
RESUMO 

 

Este artigo discute a teoria do campo e a teoria do habitus tendo por ponto de 

partida um lastro empírico de ordem estrutural: o papel desempenhado pelo 

Ministério das Relações Exteriores no contexto ditatorial, instaurada pelo golpe de 

Estado de março de 1964. No artigo, defende-se a tese de que a adaptação do 

Itamaraty ao contexto autoritário ocorreu devido a sua condição de campo de 

Estado, mas em virtude do habitus que reveste a condição de diplomata, agentes 

que, naquela conjuntura, participaram de um jogo específico, atuando de acordo 

com práticas que refletiam o poder de adaptação daquela agência e da categoria 

que a compõe ao contexto de exceção, evidenciando a singular forma mentis de 

uma estrutura que, mediante as disposições de seus convencionais realçavam o 

sentido sociológico da versatilidade institucional e assim da lógica que contribui 

para a adaptação daquele campo de Estado a qualquer contexto, fenômeno que 

reflete mecanismos sociológicos responsáveis pela consolidação do homo 

diplomaticus. 
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Introdução e parâmetros metodológicos 

 

 

Definir o papel desempenhado, e principalmente o comportamento 

diplomático brasileiro no contexto autoritário instaurado em março de 19064, nos 

levou a questionar a natureza sociológica das práticas diplomáticas e sua 

adequação aos governos militares. Partíamos do entendimento de que o Itamaraty 

sempre fora parte integrante do aparato permanente de Estado e que naquela 

conjuntura tendo sido submetido a constrangimentos impostos por administrações 

autoritárias, teriam recorrido a mecanismos endógenos de ajustamento ao 

ambiente político profundamente alterado pelo golpe de Estado. Mas como explicar 

o tratamento especial, dispensado pelos militares, ao Ministério das Relações 

Exteriores e a adaptação do Itamaraty ao fato autoritário? 

Ao enunciar o problema nesses termos, observamos que Pierre Bourdieu, 

mediante os conceitos de campo e de habitus, fornece instrumentos teóricos 

adequados para o enfrentamento de questões dessa natureza. Os diplomatas, 

nesse sentido, seriam agentes específicos, integrantes de um campo igualmente 

singular e que, nessa condição, teriam participado de um jogo estrutural 

excepcional. 

Nesses termos, a configuração básica da teoria do campo estaria 

tecnicamente delineada; mas restava um resíduo a ser investigado: as disposições 

diplomáticas propriamente ditas. 



Investigando o fenômeno percebemos que o fato sociológico responsável 

pelas disposições diplomáticas frente ao contexto autoritário constituía um habitus 

bastante específico, correspondente a disposições cujo conteúdo e poder de 

adaptação facilitam a adequação do campo diplomático a qualquer contexto, seja 

ditatorial, seja democrático. Razão pela qual o Itamaraty teria integrado o esquema 

repressivo não por coação, mas por mecanismos de adaptação que refletem razões 

estruturais, incorporadas em agentes não apenas dispostos, mas, sobretudo, 

incondicionalmente dedicados ao seu campo (BOURDIEU, 2000, p. 59-73; 

BOURDIEU, 2003: 119-125; BOURDIEU, 2008, p. 91-124). 

Por essa tese, inferimos a possibilidade de investigar um habitus específico 

[o habitus diplomático] cujo sentido passou a corresponder ao resultado do 

encontro entre a predisposição individual do agente diplomático e a racionalidade 

estrutural e estruturante de um campo (o Itamaraty), ele mesmo extensão de uma 

estrutura que lhe é superior: o Estado. 

Sendo assim, as práticas diplomáticas naquele período refletem a propensão 

endógena de um campo e de agentes propensos estruturalmente a flexibilizar 

valores de quaisquer ordens, sugerindo assim um fenômeno orgânico supra-

individual e intra-sistêmico, responsável pela configuração de uma forma mentis 

singular e que resulta da profunda identificação dos diplomatas ao seu campo, 

condição não por acaso definida por um diplomata como gestalt mental (CAMPOS, 

1994, p. 570). 

Mas como identificar o habitus diplomático? Como defini-lo? Corresponderia 

ele à gestalt mental mencionada pelo diplomata? Que características tal habitus 

teria apresentado ao longo do ciclo militar? Seria ele conseqüência exclusiva do 

contexto autoritário, ou algo orgânico ao campo diplomático, em qualquer tempo? 

Que práticas poderiam evidenciá-lo? E finalmente: o que teria a revelar uma 

investigação sobre tal objeto? Esses questionamentos nos levaram a trabalhar com 

a hipótese de que a crise que resultou na interrupção da democracia, em 1964, 

acionara mecanismos sociológicos, desde sempre latentes, e cuja dubiedade 

constitui o padrão versátil e elaborado de defesas, pelas quais a instituição 

preserva, a si mesma e a estrutura de Estado, em detrimento dos governos, todo 

tempo. 

Restava, entretanto, conhecer a natureza dessa adaptação: se orgânica, ou 

se meramente estratégica; se houvera resistência dos diplomatas ao sistema 

repressivo, e o teor dessa oposição; embora as poucas evidências de que 

dispúnhamos já nos levassem a suspeitar que os diplomatas atuaram mediante um 

tipo de adesão fundamentada em mecanismos sociológicos específicos ao campo 

diplomático. 

O lastro empírico sobre o qual efetuamos a análise propriamente sociológica 

desse fenômeno consistiu na investigação da neutralidade por muito tempo 

atribuída ao Itamaraty, visando assim identificar os mecanismos que permitiram a 

blindagem do Ministério diante da violência do regime e assim inferir a lógica do 

poder de adaptação apresentado pela agencia. 

Para isso, o procedimento metodológico adotado foi o exame do conteúdo de 

manifestações que, partindo dos diplomatas fosse, ao mesmo tempo, expressão 

institucional do Ministério das Relações Exteriores. Tendo sido praticamente 

impossível entrevistar os diplomatas, tendo em vista o tema e período em questão, 

principalmente depois das revelações da imprensa a respeito do papel oculto 

desempenhado pelo Itamaraty ao longo do ciclo militar, a investigação ficou 

centrada no exame da produção intelectual dos diplomatas, através do mapeando 

de material de pesquisa produzido entre 1964 e 1985. 

Fontes dessa natureza são, não apenas escassas, mas muitas vezes 

frustrantes. Entretanto, os resultados dessa decisão metodológica revelaram que, 

por vias diretas, ou indiretas, os diplomatas sempre fornecem evidências. De modo 

que, ao final do mapeamento e analise do corpus de pesquisa encontramos um 

método de investigação do objeto que se mostrou bastante adequado, a saber: o 

contraste entre o que passamos a chamar de camadas exotérica (manifesta) e 



esotérica (latente) das disposições diplomáticas: a comparação, confronto e 

articulação de pontos de vista, de versões conflitantes, de informações esparsas, de 

detalhes, datas e conceitos, percebemos que certas expressões realçavam a 

dualidade sociológica que vincula o agente (o diplomata de carreira, o staff 

diplomático) às estruturas (Itamaraty, Estado, Governos). E assim, a investigação 

permitiu identificar sutis regularidades no pensamento e nas práticas diplomáticos 

que não se restringem apenas a conjunturas de exceção. As regularidades 

identificadas sugeriam o que passamos a chamar de radicais sociológicos, que 

identificamos ao longo do exame articulado das práticas diplomáticas em 

comparação à dinâmica de antecedentes e conseqüentes; ou seja, o ajuste entre as 

disposições diplomáticas e os contextos investigados. 

Os radicais sociológicos indicam que os diplomatas não orientam suas ações 

por ideologias; aspecto esse que paulatinamente os leva a desenvolver um senso 

de disciplina, proporção e equilíbrio capazes de lhes permitir operar com precisão 

cirúrgica a discriminação entre as esferas de Estado e de Governo, tornando-os 

agentes infensos a representar o papel de caudatários de acontecimentos e/ou de 

visionários voluntaristas, e demonstrando assim o que passamos a chamar de 

configuração do homo diplomaticus.  

Nossa intenção, portanto, foi, estritamente, conhecer a dinâmica de um 

campo específico, através do mapeamento e análise das práticas de seus 

convencionais. 

Sendo assim, ao analisar a origem, a trajetória e as manifestações dos 

diplomatas, e especialmente o sentido e a natureza de suas atividades, percebemos 

que os mecanismos de adesão desses agentes ao contexto de exceção eram 

indicativos da condição fundamental do homo diplomaticus, enquanto categoria. 

Por essa condição, e mediante os radicais sociológicos já mencionados, 

inferimos que os diplomatas garantem a blindagem e continuidade do próprio 

campo através de procedimentos que, tomados enquanto categorias, declaram sua 

capacidade em atuar mediante conservadorismo pragmático; dissimulação honesta; 

oportunismo tático; ambigüidade estratégica; adesismo pontual tático e finalmente 

promiscuidade ideológica por cumplicidade tácita, posturas que demonstram que o 

Ministério, a partir de 1964, atuou por cumplicidade orgânica, em relação à 

estrutura estatal primeiramente, e em seguida ao regime militar, sine ira et studio. 

 Inferimos, portanto, que os diplomatas e os campo e estrutura que 

representam constituem dimensões complementares, cuja dinâmica compreende a 

articulação de uma co-relação específica mediante inspiradas por princípios que 

antes de transcendê-los de há muito os antecedem. 

Portanto, nosso objeto de estudo não foi um campo, ou uma estrutura per 

se, mas antes um seu componente sociológico: o habitus que os torna possíveis. Da 

mesma forma, nosso interesse não foi teorizar sobre as condições de possibilidade 

strito senso, que permitem o surgimento e consolidação do habitus diplomático, 

mas estudá-lo enquanto aspecto estável e operante. Assim sendo, vejamos 

sociologicamente como, no plano empírico, práticas específicas evidenciam o 

vínculo do agente com um campo e uma estrutura, unificados e unificantes. 

 

 

Estrutura, Campo, Habitus 

 

Por estrutura entendemos um complexo objetivo, cujo funcionamento geral 

independe da consciência e da vontade particular dos agentes que a compõem, 

inspira práticas específicas, a ela exclusivamente restritas, configurando assim 

relações de interdependência relativamente estáveis entre ela e seus agentes, e os 

agentes entre si, visando à perpetuação de uma lógica singular, que transcende 

vontades e valores particulares. 

Por campo entendemos um perímetro particular, também objetivo, regido 

por uma lógica própria, passível de integrar um espaço ampliado (estrutura) e 

compartilhá-lo com outros campos, embora cada um desses campos detenham seu 



conjunto próprio de normas, regras e disposições correspondentes, e que ora de 

forma convergente, ora em competição, formam um sistema integrado específico, 

cujas coordenadas regulam um determinado jogo. Isso implica dizer que um campo 

é, ele mesmo, também, estruturado e estruturante, e que em seu interior agentes 

ora ocupam, ora disputam, posições, cujas especificidades são responsáveis por 

sua identidade e afirmação, frente a outros campos, fazendo com que embates 

internos a um deles invariavelmente resultem na configuração de um objetivo 

comum a todos que integram o complexo objetivo em questão, especialmente 

quando diante de conjunturas que ameacem à estrutura que abriga o[s] campo[s]. 

Portanto, a meta fundamental dos que integram um determinado campo e/ou 

estrutura é contribuir para que esse complexo exista e enquanto tal se fortaleça. 

Em condições ideais, a perenidade do campo é produto, assim, e acima de tudo, de 

uma cumplicidade objetiva, situada para além de interesses particulares e disputas 

meramente paroquiais, e que começa na confluência de individualidades que, por 

afinidade eletiva, acabam constituindo categoria(s) específica(s), de natureza 

estrutural. 

A característica fundamental de um campo, portanto, é o fato de que apenas 

o agente que tiver incorporado sua lógica, e práticas específicas, apresenta 

condições de jogar e de acreditar na importância do jogo que o vincula às 

instâncias micro (campo) e macro (estrutura). 

O surgimento, desenvolvimento e permanência do campo depende, 

entretanto, de algo a ele constitutivo: a paulatina e contínua formação de um 

habitus específico, cujos esquemas de percepções, incorporados aos agentes, 

inspiram e articulam disposições individuais e compartilhadas, que assim – e só 

assim - promovem o ajustamento do indivíduo ao campo e por extensão à 

estrutura. 

Portanto, uma vez consolidado, o habitus pode ser definido como produto da 

articulação de aptidões individuais convergentes, propensas a atuações de natureza 

institucional, manifestas em maneiras específicas de pensar, sentir e agir, frente a 

constrangimentos e solicitações inerentes ao próprio campo, em detrimento de 

pressões externas, e que por qualquer motivo fujam ou ameacem os cânones 

fundamentais do mesmo campo e/ou da estrutura que porventura abrigue o 

agente. 

O habitus, entretanto, depende, como é de se notar, de um fator adicional, 

não menos decisivo: a disposição e capacidade do agente em atuar segundo um 

tipo e nível de envolvimento, e principalmente compromisso, que garantam de 

forma inegavelmente probatória sua vinculação ao campo e/ou à estrutura 

(BOURDIEU, 2004, p. 23; BOURDIEU, 2001, p. 191-192; BOURDIEU, 2008, p. 144; 

BOURDIEU, 2004, p. 149). 

Tais condicionantes envolvem, entretanto, a existência de mecanismos que, 

embora nem sempre objetivados, são fundamentais para a reprodução de campos e 

estruturas com tais características. Nesse sentido, um mecanismo importante, 

senão fundamental, para a consolidação de qualquer campo e/ou estrutura, 

consiste no processo de conversão de indivíduos em agentes orgânicos; conversão 

que por si mesma ajuda a entender a lenta, gradual e segura consolidação de 

habitus. Porque só o contato - e uma concomitante disposição do indivíduo, em 

relação à lógica de um determinado meio – resulta na gradual incorporação, por 

esse indivíduo, da disposição para práticas correspondentes a um campo e/ou 

estrutura determinados ex-ante, já que 

 

formar um homem não é adornar sua mente com certas idéias, nem fazê-lo 

contrair certos hábitos particulares, mas sim criar nele uma disposição geral 

da mente e da vontade que lhe faça ver as coisas em geral sob uma nova 

luz (DURKHEIM, 2002, p. 35). 

Por isso, o ato da conversão não significa apenas o resultado da exposição 

do indivíduo a 

 



concepções particulares, a certos artigos de fé dados. A verdadeira 

conversão é um profundo movimento com o qual a alma inteira, ao virar 

para uma direção totalmente nova, muda de posição, de base, e, 

consequentemente, modifica seu ponto de vista sobre o mundo. Trata-se tão 

pouco de adquirir um certo numero de verdades que esse movimento pode 

realizar-se de maneira instantânea. Pode ocorrer que, abalada até em sua 

base, por um golpe repentino e forte, a alma efetue esse movimento de 

conversão, ou seja, que ela mude brusca e repentinamente sua orientação. 

É o que ocorre quando, para usarmos a terminologia consagrada, ela é 

repentinamente tocada pela graça. Então numa espécie de reviravolta, num 

piscar de olhos, ver-se-á perspectivas totalmente novas; revelam-se a ela 

realidades não suspeitadas, mundos ignorados; ela vê, sabe coisas que 

ignorava totalmente, momentos antes. Mas esse mesmo deslocamento pode 

dar-se lentamente, sob uma pressão gradual e insensível... (DURKHEIM, 

2002, p. 35). 

 

 

Diante disso, imaginemos um indivíduo com as estruturas cognoscente e de 

personalidade formadas. Esse indivíduo, em dado momento, opta por ingressar em 

uma certa instituição. Ora, antes de mais nada, admitamos que fazer uma opção é 

uma atitude que declara não apenas a existência, mas principalmente a autonomia 

do indivíduo. Feita tal opção, esse indivíduo presta os exames regulares e, uma vez 

aprovado, passa a integrar os quadros do exército, da marinha, da aeronáutica, da 

diplomacia, ou mesmo de um mosteiro, no que, completado o tempo regulamentar 

exigido, o indivíduo é aceito e faz os votos, sinalizando assim a real intenção de ser 

ordenado sacerdote. 

Independentemente das razões dessas escolhas, se motivadas por questão 

econômica, ou por vocação, apenas o tempo dirá se esse indivíduo fez a escolha 

que o colocou naquilo que chamaríamos de, por falta de expressão mais adequada, 

seu elemento. Alguns indivíduos encontram o seu elemento, outros não. 

Trabalhemos com os primeiros, os segundos não nos interessam, são casos 

espúrios, que qualquer instituição minimamente organizada trata de ignorar, 

neutralizar ou simplesmente expelir, processo que o indivíduo, em contato com a 

estrutura, acaba por, de sua parte, facilitar, mediante o abandono espontâneo de 

uma predisposição que acabou por mostrar-se equivocada, ou impossível de ser 

colocada em prática. 

Portanto, um indivíduo que ingressa numa determinada instituição e, após 

um primeiro contato, opta por nela continuar, encontra-se na ante-sala de um 

campo, ou estrutura qualquer, instalado sob a condição de neófito e disso tem 

consciência. Naturalmente, quase que de imediato ele começa a, 

concomitantemente, ser submetido e submeter-se a um processo de socialização 

pelo qual o campo que o recebeu o testará em todos aspectos. E da mesma forma, 

o indivíduo em relação ao campo não se comportará passivamente, mas responderá 

e interpelará o campo e/ou a estrutura, também. 

Passado o período probatório de socialização inicial, o indivíduo é aceito no 

primeiro anel do círculo concêntrico que o levará ao núcleo do campo, ou estrutura, 

que almeja integrar, e em relação à qual se esforça verdadeiramente. Tem início 

então um acompanhamento silencioso e ainda mais intenso da estrutura sobre esse 

indivíduo; acompanhamento silencioso, porém, decisivo. Porque as normas da 

instituição encontrarão agora, ou não encontrarão jamais, as condições ideais para 

fazer germinar no neófito os valores típicos do campo, ou estrutura, aos quais ele 

recorreu, solicitou ingresso e almeja ser aceito. 

Mas como identificar e principalmente constatar, mediante evidencias e 

provas cabais, que o candidato apresenta as condições necessárias e suficientes 

para tornar-se, primeiro, um iniciado, e finalmente, um agente verdadeiramente 

orgânico ao campo e/ou à estrutura? Três são, a princípio, as possibilidades básicas 

de o campo e/ou a estrutura inferir e certificar-se de tais aspectos: atribuir ao 



indivíduo funções específicas e acompanhar atentamente o seu desempenho; 

observar seu desenvolvimento cuidadosamente; ouvi-lo e inquiri-lo. Trata-se, 

evidentemente, de um processo lento, mas pelo qual, ao fim de certo período, a 

estrutura tem condições, ainda que mínimas, de decidir se pode contar com o 

indivíduo, ao ponto de considerá-lo motivadamente um insider; ou pelo contrário, 

promover os meios de expeli-lo de seus quadros. 

Ora, a condição de insider implica no estabelecimento de um pacto. Por 

pacto entendemos tanto uma convenção, como o ato pelo qual um agente ou um 

grupo de agentes transige frente a uma situação definida, ou em curso de 

definição. Esse pacto tem início no assentimento e pré-disposição do indivíduo em 

participar de situações que visam submetê-lo a certos constrangimentos, aos quais 

deverá fornecer certas respostas, esperadas pelo campo e/ou pela estrutura. O teor 

dessas respostas é o que finalmente declara o indivíduo, paulatinamente, um ser 

formalmente integrado, e só um pouco mais tarde plenamente confiável ao 

campo/estrutura, mas ainda suscetível de ser testado, se e quando isso se mostrar 

necessário, mediante provas preliminares e decisivas, que podem se desdobrar em 

outras tantas, a ocorrer cedo, tarde, ou mesmo nunca, a depender dos desafios a 

que o campo e/ou a estrutura sejam submetidos, ao longo da vida útil do indivíduo 

em seu interior. Isso implica no entendimento adicional de que o indivíduo nunca 

estará definitivamente isento de ser submetido a novos testes, pelo campo e/ou 

estrutura, sejam ordinários, sejam excepcionais; reais, ou simplesmente fictícios, e 

que em sua verdade, ou simulação, têm por objetivo atestar o grau e validade da 

aderência do agente ao campo, ou à estrutura. Tais testes consistem na exposição 

do indivíduo singular à moral e ao código normativo da estrutura - escrito e não 

escrito -, até o limite, e muitas vezes para além dele. 

Ao final desse processo, o indivíduo recebe, ou não recebe, o selo da 

confiabilidade, que o tornará agente e porta-voz plenamente autorizado e 

reconhecido de seu campo e da estrutura que o abriga, fato que implica no 

reconhecimento de que estamos agora perante um tipo de dualidade específica e 

complementar, de unificação, que só assim passa a fazer sentido - como uma 

moeda, que só pode ser considerada moeda se comporta não apenas um lado 

(cara), mas também o outro (coroa). 

Ora, tudo isso implica dizer que em contato com o campo e/ou a estrutura o 

indivíduo mantém incólume o seu estatuto de sujeito. Porque se um contexto o 

interpela, sua resposta será instantânea, seguindo uma direção convergente, ou 

divergente do campo e/ou da estrutura. De modo que o processo de conversão, ao 

mesmo tempo em que busca imantá-lo para a estrutura, pode levá-lo a qualquer 

momento a se afastar dela, e por isso certos indivíduos são tidos por insiders 

consumados, ou dissidentes a serem combatidos. Só pode ser considerado 

dissidente o indivíduo que rompe com o campo, ou com a estrutura, aos quais um 

dia esteve comprovadamente vinculado. 

No caso de adesão à estrutura, obviamente o habitus é o que declara que o 

agente pode ser considerado integrante e finalmente representante autorizado de 

um campo e/ou estrutura específicos. A partir daí, o indivíduo atuará, pensará e 

sentirá conforme o habitus orgânico ao campo, elemento do agente. Mas isso não 

ocorrerá sem antes ser cumprido o que poderíamos chamar de um determinado 

programa estrutural, mas que não pode prescindir da predisposição de ânimo do 

indivíduo em participar do jogo, e que implica no seguinte processo: a) o agente 

deve ser exposto aos cânones do campo, aos imperativos que fazem desse o que 

ele é; b) observado tal procedimento, o agente é então exposto ao sistema de 

disposições responsável por lhe fornecer as credenciais especificas do campo, tendo 

início assim o lento processo de incorporação de um habitus (práticas) estrutural; 

c) tal socialização implica no fato de o indivíduo passar a incorporar aspectos 

específicos ao campo, ajustando-se a ele, e pelo qual deverá pagar um 

determinado preço; d) nesse momento, a socialização secundária ad hoc, então 

aplicada, cumpre apenas parte de um papel que resulta na potencial conversão do 

agente aos cânones da estrutura; e) observe-se, entretanto, que [con]versão 



significa o deslocamento simultâneo de duas instâncias em direção a um mesmo 

centro: o campo de um lado, convidando o indivíduo, seduzindo-o; e o agente do 

outro lado, atendendo ao chamado do campo e assim ajudando a selar o encontro 

definitivo de uma dualidade complementar que promete render frutos, em última 

instância, estruturais, e que tem nesse núcleo [o compromisso em última instância 

estrutural] seu princípio e seu fim. 

Por isso, no momento em que o agente adere à estrutura, tem-se o início da 

consolidação de um pacto que conhece seu ponto culminante na totalidade que 

declara o fenômeno estrutural. Porque o pólo representado pelo agente constitui, 

em algum momento a priori, aquela esfera interior de deliberação que consiste na 

trajetória que levará o indivíduo a unificar-se com o campo; após o que, o diálogo 

que se estabelece entre ele e os demais integrantes do campo permite a 

consolidação de práticas estruturais que sinalizam não mais mero envolvimento, 

mas compromisso efetivo: o ajustamento entre disposições e posições estruturais 

[co]rrespondentes. 

Sendo assim, devemos admitir que por si mesma a ideologia que representa 

os fundamentos doutrinais de qualquer campo, ou estrutura, constitui uma 

interpelação inicial de considerável impacto sobre o agente; uma condição 

necessária, mas não suficiente para a consolidação do pacto entre o agente e o 

campo. Porque logo em seguida a esse encontro o momento ideológico sofre uma 

espécie de eclipse, indispensável à entrada em ação daquilo que poderíamos 

chamar de uma outra bússola, que se incorpora ao agente e que complementa o 

trabalho da ideologia: o habitus, práticas específicas ao campo. 

O próprio agente, à medida que se converte ao campo, começa a permitir 

essa simbiose, pois a almeja. E assim, uma vez realizada a conversão, as 

coordenadas do campo passam então a não mais ser meramente fornecidas ao 

agente. Agora, o campo, ou a estrutura, falam por ele, dada a sua condição de 

integrante da categoria que declara a correlação de uma dualidade complementar, 

cuja força centrípeta imanta o indivíduo para o campo e/ou a estrutura, mantendo-

o sob sua órbita e produzindo no agente uma espécie de cisão do ser, mesmo que 

apenas nos instantes em que ele está em seu elemento. Por essa cisão, o indivíduo, 

quando em relação com seu campo, emana uma sintonia que o torna reflexo da 

estrutura, evidenciando aquilo que Bourdieu chama de efeito de universal, pelo qual 

se torna possível pensar a gênese, a consolidação e o funcionamento específico do 

microcosmo (campo), que é elemento orgânico de uma totalidade a ele superior 

(estrutura) e que tem nas práticas de seus convencionais a comprovação desse 

fato. 

Nesse sentido, sob a aparência de dizer o que é a estrutura, essa é que 

declara a posição do agente em seu interior; mas isso porque os agentes, por si 

mesmos, e entre si, são sistema, a partir de um dado momento de sua vinculação 

ao campo, evidenciando assim a disposição de cada indivíduo per se em formar 

com os demais um uníssono, pelo qual dizemos que os agentes confundem-se com 

seu campo, mantém com ele cumplicidade, mediante práticas que, de tão 

específicas e regulares, acabam por se tornar naturalmente inquestionáveis para 

eles. 

A dinâmica e os mecanismos desse fenômeno tornam-se compreensíveis 

quando observamos os fatos: no início, a celebração desse pacto constitui para o 

indivíduo algo nebuloso. Porque nesse momento o agente não sabe, não consegue 

perceber, aquilo que efetivamente a estrutura dele deseja e certamente irá cobrar. 

Com efeito, de início o campo acena-lhe com status e possibilidades; sinaliza ser o 

caminho no qual ele terá atendidos, plenamente, anseios de realização material, 

espiritual e/ou profissional. De sua parte, o indivíduo não almeja menos. Servir ao 

campo e/ou à estrutura tem suas compensações: compensações materiais, 

psicológicas; status, segurança financeira, satisfação pessoal, sentido de honra. 

Convenhamos, não é pouco. Sendo, portanto, compreensível o fato de que, ao fim 

e ao cabo, servir ao campo, e nele à estrutura, torne-se uma misto de meta 

profissional e ambição pessoal, ambição que se confunde com o zelo para com a 



estrutura, essa entidade abstrata que, em algum momento, materializa-se através 

das práticas do agente. 

E assim, paulatinamente, observando e sentindo toda a potencialidade do 

campo ao qual lentamente se insere, o agente vai aderindo à estrutura - lenta, 

gradual e seguramente. Nesse instante, a estrutura é ainda aquela proximidade 

imediata, epidérmica, mas não ainda mediata, profunda, em função do geral. De 

modo que aos poucos o indivíduo vai sendo imantado pela estrutura. Óbvio, nem 

toda estrutura é totalizante e totalitária, mas há algumas que, embora não 

totalizantes, e mesmo não totalitárias, são semi-totais. 

E assim, por anuência, omissão, ou mesmo indiferença (aquele tipo de 

indiferença que constitui, afinal, a inércia não raro comum à vida burocrática), o 

indivíduo vai incorporando a lógica do campo e/ou da estrutura. Uns aderem mais 

rápido que outros; os mais precoces servindo de modelo aos mais tardios. Porque 

cada campo é a 

 

institucionalização de um ponto de vista nas coisas e nos habitus. O habitus 

específico, imposto aos novos postulantes como um direito de entrada, não 

é outra coisa senão um modo de pensamento específico (um eidos), 

princípio de uma construção especifica da realidade, fundado numa crença 

pré-reflexiva no valor indiscutível dos instrumentos de construção e dos 

objetos assim construídos (um ethos) – (BOURDIEU, 2001, p. 121 – os 

grifos são do autor). 

 

Por fim, num dado momento, o postulante será – mais cedo ou mais tarde - 

interpelado pela estrutura, que o convocará a definir-se em relação a ela. Nesse 

momento, entram em funcionamento os mecanismos de sanção do campo, ou da 

estrutura, via categoria, em relação ao agente, mediante imposição sutil, ou 

declarada, de sanções ora positivas, ora negativas. 

Estamos, portanto, diante do momento de decisão em que o agente deve 

aderir de forma incontestável ao sistema, ou optar, uma vez o integrando, e em 

definitivo, pela defecção. Porque antes de qualquer coisa, é a disposição individual 

do agente a condição sine qua non para que possamos falar de campo, ou de 

estrutura. Em qualquer caso. Portanto, nas situações-limite, os agentes têm o 

mesmo valor médio, seja no início, seja no fim de sua trajetória dentro do campo 

e/ou da estrutura. 

Tal empreendimento estrutural, entretanto, depende da interpelação bem 

sucedida que resulta na cooptação eficaz de agentes, que em casos normais, ocorre 

por convencimento (aderência empática), na intenção de operar sempre, e sem 

soluções de continuidade, a estruturação estruturante do sistema de disposições 

compartilhado pelos integrantes do campo, e pela qual ocorre a adesão definitiva 

do agente aos cânones estritos, que fazem do campo aquela unidade indissolúvel, 

que declara o que ele é e o que ele pretende ser, todo tempo. Em situações 

normais, tal tarefa cabe aos demais agentes, que assim ajudam a assegurar não o 

sistema de disposições, mas a lógica estrutural em última instância. 

Nos casos de cooptação excepcionais, o objetivo é o mesmo, mas os 

métodos fatalmente serão mais incisivos. Nesses momentos, a tarefa de obter do 

agente a declaração inequívoca de lealdade ao campo (seja por ação, seja por 

omissão) fica a cargo de agentes cujo grau de confiabilidade para o campo esteja 

acima de quaisquer suspeitas, os quais se encarregam de enquadrar os 

recalcitrantes recorrendo, se e quando necessário, a termos mais enérgicos. Tais 

atitudes declaram, portanto, práticas que compreendem ações excepcionais, às 

quais um determinado campo, se necessário, recorre, visando proclamar e garantir 

sua soberania frente ao indivíduo. De modo que em tais assuntos qualquer exceção 

denuncia a regra fundamental: a sobrevivência do campo tem no agente, e nas 

práticas institucionais (habitus) por ele absorvidas e reproduzidas, os seus 

instrumentos e mecanismos-chave, responsáveis pela reprodução e blindagem da 

lógica estrutural, em todos casos, em qualquer tempo e a qualquer custo. 



Tal raciocínio permite, então, aceitarmos o postulado de que os homens, ao 

mesmo tempo, criam as instituições e são por elas moldados, mediante a 

concepção e consolidação de mecanismos, ao mesmo tempo, estruturais e 

estruturantes, responsáveis pela analogia (sintonia) entre espaço de posições 

(campo/estrutura) e espaço de disposições (habitus). O primeiro não prescindindo 

dos agentes, o segundo constituindo as ações e omissões dos próprios agentes 

(BARBAS HOMEM, 2006; BOURDIEU, 2004, p. 23). 

Por isso, o conceito de habitus parece transcender a pseudo-estática que 

opõe, de um lado, o objetivismo; e de outro lado, o subjetivismo, rompendo assim 

a divisão estanque entre o indivíduo, de um lado, e a sociedade, de outro lado, 

tornando possível assim captar o sentido do que Bourdieu denominou de 

interiorização da exterioridade - isto é, o modo pelo qual a sociedade, sob a forma 

de disposições duráveis, encontra-se depositada nas pessoasi. 

Habitus, assim, traduziria o resultado do encontro entre capacidades e 

propensões estruturadas e estruturantes para pensar, sentir e agir de modo 

determinado e simultâneo (agente versus campo); permitindo que indivíduos, que 

integram determinadas categorias, respondam com presteza e criatividade a 

constrangimentos e solicitações unilaterais, típicas de seu campo e/ou estrutura, 

disposição essa que os capacita a posicionar-se contra quaisquer situações, ou 

interpelações, oriundas de pressões externas, que circundam seu campo e que o 

ameaçam. Por isso, o habitus é capaz de transformar indivíduos em cães de guarda 

de certos campos e/ou estruturas determinados; inspirando disposições que 

constituem, por fim, uma disciplina que é, ela mesma, fonte e manifestação de 

práticas que dizem respeito a uma realidade como aquela, apresentada pelo Estado 

e por seus campos e aparatos permanentes, como a diplomacia e as Forças 

Armadas, âmbitos que por sua vez estabelecem diálogo com instâncias que lhe são 

indiretamente orgânicas e com as quais lidam de forma eqüidistante, como os 

Governos. (BOURDIEU, 2001, p. 191-192; BOURDIEU, 2008, p. 144). 

 

 

Estado e Governo 

 

Mas no que consiste a relação que envolve o Estado, os Governos e os 

agentes permanentes de Estado? O entendimento dessa relação exige, 

inicialmente, o entendimento do fato de que o Estado traduz uma configuração 

social há muito incorporada à sociedade, exerce independência absoluta frente a 

qualquer outra vontade decisória que se pretenda universal e, mediante 

mecanismos orientados por habitus específicos acaba por imprimir sentido, ordem e 

estabilidade à vida humana em sociedade. 

O Estado, portanto, é capaz de dispor sobre a ordenação e o funcionamento 

dos demais poderes da sociedade, atraindo, evitando ou destruindo orientações que 

dele divirjam. Mas o que difere o Estado moderno de outras instâncias políticas é a 

sua linguagem: a linguagem diplomática; essa via de comunicação que desconhece 

tanto o nunca como o sempre, e que jamais se deixa prender por conceituações 

puristas sobre o certo e o errado. 

Isso, portanto, difere o Estado dos governos, constantemente instados a 

optar e manifestar-se pelo certo e pelo errado, por um sempre ou por um nunca, e 

a ter de prestar contas a uma base de apoio que legitima indivíduos (governantes), 

confundidos muitas vezes com a estrutura (o Estado) que momentaneamente os 

abriga, mas que é a eles superior. 

Portanto, Estado e Governos representam respectiva e organicamente o 

permanente e o transitório. Tecnicamente, o Estado constitui-se de um conjunto de 

partes interdependentes às quais, em sistemas desbloqueados, caberia a tarefa de 

gerar perguntas e inspirar respostas, estabelecendo, facilitando e coordenando o 

diálogo entre as instâncias sociais. Isso, entretanto, não elimina o fato de que o 

Estado se conduz por uma ética especial; pelo contrário, apenas tende a realçá-lo, 

inspirando certas disposições em seus agentes orgânicos, tornando-os capazes de 



conceber, amparar e justificar ações tanto visíveis, como encobertas, para cuja 

implementação exigem-se práticas que, em certos momentos, tornam-se 

incorporadas, e que constituem condição sine qua non para a defesa e manutenção 

permanente dos interesses dessa esfera (BOBBIO, 1999: 200-201; BOBBIO, 2000, 

p. 188-190). 

Nesse sentido, haveria toda uma vida psíquica difusa na sociedade, mas que 

não elimina a existência de uma outra vida, cuja sede especial encontra-se no 

Estado, instância que abriga o órgão governamental (Governos). Nessa sede 

especial (o Estado) temos uma vida psíquica específica e poderosamente latente. 

De modo que aquilo que ressoa no resto da sociedade, a partir dela, é apenas a 

pálida repercussão dos anseios da comunidade, razão pela qual, quando o 

Parlamento vota uma lei; quando o governo toma uma decisão, dentro dos limites 

de sua competência, um ou outro procedimento depende, sem dúvida, do ânimo 

geral da sociedade, já que Parlamento e Governo, em sociedades desbloqueadas 

(democráticas), estão em contato com as massas da nação; e as diversas 

impressões que resultam desse contato contribuem para determiná-los num 

sentido, ou noutro. Porém, ao afirmar a existência de fatores determinantes, 

situados fora dessa esfera (seja nas democracias, seja nas ditaduras), para 

Durkheim, o Estado é um órgão especial, encarregado de elaborar certas 

representações que valem para a coletividade, mas que se distinguem de outras 

representações coletivas, por seu maior grau de consciência e de reflexão 

(MENEZES, 1997, 21; MORAES, 1996, p. 141-147; ELIAS, 1993, p. 87-190; 

DURKHEIM, 2002, p. 70-71). 

Portanto, entre a sociedade, os governos e o Estado haveria hiatos (nos 

quais se localizam certas molas flexíveis, de que nos fala o teórico do direito 

administrativo, político profissional, homem de Estado e organizador da carreira 

diplomática, o Visconde do Uruguai, segundo princípios ainda hoje operantes). Por 

esses mecanismos, Governos, em sistemas desbloqueados (democracias), 

administram segundo os condicionantes normais do jogo político e, periodicamente, 

encontram-se e discutem termos de transição pautados pelos limites específicos a 

cada uma dessas esferas. Em sistemas desbloqueados, o governo que sai passa, ao 

governo que entra, senhas e contra-senhas que serão manuseadas por agentes 

temporários, por um período específico. Isso, entretanto, não significa dizer que 

tais senhas e contra-senhas sejam todas aquelas elaboradas no interior do Estado, 

por insiders orgânicos àquela estrutura: burocratas vigilantes, no dizer de Luciano 

Gallino (GALLINO, 2005, p. 64). 

De modo que se torna compreensível que a continuidade do Estado promove 

paulatinamente, em seus agentes permanentes, a incorporação de um habitus 

específico, ajudando a promover um diálogo que envolve, de um lado, a ética 

convencional, que alimenta as esperanças e determina as paixões do indivíduo 

comum, e de grupos específicos; e de outro lado, uma ética especial, configurada 

em maneiras de agir, pensar e sentir próprias ao Estado, enquanto estrutura que se 

apóia em práticas exercidas por indivíduos que representam de forma orgânica 

orientações que dele emanando encontram sua implementação mediante a ação de 

campos que configuram parte de um sistema ora integrado, ora precário, mas que 

prevalecem sobre os demais setores sociais – porque endogenamente 

fundamentados – mediante o recurso à chamada doutrina dos poderes implícitos, 

ou inerentes, pela qual os ordenamentos jurídicos mais avançados conferem à 

própria estrutura permanente de Estado o poder de decretar não apenas os meios 

absolutamente necessários para resguardá-lo de quaisquer ameaças, mas também 

o acesso legítimo aos mecanismos apropriados a atingir esse fim, em qualquer 

tempo e a qualquer custo (FARHAT, 1996, p. 839). Nesses termos, a chamada 

razão de Estado constitui um ponto de vista ontológico, que preside o caráter 

absoluto dessa estrutura, e que encontra em agentes a ela orgânicos o respaldo 

fundamental, pelo qual 

 



cada funcionário é disposto e educado exclusivamente para um fim 

determinado; o seu espírito se moldou definitivamente aquele mister; 

entrando na máquina administrativa, uma vez afeiçoado ao seu cargo, passa 

a cumprir a função quase que automaticamente; daí por diante, vai ele 

incorporar-se aos outros nesta resistência passiva e absoluta – absoluta, 

porque é inconsciente e automática – a qualquer modificação (BOMFIM, 

1993, p. 188-189). 

 

Sendo assim, as práticas que constituem o Estado não se alteram por 

manifestarem uma idéia que é em si e por si mesma “toda a realidade que ele 

exprime [e que reside] inteiramente no espírito dos homens que a concebem” 

(BURDEAU, 2005, p. xxxiii). De modo que 

 

os homens inventaram o Estado para não obedecer aos homens. Fizeram 

dele a sede e o suporte do poder cuja necessidade e cujo peso sentem todos 

os dias, mas que, desde que seja imputada ao Estado, permite-lhes curvar-

se a uma autoridade que sabem inevitável sem, porém, sentirem-se sujeitos 

a vontades humanas [de maneira que] sem a idéia que fazemos dele tudo 

desaba (BURDEAU, 2005, p. xxxiii). 

 

Além disso, o Estado embora não crie a autoridade 

 

assume suas formas; a obediência que exige não é da mesma natureza que 

a requerida pelo chefe que comanda. Ele dura quando os governantes 

passam. Favorece uma aproximação dos indivíduos que suas opções 

partidárias dividem. Põe alguma grandeza na vida política que, por si só, a 

mediocridade dos homens deixaria mesquinha... Tudo efeito de crenças! 

Talvez... Mas quando as crenças se encarnam, quando se mostram capazes 

de sustentar uma instituição duradoura, quando lhe asseguram uma base 

suficientemente sólida para lhe permitir destacar-se das representações que 

lhe deram origem, então firma-se uma realidade cuja autenticidade seria 

pueril contestar a pretexto de que ela só tem existência no pensamento dos 

homens (BURDEAU, 2005, p. xxxiii). 

 

Sendo o suporte do poder político, o Estado é uma idéia condicionada pela 

evolução psicológica e social das coletividades humanas, cuja concepção opera a 

cisão que prepara o indivíduo para encarnar uma instituição que o transcende ex-

post e ex-ante. Por essa premissa, a legitimidade encarnada pelo Estado, e que se 

reflete em seus agentes, enquadra seus adversários. Portanto, o Estado “não é 

tanto uma força exterior que viria pôr-se a serviço de uma idéia quanto a própria 

força dessa idéia” (BURDEAU, 2005, p. 5). Por esse raciocínio, a realidade 

substancial do Poder não é o mando, ou o imperium, ela reside na idéia que o 

inspira. 

Nesses termos, que é uma instituição senão um empreendimento a serviço 

de uma idéia e organização, de tal maneira que, estando a idéia incorporada no 

empreendimento, esse possa “dispor de um poder e de uma duração superiores aos 

dos indivíduos pelos quais ele (Estado) age?”. Um empreendimento dessa ordem 

corresponde ao uso de um poder “cujos fins são determinados pela idéia e 

sobrevivem aos indivíduos que lhe asseguram o serviço”. Porque essa idéia é a 

 

representação da ordem desejável; o organismo é o aparelho do poder 

público organizado de tal modo que a idéia condicione-lhe a estrutura, o 

pessoal e os meios. Na instituição, o Poder não fica necessariamente 

enfraquecido, mas é sujeito à realização de um projeto cujo conteúdo não é 

o único a fixar (BURDEAU, 2005, p. 11). 

 



Evidentemente, a idéia de institucionalização do Poder não se impôs sem 

reflexão, pois uma inclinação permanente impele indivíduos a personalizar a 

autoridade e apóia-la mediante práticas que lhe permitem: “amar sem ver, 

acreditar sem tocar, obedecer a uma disciplina que dispensa o chicote”, nível que 

por fim garante a institucionalização do Poder (BURDEAU, 2005, p. 11). 

Essa premissa permite, portanto, o entendimento sociológico de que num 

determinado momento da evolução das relações sociais, os inconvenientes do 

poder institucionalizado tornaram-se intoleráveis, principalmente devido à 

instabilidade do exercício da função governamental por tiranos que detinham o 

monopólio privado da violência. Isso levou os homens (os governados e mesmo 

certos governantes) a sonhar com uma continuidade duradoura da gestão dos 

interesses coletivos, com a possibilidade de transmissão da autoridade e capaz de 

por termo às rivalidades e lutas que acompanhavam a mudança das personalidades 

dirigentes. De modo que, mediante a adoção do princípio da legitimidade, o chefe 

regularmente investido fosse agora revestido de uma autoridade indiscutível, 

permitindo assim uma continuidade já não dependente da vontade exclusiva de um 

único indivíduo. 

Surgiu assim a idéia da dissociação entre a autoridade e o indivíduo que a 

exerce; e como o Poder já não mais se incorporava na pessoa do chefe, a idéia de 

uma instituição estatal, de um suporte permanente, resultou na noção de poder 

público, que pela continuidade de sua vantagem, pelo método a um só tempo 

empírico e rigoroso que lhe permitiu vencer seus rivais, sem perder o apoio da 

coletividade, num primeiro momento a realeza se incorporou tão fortemente à 

Nação que acabou por se constituir como seu órgão político natural. 

No entanto, mesmo nesse estágio, quando os príncipes, cansados de serem 

depostos, começaram a sonhar com um Poder que não dependesse nem 

exclusivamente de sua espada, nem do assentimento dos barões, foi a instituição 

monárquica que eles invocaram. E como o Poder da monarquia correspondia às 

aspirações do grupo, e nele se expressava a idéia de direito nacional, completou-se 

sua identificação 

 

ao Poder desencarnado pelo qual se expressa o ideal jurídico incluído na 

instituição. O poder do Príncipe se sublimou tornando-se o Poder da coroa: a 

legitimidade estava fundamentada (BURDEAU, 2005, p. 30). 

 

Daí em diante, portanto, a autoridade dos governantes baseia-se numa idéia 

que lhe é exterior, e o mais importante: que lhes sobrevive e que os supera, com 

toda a majestade que caracteriza a instituição. O titular do Poder é agora menos o 

rei do que a coroa, pois é na monarquia, cujo símbolo é a coroa, que o Poder se 

institucionalizou. Por essa razão, quando Luís XIV pronunciou, ou quando lhe foi 

atribuída, a frase célebre: o Estado sou eu - ele expressou, exatamente, a 

coincidência entre a pessoa do rei e a instituição estatal. Nesse momento, “não é o 

Estado que se encarna num homem (pois então a frase seria apenas a 

manifestação de um orgulho ridículo), é o homem que se confunde com o Estado” 

(BURDEAU, 2005, p. 30). 

Portanto, o importante a fixar é que uma vez introduzida pelos monarcas, 

para justificar seu exercício do poder político, essa lógica desenvolveu efeitos que a 

ultrapassariam. E para beneficiar-se das vantagens da nova lógica, eles foram 

forçados a aceitar, também, suas servidões. Agora, eles estavam vinculados, por 

seu título de governantes legítimos, a uma idéia da qual procede sua legitimidade e 

que submete suas vontades, que por sua vez só tem valor jurídico se imputadas ao 

Estado e encontrando nessa idéia razão necessária, suficiente e sem a qual estaria 

destituída da legitimidade que consolidada passa a ser a condição sine qua non do 

legítimo exercício do poder. 

Mas se o Estado só existe assim, em razão de um esforço intelectual, que 

suscita no espírito dos homens a sua percepção, como identifica-lo? “Sobre o que 

incide a reflexão do homem quando ele se aplica ao Estado? Por qual problema 



nosso espírito é solicitado quando pensamos no Estado?” (BURDEAU, 2005, p. 38). 

A resposta consiste no fato de que o Estado é a 

 

forma pela qual o grupo se unifica submetendo-se ao direito. É por isso que 

o sentimento do Estado procede da consciência de uma disciplina, pois é 

somente na medida em que são compreendidos o objeto e a finalidade da 

ordem estatal que o homem pode pensar de um modo diferente no Estado, 

que não seja como um poder material pelo qual ele em nada se distinguiria 

das formas primitivas da vida social: a horda, o clã ou a tribo (BURDEAU, 

2005, p. 38 - o grifo é nosso). 

 

Portanto, quando o homem compreende que somente um Poder 

transcendente, livre da vontade subjetiva e da violência pessoal de um chefe, e o 

único capaz de encarnar uma autoridade e disciplina proporcional aos objetivos 

perseguidos pela coletividade, e ao mesmo tempo estabelecer uma comunhão de 

gerações (a atual, as do passado e as que virão amanhã); quando, enfim, a 

organização política da sociedade deixa de ser uma coordenação efêmera, fruto de 

forças instáveis e de interesses divergentes e inconciliáveis, passando a ser 

compreendida como algo duradouro, a serviço de valores que transcendem a 

relação entre o chefe e o grupo, então surge não apenas a idéia de Estado, mas, 

sobretudo, a própria realidade do Estado, que só existe nessa idéia, que tanto pode 

aviltar os homens como enobrecer a sua existência, quando dos momentos em que 

o perigo do autoritarismo, da hipertrofia do poder do Estado, impõe a tarefa de 

examinar o papel de agentes específicos do Estado em contextos marcados por 

violência institucional e assim examinar suas práticas em nome da estrutura 

coercitiva, cuja legitimidade seja passível de contestação. 

Sendo assim, ao estudar o que permite o funcionamento do Estado e, 

especificamente, de seus diferentes segmentos (campos), Pierre Bourdieu observou 

a existência de um fenômeno mediador, implícito à macro-estrutura, e subseqüente 

à ideologia que a fundamenta em suas primeiras horas: o habitus, essa espécie de 

segunda natureza humana, de saber social incorporado, de incorporação pelo 

agente de necessidades objetivas e inerentes ao campo; de interiorização pelo 

agente de certas exterioridades estruturais a ele anteriores, e cuja capacidade 

unificante resulta numa disposição mediante as quais ele desenvolve certas 

maneiras de sentir, pensar e agir inerentes ao campo ao qual integrado. De fato, ao 

analisar os mecanismos que permitiam a produção e reprodução desse fenômeno 

observa-se que o habitus constitui um fenômeno que incorporado a certos 

indivíduos, sob circunstâncias especificas, manifesta-se através do enquadramento 

que impõe às práticas e pelos quais 

 

o Estado instaura e inculca formas e categorias de percepção e de 

pensamento comuns, quadros sociais da percepção, da compreensão ou da 

memória, estruturas mentais, formas estatais de classificação. E cria assim, 

as condições de uma espécie de orquestração imediata de habitus que é, ela 

própria, o funcionamento de uma espécie de consenso sobre esse conjunto 

de evidências compartilhadas, constitutivas do senso comum [de modo que 

se o Estado] não tem, necessariamente, necessidade de dar ordens, ou de 

exercer coerção física, para produzir um mundo social ordenado; pelo menos 

enquanto puder produzir estruturas cognitivas incorporadas, que estejam 

em consonância com as estruturas objetivas, assegurando assim a crença da 

qual falava Hume: a submissão dóxica à ordem estabelecida (BOURDIEU, 

2008, p. 116-119). 

 

Nesse sentido: 

A estrutura não é ´externa´ aos indivíduos: enquanto traços mnêmicos e 

exemplificada em práticas sociais, é, num certo sentido, mais ´interna´ do 

que externa às suas atividades, num sentido durkheimiano. Estrutura não 



deve ser equiparada à restrição, à coerção, mas é sempre, 

simultaneamente, restritiva e facilitadora (GIDDENS, 2003, p. 30). 

 

Sendo assim, a atuação do diplomata corresponde a práticas que refletem a 

inércia incorporada que o leva a comprometer-se com o Estado, garantindo a 

constitutiva mobilidade decisória que faz dele o integrante de uma burocracia 

vigilante (GALLINO, 2005, p. 64), parte orgânica de um staff que opera como 

cérebro institucional e braço de sustentação de uma estrutura da qual é o aparelho 

tornado homem (BOURDIEU, 2001, p. 194)ii. Por isso, é-lhe algo natural acionar os 

saberes constitutivos de seu campo, independentemente de sua natureza pessoal, 

para o bem, ou para o mal, no intuito único de servir e proteger a estrutura, porque 

sendo produto 

 

da necessidade objetiva, o habitus, necessidade tornada virtude, produz 

estratégias que, embora não sejam produto de uma aspiração consciente de 

fins explicitamente colocados a partir de um conhecimento adequado das 

condições objetivas, nem de uma determinada mecânica de causas, 

mostram-se objetivamente ajustados à situação (BOURDIEU, 2004: 23 – 

grifo do autor). 

 

Por isso, tais agentes, e assim, neles, o campo e/ou a estrutura que 

integram, vivendo sua realidade institucional, constituem engrenagens ad hoc de 

uma lógica que se pretende permanente. De modo que o caso concreto aqui 

investigado – a adesão dos diplomatas às diretrizes de seu campo e da estrutura 

que o abriga, durante o ciclo militar - parece confirmar a hipótese de que aqueles 

agentes foram, e continuam a sê-lo, em última instância, ainda que considerando 

casos pontuais em contrário, propensos a defender às diretrizes de seu campo e da 

estrutura que o abriga; inicialmente por opção, uma vez que sua adesão ao campo 

é espontânea, e em seguida por fidelidade a um pacto que começa nessa estrutura 

e nela termina - dada a condição desses agentes, de hospedeiros de uma lógica da 

qual tem plena consciência, e que os inspira a, muitas vezes, atuar e omitir-se por 

habitus (obedecendo/discordando em silêncio) - inércia incorporada que os torna 

profissionais orgânicos de um segmento cuja razão de ser está no pleno e integral 

serviço do e ao Estado. 

Conscientes de seu status, prerrogativas e obrigações correspondentes, tais 

agentes, ora exercem seu papel, ora ao mesmo tempo silenciam sobre ele, 

resguardados sob o manto de uma lógica estrutural específica, cujas muitas formas 

e mutações exigem um grau de fidelidade sui generis, consolidado histórica e 

sociologicamente, e cuja dinâmica nos permite fixar desde já as seguintes 

informações: entre o Ministério das Relações Exteriores e o Estado a diferença 

fundamental está no fato de o primeiro ser parte integrante, orgânica, do segundo. 

Isso significa que o Itamaraty tem influência sobre o Estado, mas não 

predominância, fato que nos leva à inferência lógica de que o Estado tem, no 

Itamaraty, um componente cuja relação com os governos é de eqüidistância, 

aspecto que o singulariza, enquanto segmento de Estado que constitui coluna 

fundamental de um aparato permanente que existe pelo pensamento estrutural, 

passível de ser identificado e inferido mediante a observação e o exame das 

práticas institucionais inalienáveis, que correspondem ao habitus estruturante 

incorporado pelos agentes diplomáticos. 
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Notas 

 



                                                 
i Durante uma exposição feita na Universidade de Genebra, em dezembro de 1978, Pierre Bourdieu declarou: “A 

noção de habitus engloba a noção de ethos, e é por isso que emprego cada vez menos esta última noção. Os princípios 

práticos de classificação que são constitutivos do habitus são indissociavelmente lógicos e axiológicos, teóricos e 

práticos (a partir do momento em que dizemos branco ou preto, dizemos bem ou mal). Orientando-se para a prática, a 

lógica prática mobiliza inevitavelmente valores. Foi por isso que abandonei a distinção à qual tive de recorrer uma ou 

duas vezes, entre eidos como sistema de esquemas lógicos e ethos como sistema de esquema práticos, axiológicos, (e 

isto tanto mais que compartimentando o habitus em dimensões, ethos, eidos, hexis, corremos o risco de reforçar a 

visão realista que leva a pensar em termos de instancias separadas). Acresce que todos os princípios de escolha estão 

incorporados, se tornaram posturas, disposições do corpo: os valores são gestos, maneiras de estar de pé, de andar, de 

falar. A força do ethos é ter-se tornado uma moral que se tornou hexis, gesto, postura (BOURDIEU, 2003b, p. 139 – 

os grifos são do autor). 

 
ii Exemplo extremo de institucionalização é o caso Arthur Greisen, ex-Gaulaiter (prefeito) de Warthegau, que 

justificou suas ações durante o Holocausto Nazista sustentando, num tribunal polonês, a tese de que “só a sua alma 

oficial havia cometido os crimes pelos quais seria enforcado em 1946; sua alma privada sempre fora contra eles” 

(ARENDT, 2000, p. 144). 


