas. 0 que essas formas simb6licas sao, a maneira como 
sao construidas, circulam e sao recebidas no mundo social, bem 
como 0 sentido e 0 valor que elas tern para aqueles que as rece
bem, tudo depende, em certa medida, dos contextos e institui
~5es que as geram, medeiam e mantem. Assim, a maneira como 
urn discurso e interpretado por individuos particulares, sua per
cep.:;ao como urn "discurso" e 0 peso a ele atribuido estao condido
nadosao fatodeque essas palavras foramexpressas por esse indi
viduo, nessa ocasiao, nesse ambiente, e de que sao transmitidas 
por esse meio (urn microfone, uma camera de televisao, urn sa
telite); mudando os elementos deste ambiente - suponhamos, 
por exemplo, que as mesmas palavras sejam expressas por urna 
crlan.:;a para um grupo de pais admirados - as rnesmas palavras 
adquiriraq urn sentido e urn valor diferentes para aqueles que as 
recebem. E importante real.:;ar que, ao destacar 0 aspecto contex
tual das formas simb6licas, estamos indo alem da analise dos tra
<;os estruturais intemoa das formas simb6licas. No exemplo aci
rna, 0 ambiente e a ocasiiio do discurso, as rela.;oes entre 0 orador 
e a audiencia, 0 modo de transmissao do discurso e as maneiras 
pelas quais ele e recebido pela audiencia nao sao tanto aspectos 
do pr6prio discurso, aspectos que poderiam ser discemidos ape
nas pela analise dos tra<;os estruturais e elementos sist@micos. Ao 
contrario, esses aspectos s6 podem ser discemidos se dermos 
aten<;ao aos processos, institui<;Oes e contextos sociais dentro dos 
quais 0 discurso e pronundado, transmitido e recebido, e pela 
analise das rela<;oes de poder, formas de autoridade, tipos de re-
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cursos e outras caracteristicas des~e.: .. ~ntextos. Estas sao ques
toes que examinarei mais amplamente na se.:;ao seguinte. 

A contextualizac;;ao social das 
fonnas simb6licas 

Ao examinar 0 aspecto contextual das formas simb6licas ten
tarei real<;ar as suas caracteristicas que derivam do fato de que 
tais formas estao sempre inseridas em contextos sociais estrutu
rados. A inser<;ao destas em contextos sociais implica que, alem 
de serem expressoes de um sujeito, essas formas sao, geralmen
te, produzidas por agentes situados dentro de urn contexto 56-
cio-hist6rico especlfico e dotados de recursos e capacidades de 
varios tipos; as formas simb6licas podem carregar os tra<;os, de 
diferentes maneiras, das condi.:;6es sociais de sua prodw;ao. A in
ser<;aodas formas simb6licas em contextos socials tam bern impli
ca que, alem de serem expressOes para urn sujeito (ou para sujei
tos), sao, geralmente, recebidas e interpretadas por individuos 
que estao tambem situados dentro de contextos s6cio-hist6ricos 
especificos e dotados de varios tipos de recursos; 0 modo como 
uma forma simb6lica particular e compreendida por individuos 
pode depender dos recursos e capacidades que eles sao aptos a 
empregar no processo de interpreta-la. Outra consequencia de 
sua inser<;ao contextual consiste em que elas sao, frequentemen
te, objeto de complexos processos de valoriza<;iio, avaJia<;ao e 
conflito. sao constantemente valorizadas e avaliadas, aplaudidas 
e contestadas pelos indivfduos que as produzem e recebem. sao 
objeto daquilo que denominarei processos de valoriza.;ao, isto e, 
processos pelos e atraves dos quais lhes sao atribuidos determi
nados tipos de "valor". Alem disso, enquanto fen6menos sociais, 
as formas simb6licas sao tamWm trocadas por individuos locali
zados em contextos espedficos, e este processo de troca requer 
certos meios de transmissao. Mesmo uma simples troca de ex
press5es verbais numa situa.:;ao face a face pressupoe urn conjun
to de a parelhos e condi<;6es tecnicas (laringe, cordas vocais, la
biOS, ondas de aT, ouvidos,etc.), e muitas formas simb6licas pres
sup6em outras condi<;6es e aparelhos que sao especialmente 
construidos e desenvolvidos. Descreverei os diferentes tipos de 
condi<;5es e aparelhos como rnodalidades de transmissao cultural. 
No restante deate capitulo, desejo enfocar as caracterfsticas dos 
contextos sociais dentro dos quais as formas simb6licas sao pro
duzidas e recebidas e os processos de valoriza.:;ao aos quais as 
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formas simbolicas podem estar sujeitas. Adiarei ate 0 proximo 
capitulo a analise das modalidades de ITansrnissao cultural. 

Dei eniase ao fato de a produ.,ao e recep~ao de formas sim
b6licas serem processos que t{!m lugar dentm de contextos so
ciais esITuturados. Estes contextos sao, espadal e temporalmente, 
espedficos: envolvem circunstl1ncias espafotemporais, as quais sao 
parcialmente constitutivas da a~ao e intera~ao que t{!m lugar den
ITo delas. As caracteristicas espaciais e temporais do contexto de 
produ~ao de uma forma simb6lica podem coincidir ou sobre
por-se com as caracteristicas do contexto de recep~ao, como no 
caso da troca de manifesta~Oes verbais em uma intera~ao face a 
face. Numa situa~ao face a face, a pessoa que fala e 0 ouvinte par
tilham 0 mesmo ambiente local, e as caracteristicas desse ambien
te estao, comumente, incorporadas as formas simb61icas e a inte
ra¢o da qual sao parte (por exemplo, ao atribuir a especifiddade 
referendal a expressoes e pronomes demonstrativos). Mas as ca
racteristicas espaciais e temporais do contexto de produ~ao po
dem divergir, significativa ou inteiramente, das caracteristicas do 
contexto de recep~ao. Essa e a situa~ao tipica de formas simb61i
cas que sao transrnitidas atraves de algum tipo de meio t&nico
por exemplo, uma carta que e escrita num contexto e !ida noutro, 
ou de um programa de televisao que e produzidonum eontexto e 
assistido numa pluralidade de outros contextos diversificados 
no tempo e no espa~o. Vollarei a essas circunstancias das formas 
simbolicas, que entendo como um tra~o fundamental da trans
missao cultural, no proximo capitulo. 

Os contextos sociais das formas simbolieas nao sao apenas 
espacial e temporalmente espeefficos: sao tambem estruturados 
de variadas maneiras. 0 conceito de estrutura e essencial para a 
analise dos contextos sociais, mas e um conceito complexo e alta
mente questionado, que tem sido bastante usado e, algumas ve
zes, abusivamente, na literatura das ciencias sociais. Nao desejo, 
aqui, fazer uma revisao e aprecia~ao dos diferentes usos deste 
conceit029

• Limitar-me-ei a esb~ar um marco referendal concei
tual tendo em vista a identifica~ao e a analise de algumas das ca
racteristicas tipicas dos contextos sociais30

, Denlro desse referen
cial, a noc;ao de estrutura social desempenha urn papel especifico, 
como uma n~ao que real~a um certo conjunto de fen6menos e 
que chama a nossa aten~ao para determinado mvel de analise. Ao 
esb~ar esse referendal, niio desejo sugerir que a analise dos con
textos sociais seja uma atividade completamente divorciada do 
estudo dos indivfduos que agem e interagem dentro desses con-
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textos, que produzem formas simbolic~ em certos contextos e 
que as recebem em outros. Ao cont~i!Ki, como tentarei demons
trar, a analise dess~ contextos e uma atividade indispensa vel 
para 0 est:;tdo da a<;ao e mtera<;iiO, produc;ao e recep~ao, assim 
c~mo a anahse dos conte~tos seria parcial e incompleta se nao le
vassemos em consldera<;ao as a~oes e intera<;oes que tem lugar 
denITo deles. 

Podemo~ c.OI~e<;ar a e~larecer as ~aracteristicas t{picas dos 
contextos socialS mtroduzmdo 0 concelto de campos de intera,iio. 
o conceito de campo foi desenvolvido por Pierre Bourdieu e em
pregado em uma serie de brilhantes estudos31 • Nao examinarei 
em detalhes 0 usa, do termo feilo po~ Bourdieu; mas, aqui, e mais 
adlante neste capitulo, basear-me-el em seu trabalho na medida 
e,!, que isso for relevante para meus prop6sitos32• Segundo Bour
dleu, um campo de interac;iio pode ser conceituado, sincronica
mente, como um espa<;o de posi<;oes e, diacronicamente como 
um conjunto de trajet6rias. Individuos particulares estii~ situa
dos em determinadas posi<;5es dentro de um espa~ social e se
gu:m, no c:ur:ode s~s vidas,determinadas trajetorias. Essas po
Sl~oes ~ tr~Jetor:as sao determ~das, em certa medida, pelo volu
me e ,:hSITlbUl~ao de. vanados ttpos de recursos au U capital". Tendo 
em vista nossos objellvos aqUl, podemos distinguir entre tres 
prindpais tipos de capital: "capital econ6mico", que inclui a pro
pnedade, bens materiais e financeiros de varios tipos; U capital 
cultural", que inclui 0 conhecimento, habilidades e diferentes ti
po~ de qu~lifica~5es educadonais; eo" capital simb6lleo", que in
e1Ul os mentos acumulados, prestigio e reconhecimento associa
dm:, com a p~s?a au posi¢o. Dentro de qualquer campo de inte
ra<;ao, os rndlvlduos baselam-se nesses diferentes tipos de recur-
50s para alcan.,ar sel!s objetivos particulares. Eles tambem po
dem buscar oportum~ades para converter recursos de um tipo 
em recursos de oUtro tipo - como, por exemplo, os bens familia
res acumulados sao usados para obter qualificac;6es educacionais 
para os filhos que se tomariam capazes, dessa forma, de obter 
empregos bem remunerados33• 

. Na bu_sea de. se~ .objetivos e. interesses dentro de um campo 
de rntera~ao, os rndlvlduos baselam-se tambem, especificamen
te, em regras e convenp'ies de varios tipos. Estas regras e conven
<;oes podem ser preceitos explicitos e daramente formulados, 
como no caso de regras eseritas que dirigem as a<;oes dos indivf
duos num eseritorio ou numa fabrica. Mas preceitos explicitos e 
claramente formulados desse tipo sao exce<;oes; quando e onde 
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existem, podem ser ignorados com a mesma frequencia c~m que 
sao respeitados. Em grande medida, as re~ras e conv':.n~oes que 
dirigem muitas das a~oes e intera~oes na vida sOCIal sao ImphCl
tas nao formuladas, informals, ImpreCisas. Elas podem ser con
ceituadas como esquemas flexiveis que orientam os individuos no 
curso de suas vidas diarias, sem nunca terem sldo promovldas ao 
nivel de preceitos explicitos e bern formulados. Elas existem na 
forma de conhecimento prMico, gradualmente inculcadas e con
tinuamente reproduzidas nas prMicas da vida cotidiana, assim 
como, por exemplo, as conven~oes de asselO ; de boas manelras 
sao inculcadas desde 0 nascimento. Os mdlvlduos nem tanto se 
"baseiam" nesses esquemas flexiveis, mas implementam-nos im
plicitamente. Sao condi<;oes socia!mente in,:ulcadas e socialmen
te diferenciadas de a<;ao e mtera<;ao, condl<;oes que, em certa me
dida, sao preenchidas e reproduzidas cad a vez que 0 individuo 
age - por exemplo, quando se expressa verbalmente, faz u~ ge~
to, adquire e consome alimentos, se veste ou prepara 0 propno 
corpo para apresentar-se a outros. Mas, a~ Imple~;nta~ os esq~e
mas ou ao basear-se em regras e conven<;oes de vanos hpos, os m
dividuos tambem ampliam e adaptam esses esquemas e regras. 
Cada aplica<;ao envolve a resposta a circunstiincias que sao, em 
alguns aspectos, novas. Assim, a aplica<;ao _de regr.ase esquemas 
nao pode ser entendida como uma opera<;ao mecamca, como se 
as a<;oes estivessem rigidamente determinadas por elas. A~ con
trario, a aplica<;ao de regras e esquemas e urn proc~sso cnahvo 
que frequentemente, envolve urn certo grau de seletivldade eJul
ga~ento, e no qual as regras e esquemas podem ser modificados 
e transformados no processo mesmo de sua aplica<;ao. 

Podemos distinguir os campos de intera<;ao e os varios tipos 
de recursos, regras e esquemas que o~ caract~riz~m .d~quilo q~e 
pode ser chamado de institui,oes SOCIalS. As, l.nshtUl<;oe~ socials 
podem ser entendidas como conj~ntos espeClfJcos e relahv.amen
te estaveis de regras e recursos, Juntamente com as rela<;oes so
ciais que sao estabelecidas por elas e dentro delas. Um~ empresa 
especifica, como a Ford Motor Company, ou uma ?rgamza<;ao es
pecifica, como a BBC, e uma institui<;a.onesse sentido. Empresas.e 
organiza<;oes como essas sao caractenzadas P?r determmados h
pos e quantidades de recursos e por determmadas regras, con
ven<;oes e esquemas flexiveis que govemar:> 0 uso d_e recurs~s e 
dirigem os individuos dentro da org~mza<;ao. Ela.s sao, tambem, 
tipicamente caracterizadas por rela<;oes hlerarqUizadas entre os 
individuos ou entre as posi<;oes que eles ocupam. Algumas das 
caracteristicas das institui<;oes podem ser formalizadas dan-

196 

do-lhes urn status especifico de le~!;lto sendo equiparadas a leis 
queja existem (por exemplo, os estiltutos legais que dirigem as 
ahvldades da BBC). Para fins analiticos, pod em os distinguir 
entre institui<;oes especificas, como a Motor Ford Company ou a 
BBC, e aquilo que podemos chamar de institui<;oesgenericas au se
dlmentadas. Por estas ultimas quero significar a forma configura
cional de institui<;oes especificas, uma forma que pode ser abs
traida das institui<;oes especificas e que persiste no fluxo e refluxo 
de organiza<;oes particulares. Assim, por exemplo, a Ford Motor 
Companye urn exemplo de empresa de produ<;ao em larga esca
la, do qual numerosos outros exemplos podem serencontrados, e 
a BBC e urn exemplo de institui<;ao de difusao. Ao estudar as insti
tui<;oes, pod:mos estar interessados tanto em tra<;os genericos 
das mshtul<;oes sedlmentadas, tra<;os esses que real<;am padroes 
ou tendencias amp las, como em tra<;os especificos de organiza
<;oes particulares. As institui<;oes sociais podem ser vistas como 
constela<;oes de regras, recursos e rela<;oes que estao situados 
dentro de campos de intera<;ao os quais, por sua vez, sao, ao mes
mo tempo, por eles criados. Quando uma institui<;ao especifica se 
organiza, ela da forma a campos de intera<;ao preexistentes e, ao 
mesmo tempo, cria urn novo conjunto de posi<;oes e trajetorias 
possiveis. Para a maioria dos individuos nas sociedades moder
nas, a propria ideia de "carreira" e inseparavel da existencia de 
institui<;oes que busquem, como parte de sua propria ativida
de-fim, recrutar individuos e designar-Ihes uma trajetoria de 
vida institucionalmente garantida. Embora as institui<;oes sociais 
sejam parte integrante dos campos de intera<;ao, elas nao sao 
coextensivas a eles. Existem muitas a<;oes e intera<;oes que tern lu
gar dentro de campos, mas fora de institui<;oes especificas _ por 

. exemplo, urn encontro casual entre conhecidos na rua. Mas 0 fato 
de mu~ta~ a<;oes e intera<;oes darem-se fora de institui<;oes especi
ficas nao Imphca, naturalmente, que essas a<;oes e intera<;oes nao 
sejam afetadas por poder e recursos, regras e esquemas. Isto por
que toda a<;ao e intera<;ao envolve a implementa<;ao de condi<;oes 
sociais que sao caracteristicas dos campos dentro dos quais elas 
tern lugar. 

Ate aqui, estive interessado em distinguir os campos de inte
ra<;ao das institui<;oes sociais e esclarecer os elementos constituti
vos de cada urn deles. Agora, desejo tra<;ar uma outra distin<;ao 
entre campos de intera<;ao e institui<;oes sociais de urn lado, e 0 

que denominarei estrutura social, de outro. Usarei, aqui, os termos 
"estrutura social" para referir-me as assimetrias e diferen<;as rela
tivamente estaveis que caracterizam os campos de intera<;ao e as 
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institui.;oes sociais. Dizer que urn campo de intera<;ao ou uma 
institui.;ao social sao "estruturados", nesse sentido, e dizer que 
sao caracterizados por assimetrias e diferen.;as relativamente es
taveis em termos de distribui<;ao de, e acesso a, recursos de vanos 
tipos, poder, oportunidades e chances na vida. Analisar a estru
tura social de urn campo ou institui<;ao Ii determinar as aSSlme
trias e diferen<;as que sao relativamente estaveis - isto e, siste
mMicas e com probabilidade de perdurar - e tentar averiguar os 
criterios, categorias e prindpios que estao subjacentes a elas. Por 
isso, a analise da estrutura social envolve, em parte, a postula<;iio 
de categorias e distim;5es que podem ajuda-la a organizar e a des
tacar as evidencias de assimetrias e diferen.:;as sistematicas. Deste 
modo, podemos tentar determinar alguns dos fatores que estru
turam os campos de interao;ao e as institui.:;oes situadas dentro 
deles. Assim, por exemplo, 0 campo da educa.:;ao superior ~a In
glaterra ou nos Estados Unidos e caracterizado por urn conJunto 
de institui.:;oes especificas (universidades, faculdades, escolas 
politecnicas, etc., espedficas, e em determinadas rela<;oes umas 
com as outras) que dao forma a esse campo; e, do mesmo modo 
que 0 campo como urn todo, essas institui.;5es estao estruturadas 
por assimetrias e diferen.:;as sistematicas (por exemplo, aquelas 
entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre jovens da 
c1asse trabalhadora e da dasse media, etc.) que constituem, em 
parte, a estrutura social do campo. 

A figura 3.1 sintetiza os termos-chave da estrutura concei
tual que esbocei ate agora. Os conceitos 11 esquerda - isto e, situa
.:;ao espa<;otemporal, campos de intera<;ao, inslitui<;5es sociais,es
trutura social- referem-se a diferentes aspectos dos contextos so
ciais e definem diferentes ruveis de analise. Possibilitam-nos en
tender as caracteristicas sociais dos contextos dentro dos quais os 
individuos agem e interagem. Estas caracterfsticas MO sao sirn
plesmente elementos de urn ambiente denlro do qual a a.;ao tern 
lugar, mas sao constitutivos da afiio e interariio, no sentido de que 
os individuos, rotineira e necessariamente, baseiam-se, imp le
mentam e empregam os varios aspectos dos contextos sociais no 
curso de sua a~ao e intera.:;ao uns com os outros. As caracterish
cas contextuais MO sao simplesmenle restritivas e limiladoras: 
sao, tambiim, produtivas e capacitadoras34. Elas realmente limi
tam a variedade de a~6es possiveis, definindo alguns caminhos 
como mais apropriados ou com mais possibilidade de serem exe
cutados que outros e garantindo que os recursos e oportunidades 
sejam distribufdos desigualmente. Mas elas tambem fornam pos
siveis as a<;oes e intera~5es que ocorrem na vida cotidiana, consti-
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tuindo-se nas condi~oes sociais d~ quais dependem, necessaria
mente, essas a~oes e intera<;5es.".~"" .. 

Figura 3.1 
Caracteristicas tipicas dog contexlos 500aiS 

Situa~5es espa~otemporais 

____ Recursos ou capital 

Campos de intera~iio< 
", Regras, conven,5es e esquemas 

Institui~i5es sociais: conjuntos relativamente estaveis de regras recur-
sos e rela,5es ' 

Estrutura social: assimetrias e diferen~as relativamente estavels 

Esta analise oferece urn pano de fundo sobre 0 qual podemos 
conslderar 0 queesta implicadono exercfcio do poder. Em urn sen
lido mais gera!, "pod~r" Ii a capacidade de agir na busca de seus 
proprIos ?b)eti':'os e mteresses: urn individuo tern poder de agir, 
poder de mtervlf em uma sequencia de eventos e alterar seu cur
so. Agindo dessa forma, 0 indivfduo apoia-se e emprega os re
cursos que !he eS,tao. disp~ru:veis. Assim, a capacidade de agir na 
busca ?e,seus proprIos obJelIvos e interesses depende da posi<;iio 
do mdlVlduo dentro de urn campo ou institui<;ao. "Poder", anali
sad~ ao nivel d~um campo ou institui<;ao, e a capacidadequepos
slb!itta ou capaclta alguns .. indivfduos a tomarem decisOes, perse
gUlrem certos fms ou reahzarem mteresses; capacita-os de tal for
ma que, sem a capacidade oferecida por sua posi<;ao dentro de 
urn ca~po ou institui.;ao, eles nilo seriam capazes de levar adian
Ie sua I~po~tante trajetoria. O~ individuos dotados de capacida
des vanavelS desse lip?, e por ISSO com variados graus de poder, 
podem manter determmados hpos de reIa<;6es socisis uns com os 
outros. Quando rela~6es de poder estabelecidas sao sistematica
mlmfe =:ssimetricas, enta~ a situa<;ao pode ser descrita como de do
mznarao .. Re\a<;oes de poder sao "sistematicamente assimetricas" 
quando indivfduos ou grupos de individuos particulares pos
suem urn pode~ de maneira estavel, de tal modo que exclua - ou 
se tome macessIVel, em grau significativo a - outros individuos 
ou grupos de indi viduos,nao importando a base sobre a qual esta 
exclusao e levada a efeito. Nesses casos, podemos falar de indivf-
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duos ou grupos "dominantes" e "subordinados", assim como da
queles individuos ou grupos que, em virtude de seu acesso par
cial a recursos, ocupam uma posi.:;ao intermediilria em um campo. 

Entre os casos de domina~ao que sao particularmente imp or
tantes, estao aqueles que sao vinculados a caracterfsticas estrutu
rais que se repetem de urn contexto a outro. A for~a das analises 
marxistas tradicionais descansa na sua preocupa.:;ao em demons
trar que a domina.:;ao e a subordina~ao nas sociedades passadas e 
presentes estavam estruturadas exatamente dessa maneira: isto 
e, baseavam-se numa divisao de classes fundamental que se re
pete de um contexto para outro, uma di visao que, nas sociedades 
capitalistas modemas, assume a forma da rela<;ao capital/traba
lho assalariado. Nao ha dtivida de que as rela~6es e divisoes de 
classe se mantE!m como urna importante base da domina~o e su
bordina~ao nas sociedades modemas: as classes e a luta de clas
ses de maneira alguma desapareceram da paisagem social da Ul
tima parte do seculo xx. Mas seria urn grave erro presurn~r qu: as 
rela~5es entre classes sao a tinica base importante da domma~ao e 
subordina~ao nas sociedades modemas, ou que elas sao as mais 
importantes em qualquer circunstancia. A E!nfase exagerada 
nas rela~6es de dasse - E!nfase exagerada que e evidente na 
obra de Marx, assim como na de alguns de seus seguidores -
pode obscurecer ou dar uma falsa impressao sobre aquelas for
mas de domina~ao e subordina~ao que nao estao baseadas na 
divisao de classes e que nao podem ser reduzidas a ela. Uma 
analise satisfat6ria da domina~ao e subordina~ao nas socieda
des modemas deveria - sem minimizar a importancia das clas
ses - dar aten~ao a outras divisoes igualmente fundamentais, 
tais como aquelas entre sexos, entre grupos etnicos e entre es
tados-na<;ao. 

As varias caracterfsticas dos contextos sociais sao constituti
vas nao apenas da a~ao e intera~ao, mas, tambem, da produ<;ao e 
recep.:;ao de formas simb6licas. Assim como acontece geralmente 
com a a<;ao, a produ~ao de formas simb6licas envolve 0 usa dos 
recursos disponfveis e a implementa.:;ao de regras e esquemas de 
varios tipos por urn ou mais individuos situados em determina
da posi~o ou posi<;5es dentro de urn campo ou institui.:;ao. Urn 
indivfduo emprega recursos, baseia-se em regras e implementa 
esquemas com 0 objetivo de produzir forrnas simb6licas para urn 
receptor particular ou para urn conjunto deles, e a expectativa de 
recep~ao de tais formas faz parte das condi<;5es de sua produ.:;a? 
A posi~ao ocupada por urn indivfduo em urn campo ou mstitUl-
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~ao e a expectativa de recep<;ao de uma forma simb61ica pelos in
divfduos a quem a mesma e destil't!t::t.l:' sao condi~oes sociais de 
produ<;ao que moldam a forma simb6lica produzida. Assim, por 
exemplo, uma expressao linguistica pode carregar os tra<;os - em 
termos de sotaque, estilo, palavras empregadas e modo de diri
gir-se - da posi<;ito socialmente estruturada da pessoa que fala. 
Uma manifesta~ao verbal pode, tambem, carregar os tra<;os da 
expectativa antecipada de sua recep~ao pelos individuos para 
quem ela e destinada, como quando urn adulto modifica 0 tom de 
urna expressao verbal dirigida a uma crian<;a. Nito e diffcil encon
trar outros exemplos das maneiras pelas quais a expectativa ante
cipada da recep<;ao das formas simb6licas e rotineiramente in
corporada as condi~5es de produ<;ao. Um amsta pode modificar 
o estilo de seu trabalho tendo em vista a1can~ar uma determinada 
dientela; urn autor pode modificar 0 conteudo de urn livro na ex
pectativa de atingir determinado conjunto de leitores (ou na 
expectativa de nao ofender outro); e urn produtor de televisao 
pode alterar urn programa a luz das expectativas sobre a nature
za e tamanho da audiE!ncia. 

Se as caracterfsticas dos contextos sociais sao constituti
vas da produ<;ao de formas simb6licas, sao, tambem, constitutivas 
dos modos pelos quaiS essas formas sao recebidas e entendidas. 
Tais formas sao recebidas por indivfduos que estao situados em 
contextos s6cio-hist6ricos especificos, e as caracteristicas socials 
desses contextos moldam as maneiras pelas quais as formas sim
b6licas sao por eles recebidas, entendidas e valorizadas. 0 pro
cesso de recep<;ao nao e urn processo passivo de assimila<;ao; ao 
contnirio, e urn processo criativo de interpreta<;ao e avalia~ao no 
qual 0 significado das formas simb6licas e ativamente constitui-

. do e reconstituido. Os individuos nao absorvem passivamente 
formas simb6licas mas, ativa e criativamente, diio-Ihes urn sentido 
e, por isso, produzem urn significado no pr6prio processo de re
cep~ao. Mesmo uma manifesta~ao verbal relativamente simples, 
trocada entre amigos num encontro casual, e tipicamente com
preendida em rela~o a uma hist6ria continua da qual este encon
tro faz parte. Ao receber e interpretar formas simb6licas, os indi
vfduos baseiam-se em recursos, regras e esquemas a eles disponi
veis. Assim, as maneiras pelas quais as formas simb6licas sao en
tendidas e pelas quais sao avaliadas e valorizadas podem diferir 
de urn individuo para ~Utro, dependendo das posi<;oes que eles 
ocupam em institui~oes ou campos socialmente estruturados. 
Estas varia<;5es sao, pamcularmente, evidentes no caso de for
mas simb6licas - tais como belas aries e musica dassica - cuja in-
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terpreta~ao e aprecia~ao requer um conjunto especializado de 
conven~6es que sao, tradicionalmente, restritas a determmados 
setores privilegiados da popula~ao. 

Ao receber e interpretar formas simb6licas, os individuos es
tao envolvidos em um processo continuo de constitui~ao e re
constitui~ao do significado, e este processo e, tipicamente, parte 
do que podemos chamar reprodu~iio simb61ic~ dos :~ntextos sociai~. 
o significado que e carregado pelas formas slmbohcas e reconsh
tuido no curso de sua recep~ao pode servir para manter e repro
duzir os contextos de produ~ao e recep~ao. 1sto e, 0 significado 
das formas simb6licas, da forma como e recebido e entendido pe
los receptores, pode servir, de varias maneiras, para manter rela
~6es sociais estruturadas caracteristicas dos contextos dentro dos 
quais essas formas sao produzidas e/ou recebidas. A Figura 3.2 
ilustra esse processo. A reprodu~ao simb6lica dos contextos 50-
dais e um tipo particular de reprodu~ao social: e aquela reprodu
~ao social mediada pela compreensao cotidiana das formas sim
b6licas. Esse nao e 0 unico tipo de reprodu~ao social, nem mes
m~, necessariamente, 0 mais importante. 

Figura 3.2 
A reprodu~ao simb6lica de contextos sociais 

ProdU/;ao de ---- recep\ao de ---- compreensao 
forrnas simb61icas forrnas simb61icas cotidiana do significado 

t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, reprodU/;ao simb6lica das 
, condi\oes de prodm;ao 
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\ , 

.... -
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As rela~6es sociais sao, tambem, tipicamente reproduzidas 

atraves do uso ou amea~a de usc da for~a, bem como atraves da 
completa rotineiriza~ao da vida cotidiana. Mas a reprodu~ao 
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simb6lica de contextos sociais e um importante fenomeno que, 
por si mesmo, merece analise. E ~ste)xmto que nossa discussao 
sobre as formas simb6licas se reencontra com 0 problema da 
ideologia. 1550 porque 0 estudo da ideologia, da maneira como 
defini essa no~ao no capitulo I, e 0 estudo dos modos pelos qUais 
o significado mobilizado pelas formas simb6licas serve, err: cir
cunstiincias especificas, para estabelecer, manter e reproduzlr re
la~6es sociais que sao, sistematicamente, assimetricas em termos 
de poder. Em um momento posterior, considerarei com mais de
talhes 0 que esta envolvido no estudo da ideologia. 

A valoriza .. ao das formas 
simb6licas 

Uma consequencia da contextualiza~ao das formas simb6li
cas, como mencionei anteriormente, e a de que elas sao, frequen
temente, submetidas a complexos processos de valoriza~ao, ava
lia~ao e conflito. Elas sao objeto, em outras palavras, do que deno
minarei de processos de valoriza~iio. Podemos distinguir entre dois 
principais tipos de valoriza~ao que sao de particular importiin
cia. 0 primeiro tipo e 0 que podemos chamar de "valoriza~ao 
simb6lica": e 0 processo atraves do qual e atribuido as formas 
simb6licas um determinado "valor simb6lico" pelos individuos 
que as produzem e recebem. Valor simb6lico e aquele que os obje
tos tem em virtude dos modes pelos quais, e na extensao em que, 
sao estimados pelos individuos que os produzem e recebem - isto 
e, por eles aprovados ou condenados, apreciados ou despreza
dos. A atribui~ao de valor simb6lico pode ser distinguida do que 
podemos chamar de "valoriza~ao economica". Valoriza~ao eco
nomica e 0 processo atraves do qual e atribuido as formas simb6-
licas um determinado "valor economico", isto e, um valor pelo 
qual elas poderiam ser trocadas em um mercado. Atraves do pro
cesso de valoriza~ao economica, elas sao constituidas como mer
cadorias; tornam-se objetos que podem ser comprados ou vendi
dos por um dado pre~o em um mercado. Denominarei as formas 
simb6licas mercantilizadas como "bens simb6licos". No capitulo 
seguinte tra~arei 0 processo hist6rico atraves do qual as formas 
simb6licas vao se tornando, nesse sentido, crescentemente mer
cantilizadas e que e parte essencial da emergencia e do desenvol
vimento da comunica~ao de massa. 

Ambos os tipos de valoriza~ao sao comumente acompanha
dos de distintas formas de conflito. Diferentes graus de valor sim-
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belico podem ser atribuidos as formas simb6licas pelos indivi
duos que as produzem e recebem, de tal modo que urn objeto que 
e apreciado por alguns pode ser condenado ou desprezado por 
outros. Podemos descrever esse fato como urn conflito de valoriza
pio sirnbaUm. Tais conflitos sempre tern lugar dentro de urn con
texto social estruturado que se caracteriza por assimetrias e dife
renr;as de varios tipos. Assim, as valoriza~6es simb61ieas ofereci
das por diferentes individuos que estao diferencialmente situa
dos sao, raras vezes, de mesmo status. Algumas valoriza~6es Ie
yam urn maior peso do que outras em fun<;ao do individuo que as 
oferece e da posic;ao da qual fala; e alguns individuos estao em 
uma melhor posi~ao do que outros para oferecer valoriza<;6es e, 
se for 0 easo, imp/Has. As palavras do Diretor da Galeria Tate, 
pronunciadas no canal de televisao da BBC sobre 0 trabalho de 
urn novo artista, estao mais propensas a ganhar urn malor peso 
do que os comentarios de urn transeunte na rua. AD adquirir va
lor simb6lico, urn trabalho pode adquirir urn grau de legitima<;ao
isto e, pode ser reconhecido como legitim~ nao apenas por aque
les que estao bern posicionados para atribuir valor simbalieo, 
mas tamhem pelos que reconhecem e respeitam a posi~ao daque
les. Na medida em que urn trabalho e reconhecido como legitimo, 
o produtor do trabalho recebera honras, prestigio e respeito. Esse 
produtor e reconhecido como artista, escritor, diretor de cinema, 
urna pessoa de estilo e born gosto. Mas esse processo de valoriza
<;ao raramente e consensual ou livre de eonflito. A permanente 
controversia a respeito da atua<;ao dos artistas populares, como a 
de Andy Warhol, e as variadas e frequentes criticas, revis6es de li
vros e filmes que podem ser encontradas nos jornais, revistas e 
suplementos literarios of ere cern urn amplo testemunho do cara
ter conflitivo da valoriza~ao simb6lica. 

o processo de valora<;ao economica e, tambem, comumente 
acompanhado por conflito. Bens simb6licos podem ser economi
camente valorizados em diferentes graus por diferentes indivi
duos, no sentido de que alguns individuos podem entende-los 
como demaior ou menor valor do que outros lhe atribuem. Pode
mos descrever este conflito como urn conflito de valorar;iio econorni
ca. Tais conflitos sempre tern lugar em contextos socials estrutu
rados nos quais alguns individuos podem ser capazes de e dese
jar pagar mais do que outros para adquirir ou controlar bens sirn
b6licos. As ofertas e contraofertas que ocorrem em urn leilao de 
obras de arte of ere cern urn exemplo vivido, embora talvez algo 
excepdonal, dos conflitos de valora~ao economica - vivido por
que as valoriza~6es conflitivas sao expressas, aberta e diretamen-
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te, em competi.:;ao umas com as outras, e excepcional porque a 
maioria dos conflitos de valora<;a.tt,!~6mica nao ocorre dentro 
de urn espa<;o claramente definido e de urn marco referendal 
temporalmente regulado no qual os individuos ou seus represen
tantes entram em competi<;ao aberta pela aquisi~ao de bens sim
b6licos. Com a crescente mercantiliza.:;ao das formas simb6li
cas e sua incorpora.:;ao a institui.:;6es de comunica~ao de massa, a 
maioria dos conflitos de valoriza~ao economica tern lugar dentro 
de urn referendal institucional compreendido por organiza~iies 
de midia. Essas organiza<;6es estao rotineiramente interessadas 
na valora~ao economica de formas simb61icas e na resolu~ao de 
conflitos de valora<;ao economica. Assim, por exemplo, ao pro
duzir urn bern simb61leo como urn livro, uma editora esta trans
formando uma forma simb6lica em uma mercadoria e oferecen
do-a para troca no mercado. Dependendo das vendas antecipa
das do livro, 0 editor, geralmente, atribui urn certo valor econO
mico a forma simb6lica, uma atribui<;ao que pode, e frequente
mente assim acontece, diferir da atribui.:;ao de outros, tais como 
os autores e os agentes. Tais conflitos de valora.:;ao economica sao 
rotineiramente enfrentados e resolvidos como parte das opera
<;5es cotidianas das organiza<;5es da midia. 

Embora possamos distinguir, analiticamente, entre valoriza
<;ao simb6lica e economica, e entre as formas de conflito tipica
mente associadas a elas, nas circunstancias reais essas formas de 
valoriza~ao e conflito frequentemente sobrep6em-se de manei
ras complexas. Em alguns casos, a aquisi.:;ao de valor simb6lico, 
quando atribufdo por outros ou quando derivado do prestigio 
acumulado por seu produtor, pode aumentar 0 valor econ6mico 
de urn bern sirnb6lico. Essa rela~ao direta entre valor simb6lico e 
valor economico e evidente, por exemplo, na venda de pinturas 
de artistas famosos, ou na venda dos direitos de livros ou filmes 
de autores ou diretores famosos. Em outros ca5OS, entretanto, a 
aquisi.:;ao de valor sirnb6lico pode MO aumentar signHicativa
mente 0 valor economico de urn bern simb6lico, e pode mesmo di
minuir seu valor economico. Em certos campos de produ.,ao e tro
ea sirnb6lica, 0 valor sirnb6lico de urn bem pode estar inversamen
te relacionado com seu valor economico, no sentido de que, quan
to menos "cornercial" ele for, tanto mais valor sera a ele atribuido. 
Assim, algumas formas de 6pera e bale, que dependem, forte
mente, de subven<;5es e subsidios de fundos publicos podem ser 
vistas por algumas pessoas como situadas entre as mais elevadas 
formas de arte; e quanto mais baixo seu valor econ6mico, maior 
valor 5irnb6lico lhes sera atribuido, uma vez que podem ser vistas 
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como cada vez menos submetidas aos interesses comerciais. Da 
mesma forma, intelectuais que escrevem livros altamente bern-su
eedidos em termos comerciais podem ser vistos como suspeitos 
por seus colegas, que podem entender 0 sucesso comercial de uma 
obra como uma indica<;ao de falta de valor intelectual. 

Os individuos envolvidos na produ<;aoe recep<;ao de formas 
simb6licas estao, geralmente, conscientes do fato de que elas po
dem ser submetidas a processos de valoriza<;ao, e eles podem em
pregar estrategias voltadas para 0 aumento ou a diminui<;ao do 
valor simb6lico ou do econ6mico. A busca dessas estrategias 
pode ser uma meta explicita dos individuos - como, por exem
plo, quando urn individuo procura, expressamente, ridicularizar 
ou rebaixar urn outro, ou, abertamente, compete com ele para ga
nhar urn premio ambicionado. Mas a busca de tais estrategias 
pode, tambem, ser uma meta implicita, urn objetivo que e perse
guido mas nao reconhecido, urn resultado que e desejado mas 
nao, expressa ou abertamente, procurado. Urn individuo que 
busca ganhar reconhecimento entre colegas, se esse e seu objetivo 
declarado, pode servistocomo urn oportunista. As estrategias em
pregadas pelos individuos podem serorientadas para 0 aumento 
ou a redu<;ao do valor simb6lico e/ou econ6mico. 0 caso da com
bina<;ao das duas valora<;6es representa 0 que pode ser deseri
to como va/orizafiio cruzada - isto e, 0 uso do valor simb6lico 
como um meio para aumentar ou diminuir 0 valor economico, e 
vice-versa. A valora<;ao cruzada e parte essencial da estrategia 
empregada pelos anunciantes quando usam estrelas de cinema 
famosas, astros populares ou figuras publicas como formas de 
promover produtos especfficos: 0 objetivo e aumentar as vendas 
por associa<;ao, aumentar 0 valor econ6mieo por associa<;ao a 
uma figura de alto valor simb61ico, mesmo que nao haja uma co
nexilo necessaria entre os dois. A valoriza<;ao cruzada e, tambem, 
parte de uma estrategia empregada por individuos quando pro
curam converter seu prestigio em determinado campo em urn 
emprego mais lucrativo, ou quando publicamente atacam ou di
famam alguem na tentativa de priva-lo de uma promo<;ao ou de 
um emprego. Assim, as estrategias de valoriza<;ao cruzada se 
confundem com 0 que denominei, anteriormente, de estrategias 
de conversao de capital, atraves das quais 0 individuo procura 
converter urn tipo de capital em outro, e reconverte-lo em urn es
tagio posterior do cicio de vida, a fim de preservar ou melhorar, 
de modo geral, sua posi<;ao social. 
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As estraregias empregadas pelos individuos estao ligadas as 
posi<;6es que ocupam dentro d€,.\;i;l~J)S de intera<;ao particula
res. Os tipos de estrategias tipicarneilte empregados pelos indivi
duos e sua capacidade para terem sucesso com elas dependem 
dos recursos de que disp6em e de sua rela<;ao com outros indivi
duos no campo. Ilustrarei este ponto enfocando algumas.da~ e.s
trategias que os individuos tipicamente empregam na atnbU1<;ao 
de valor simb6lico. Distinguirei algumas estrategias de valorizar;iio 
simbOlica tipicas e demonstrarei como estao ligadas a diferentes 
posi<;6es em urn campo. Ao distinguir essas estrategias tipicas, 
nao quero sugerir que sejam os Unicos procedimentos possiveis 
aos indiv!duos, nem que sejam os Unicos procedimentos empre
gados pelos individuos situados nas posi<;6es em ques~ao. Ao 
contrario, os individuos estao constantemente envolVldos na 
cria<;ao de novas estrategias, na descoberta de novas maneiras de 
alcan<;ar seus objetivos ou de evitar que outros alcancem os seus, 
e essas estrategias 56 podem ser plenamente analisadas conside
rando-se os casos especificos. Apesar disso, podemos identifi
car certas estrategias tipicas de valoriza<;ao simb6lica e mostrar 
como podem estar ligadas a diferentes posi<;6es em urn campo. 
Ao fazer isso, basear-me..ei em estudos bastante detalhados de 
Bourdieu e de outros e destacarei algumas rela<;6es que, por sua 
vez, poderiam auxiliar em pesquisas de urn carater mais concre
to. A Tabela 3.1 resume algumas dessas estrategias tipicas e suas 
liga<;6es com diferentes posi<;6es em urn campo. 

Tabela 3.1 
Algumas estrah~gias tipicas de valoriza~o simbOlica 

dentro de um campo 
de 

Dominante 

Intermediaria 

Subordinada 

Estrattigias de valoriza¢o 
simb61ica 

Distin~ao 
Menosprezo 
Condescendencia 

Modera¢o 
Pretensao 
Desvaloriza~ao 

Pratiddade 
Resigna~ao respeitosa 
Rejei~ao 

Os individuos que ocupam posi<;6es dominantes dentro de 
urn campo de intera<;ao sao aqueles que sao positivamente dota-
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dos de - ou que tem acesso privilegiado a - recursos ou capital de 
varios tipos. Ao produzir e ao apreciar formas simb6licas, os indi
viduos em posi<;ao dominante, tipicamente, empregam a estrate
gia de distinfao, no sentido de que procuram distinguir-se dos in
dividuos ou dos grupos que ocupam posi<;oes subordinadas a 
eles35

. Assim, eles podem atribuir alto valor simb6lico a bens que 
sejam escassos ou caros (ou ambos) e que sao, por isso, bastante 
inacessfveis a individuos menos dotados de capital economico. 
Urn alto valor simb6lico pode ser conferido, por exemplo, a obras 
de arte c1iissicas, que 56 podern ser plenamente apreciadas por in
dividuos de gosto refinado e riqueza consideravel. Igualmente, 
no dominic da haute couture, as etiquetas exdusivas mais famosas 
e os estilos mais elegantes sao urn sinal de distin<;ao para aqueles 
que tem posses para exibi-las. Os individuos em posi<;6es domi
nantes pod em, tambem, procurar distinguir-se empregando a es
trategia de menosprezo, isto e, considerando as formas simb61icas 
produzidas por aqueles que estao abaixo deles como defeituosas, 
desajeitadas, imaturas ou grosseiras. Essa atitude era evidente 
entre a aristocracia cortesa da Europa do seculo XVIII, que busca
va proteger seus privilegios considerando 0 comportamento do 
estrato burgues emergente como vulgar e descontrolad036

• Vma 
variante mais sutil deste ultimo caso e a condescendencia. Elogian
do formas simb6licas de modo a rebaixar seus produtores e a 
lembnHos de sua posi.;ao subordinada, a condescendencia pos
sibilita aos individuos em posi<;ao dominante reafirmar sua do
mina<;ao sem declara-la abertamente. 

As posi<;5es intermediarias dentro de um campo sao aquelas 
que oferecem acesso a urn tipo de capital porem nao a outro, ou 
que of ere cern acesso a diferentes tipos de capital porem em quan
tidades que sao mais limitadas do que aquelas disporuveis aos in
dividuos ou grupos dominantes. Vma posi~ao intermediaria 
pode ser caracterizada por uma grande quantidade de capital 
economico mas uma baixa quantidade de capital cultural (os nou
veaux riches), ou por uma pequena quantidade de capital econo.. 
mico e uma grande quantidade de capital cultural (a intelligentsia 
ou a avant-garde), ou por quantidades moderadas de ambos (oes
trato burgues emergente na Europa dos seculos XVIII e XIX). As 
estrategias de valoriza~ao simb6lica empregadas pelos indivi
duos situados em posi~5es intermediarias estao, frequentemen
te, caracterizadas por moderafiio: os individuos valorizam positi
vamente aqueles bens que sabem estar ao seu alcance, e, enquan
to individuos cujo futuro pode nao estar inteiramente seguro, po
dem valorizar mais aquelas formas simb61icas que os possibiJi-
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tam empregar seu capital cultural e~quanto preservam seus limi
tados recursos economicos. AssM1.; na esfera da moda, podern 
buscar 0 maximo em estilo com 0 minima de despesa, pesquisan
do para encontrar boas ofertas e tirando 0 maximo proveito das 
liquida<;:6es anuais ou bianuais. Mas os individuos em posi<;oes 
intermediarias podem, tambem, estar orientados para as posi
<;oes dominantes, produzindo formas simb6licas como se elas fos
sem produtos de individuos ou de grupos dominantes, ou valori
zando-as como se estivessem sendo valorizadas por esses ultimos. 
Os indivfduos situados em posi<;5es intermediarias podem, as
sim, ernpregar a estrategia de pretensiio, fingindo ser 0 que nao 
sao e buscando, dessa forma, assimilar-se a posi<;5es superiores 
as suas. Por exemplo, individuos situados em posi<;:5es interme
diarias podem adotar 0 sotaque, voeabulario e maneirismos dis
cursivos dos indivfduos ou dos grupos dominantes, produzindo 
formas simb6licas que exibem caracterlsticas dominantes e que 
atestam sua ambi<;ao, sua inseguran<;:a ou ambas37

• Em algumas 
circunstiincias, contudo, indivfduos situados em posi,,5es inter
mediarias podem empregar uma estrategia bastante diferente 
em rela~ao aos individuos ou grupos dominantes, procurando 
desvalorizar ou depreciar as formas simb6licas produzidas por es
ses dominantes. Ao inves de reproduzir as va]oriza<;5es dos indi
vfduos ou grupos donrinantes para assimilar-se as posi,;5es do
minantes, podem condenar as formas simb6licas produzidas por 
tais individuos dominantes nurna tentativa de elevar-se acima 
dessas posi,;6es. Assim, a burguesia emergente na Europa dos se
culos XVIII e XIX, algumas vezes, retrata va a vellia aristocracia 
como extravagante, degenerada e irresponsavel, como inca paz 
de organizar as quest5es poHticas e economicas e como superfi
cial em sua vida soeial38

• Quando a burguesia obteve sucesso em 
deslocar a vellia aristocracia e criar novas posi<;5es de domina
"ao, 0 principal foeo de seu combate simb6lico mudou para as 
fronteiras que a separavam dos grupos abaixo dela, dos grupos 
menos dotados de capital economico e cultural e, subsequente
mente, dos novos estratos medios emergentes. 

As posi<;:oes subordinadas dentro de urn campo sao aquelas 
que oferecem acesso a minimas quantidades de capital de dife
rentes tipos. Os indivfduos situados nessas posi<;5es sao aqueles 
menos dotados de recursos ou cujas oportunidades sao mais res
tritas. As estrategias de valoriza<;;ao simb61ica empregadas por 
indivfduos situados em posi<;5es subordinadas sao, tipicamente, 
caracterizadas pela praticidade: enquanto indivfduos que estao 
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mais preocupados que outros corn as necessidades de sobrevi
vencia, podem atribuir mais valor do que fazem outros a o~etos 
praticos ern sua constituic;ao e funcionais na vida cotidiana3 

. As
sim, podem valorizar as roupas que sejarn praticas, duraveis e 
baratas, "dar valor ao dinbeiro"; e podem preferir decora<;6es in
temas que sejam funcionais e de faei! manuten<;ao. A valoriza<;il.o 
positiva de objetos praticos pode andar lado a lado corn a resigna
pio respeitosa ern rela<;ao as formas simb6licas produzidas por in
dividuos que oeupam posi<;6es superiores em urn campo. Essa e 
uma estrategia de respeito no sentido de que as formas produzi
das por indivlduos situados em posi<;6es superiores sao vistas 
como superiores, isto e, como merecedoras de respeito, mas e uma 
estrategia de resigna<;ao na medida em que a superioridade des
sas formas e, consequenternente, a inferioridade de seus proprios 
produtos sao aceitas como inevitaveis. Assim, os indivfduos situa
dos ern posi<;6es subordinadas podem reconhecer as obras dassi
cas de arte ou Iiteratura como grandes obras, enquanto, ao mes
mo tempo, reconhecem que nao sao os tipos de obras que eles 
desejariam (ou seriam capazes de) consumir e apreciar. Podem 
apreciar formas simb61icas que sejam prMicas, acessiveis e relati
vamente baratas, enquanto, ao mesmo tempo, reconhecem que 
essas formas sao inferiores a determinadas formas que, sendo 
mais valiosas, nao sao para eles. Ern contraste com essa forma de 
resigna<;ao respeitosa, os individuos situados ern posi<;6es sub or
dinadas podem empregar variadas estrategias de rejeil;iio. Podem 
rejeitar ou ridicularizar as formas simb6licas produzidas por in
divfduos situados ern posi<;6es superiores, da maneira, por exem
plo, como os jovens da c1asse trabalhadora fazem par6dia da lin
guagem das autoridades e rejeitam as atividades educacionaise 0 

"trabalho intelectual" como "aferninado,,40. Aofazer isso, os indi
vfduos situados em posi<;6es subordinadas nao necessariamente 
podem estar procurando elevar-se acima das posi<;6es de seus su
periores (como aqueles que empregam a estrah~gia da desvalo
rizaC;ao tipicamente tentam fazer); dada sua posic;ao dentro do 
campo, tentar elevar-se dessa forma pode nao ser urn objetivo 
realista. Mas, rejeitando as formas simb6licas produzidas por 
seus superiores, os indivfduos situados ern posic;6es subordi
nadas podem encontrar uma maneira de afirmar 0 valor de seus 
proprios produtos e atividades sem romper fundamentalmente 
com a distribuic;ao desigual de recursos caracteristica do campo. 
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Ate a.qui, est~ve examinando ~lgumas estrategias tipicas de 
valonza<;ao sl~bohca, com o~vo de real<;ar as relac;6es entre 
essas estrateglas e as posiC;6es dos indivfduos dentro de urn cam
po de interao;ao. :tvfas nao levei ern considera<;ao as maneiras pelas 
qU~ls~sas :strateglas podemser afetadas pelo desenvolvimento 
de mstit';ll(;oes hgadas, em parte, it atribui<;iio e renova<;ao de va
lor simbohco (p. ex., e.scolas,. u:nver~idades, museus, etc.) ou pelo 
desenvolvlmento de mStitul<;oes onentadas, essencialmente va
lori~a5ao economica das formas simb6licas (galerias de arte:ins
htuic;oes de comunica<;ao de massa, etc.). 0 desenvolvimento de 
tais u:sti~iC;6es e ac.?mpanhado pela acumulac;ao de recursos, 
pela fixa<;ao de pOSI<;Oes de valorizac;ao e pela diferencia<;iio de es
feras culturais. Surgem institui<;6es particulares em que sao con
ce~trados recurs?s de varios tipos - nao somente capital econo. 
mlco, mas tambem formas acumuladas de conhecimento e de 
prestigio. Ern virtude de sua localizac;ao dentro dessas institui
<;6es, alguns individuos assumem uma posi<;ao de valoriza<;iio 
que confere uma certa autoridade it valoriza<;ao atribuida por 
eles. Falam como urn professor universitario, como urn diretor de 
museu, como urn correspondente de uma rede de televisao e en
quanto tais, as valoriza<;6es que eles of ere cern possuirao u~; au
toridade derivada das institui<;6es que eles representam. 0 de
senvolvimento de institui,,6es e, tambem, acompanhado pela di
fe,renclac;a? d: esf:ras culturais no sentido de que, com a emer
genela de Inshtul<;oeS hgadas a produc;ao, transmissao e acumu
la<;ao de formas simb6licas, diferentes tipos de formas simb6licas 
surgem em relaC;ao umas com as outras, diferenciadas em termos 
de seus modos de produ<;ao, transmissao e recepc;ao e ern termos 
do valor simb6lico e economico atribuido a elas. Assim, dentro 
do ca_mpo dos textos escritos: a emergencia e perpetua<;ao de urn 
~adrao de alta !Iteratura esta Iigada ao desenvolvimento de urn 
sistema educaclonal no qual as praticas de crftica literaria sao ins
titucion~izadas. Essas praticas institucionalizadas operam co
mo urn filtro seletivo para a sele<;ao de certas obras do extenso 
campo dos textos escritos e para a constituic;ao dessas obras como 
"1i:~ratura"41. A emergencia de uma esfera de "literatura popu. 
lar £01 0 produto tanto destes mecanismos de exdusao atraviis 
dos quais a Iiteratura popular foi constitufda como urna' "outra" 
li~era,:ura, quanto do desenvolvimento de institui<;6es de comu
~ca<;ao de massa e.de educa<;ao de massa, que criaram as condi
<;oes para a produ<;ao em Iarga escala e a ampla drcula<;ao de for
mas simb6licas. 
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Neste capItulo, estive, primordialmente, interessado em de
senvolver uma concep~ao diferenciada de cultura que enfatiza 
a constitui~ao significativa e a contextualiza~ao social das for
mas simb6licas. Segui as prescri~6es de Geertz ao pensar a ami
lise cultural como 0 estudo do canUer simb6lieo da vida social; 
mas defendi que esta orienta~ao deve ser articulada com uma 
abordagem sistematica das maneiras pelas quais as formas 
simb6licas estao inseridas em eontextos sociais estruturados. 
Para en tender a constituic;ao signifieativa das formas simb6li
cas, devemos examinar seus aspectos intencional, convencio
naL estrutural e referendal. A contextualizac;ao social de tais 
formas requer que prestemos aten.;ao a certos aspectos sociais 
dos contextos (aspectos espa~otemporais, a distribuic;ao de re
curBOS dentro de campos de intera<;ao, etc.), bem como a certos 
procesBOs de valoriza<;iio e ao que denominarei "modalidades de 
transmissao cultural". 

A abordagem apresentada neste capitulo nos oferece um re
ferendal para a analise da emergencia e do desenvolvimento da 
comunicac;ao de massa. Pois a emergeneia da comunica<;ao de 
massa pode ser entendida como 0 aparecimento, na Europa do 
fim do seeulo XV e inicio do XVI, de um conjunto de instituic;6es 
ligadas it valorac;ao econ6mica de forma simb6lica e a sua ampla 
circula.:;ao no tempo e no espac;o. Com 0 rapido desenvolvimento 
dessas institui<;6es e a explora<;ao de um novo instrumental teeni
co, a produ.:;ao e circula.:;ao de formas simb6licas foi sendo, cres
centemente, mediada por instituic;6es e mecanismos de comuni
cac;ao de massa. Esse processo de midia<;ao da cultura tornou-se 
difuso e irreversivel. E um processo que acompanhou 0 surgi
mento das sociedades modemas, que constituiu, ern parte, essas 
sociedades e que as definiu, ate certo ponto, como modernas. E e 
um processo que continua a ocorrer it nossa volta e a transformar 
o mundo em que hoje vivemos. 
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