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Os Intelectuais no Mundo e o Mundo dos 
Intelectuais: uma leitura comparada de 

Pierre Bourdieu e Karl Mannheim 

Luiz Otávio Ferreira 
Nara Britto 

Uma leitura atenta de alguns dos principais textos teórico-metodológicos de 

Pierre Bourdieu, que representam um esforço de construção de uma sociolo

gia dos fatos culturais despertou nossa atenção para uma omissão significativa: a 

ausência de referências a Karl Mannheim (1894-1947). 

Esta não é uma omissão irrelevante, uma vez que Mannheim é reconheci
do como o fundador da sociologia do conhecimento, disciplina para a qual 
Bourdieu pretende contribuir. 

A partir desta constatação, surgiu uma questão: seria possível estabelecer 
afinidades ou correlações entre o pensamento de ambos a respeito da natureza 
social do conhecimento? 

Este trabalho não se traduziu numa comparação sistemática das obras destes 
autores. Não ambicionamos realizar uma sociologia da sociologia do conhecimento, 
mas, sim, evidenciar o que nos pareceu constituir um conjunto de questões compar
tilhadas por ambos, a saber: 1º) a cientificidade da sociologia do conhecimento; 2º) 
a crítica da razão a-histórica; 3º) a autonomia como característica do intelectual no 
mundo moderno; 4º) a educação escolar como forma de diferenciação cultural dos 
intelectuais; 5º) a constituição de campos de conhecimento esotérico. 

Não obstante o desenvolvimento diferenciado dos autores em relação a estas 
questões, pensamos que, reunidas, elas constituem uma espécie de programa para o 
estabelecimento de uma sociologia do conhecimento, e em particular, da ciência. 

Em face das desigualdades de tratamento destas questões pelos autores, 
tanto do ponto de vista extensivo, quanto nas formulações, muitas vezes, apenas 
implícitas e pouco desenvolvidas, optamos por uma apresentação em separado 
de suas abordagens em relação às questões que selecionamos. 



1. É POSSÍVEL UMA SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO? 

O ponto de partida para a compreensão do pensamento sociológico de 
Mannheim e Bourdieu está na resposta positiva que deram a esta indagação. Isto 
significou para ambos o enfrentamento do mesmo problema básico: demonstrar 
que toda forma de pensamento é socialmente condicionada. 

Através de desenvolvimentos conceituais e metodológicos singulares, os 
autores se esforçaram para comprovar esta premissa na qual está fundada a so
ciologia do conhecimento. 

O fundador da sociologia do conhecimento tem sido criticado por sociólogos 
partidários de diferentes perspectivas teóricas1. Um dos pioneiros nessas investidas 
contra a sociologia do conhecimento mannheimiana foi Robert Merton. Esse autor, 
reconhecido como o fundador da sociologia da ciência, aponta inúmeras contradi
ções de natureza teórica e deficiências metodológicas no pensamento sociológico de 
Mannheim. De início, Merton critica o ecletismo teórico fruto das apropriações fei
tas por Mannheim de pressupostos do marxismo (Marx, Engels e Lukács), do neo-
kantismo (Dilthey, Rickert, Troeltsch e Weber) e da fenomenologia (Husserl, Jaspers, 
Heidegger e Scheler). Isso, segundo Merton, seria a causa da "instabilidade funda
mental na urdidura dos seus conceitos" (Merton,1970:589). 

Outro sério problema apontado por Merton é o da indefinição sobre o 
que está coberto pelo termo "conhecimento", que demarca o universo de investi
gação da disciplina. "O conhecimento é considerado às vezes de maneira tão 
ampla que abarca todos os tipos de enunciados e todos os modos de pensamen
to, desde os provérbios folclóricos até a rigorosa ciência positiva" (Merton, 
1970:597). Assim definida a extensão semântica da palavra "conhecimento", se
ria correto dizer que Mannheim supunha que todas as formas de conhecimento, 
inclusive o produzido pelas ciências naturais e exatas, são "determinados 
existencialmente", ou seja, estão determinados pelas condições histórico-sociais 
em que são produzidos. No entanto, observa Merton, as investigações empíricas 
deixam entrever que, para Mannheim, somente as "ciências da cultura" teriam 
seus conteúdos afetados pela situação social e histórica. As ciências da natureza, 
ao contrário, seriam imunes ao condicionamento social e histórico e, portanto, o 
processo de produção de conhecimento nessas áreas do conhecimento não po
deria ser sociologicamente investigado. 

1 A produção intelectual de Mannheim que trata especificamente do tema da sociologia do conhecimen
to foi escrita entre 1921 e 1931. Depois de sua imigração forçada da Alemanha para a Inglaterra, em 
1933, o autor deslocou sua atenção para os problemas do planejamento social. As obras relacionadas à 
sociologia do conhecimento são: Ideology and Utopia: an introduction to the sociology of knowledge; 

Essays on the Sociology of Knowledge e Essays on the Sociology of Culture. 



A própria tese central da sociologia do conhecimento mannheimiana -

a da determinação existencial do conhecimento - é criticada por Merton pelo 

fato de Mannheim não ter especificado o tipo ou o modo de relações entre 

estrutura social e conhecimento. Esta seria a "indecisão fundamental de Mannheim" 

que oscilou entre diferentes tipos de causalidade que pudessem explicar as 

relações entre pensamento e existência2. 

O último aspecto da sociologia do conhecimento mannheimiana criticado por 

Merton é o relativismo. Este é, sem dúvida, o ponto mais controvertido do pensamento 

de Mannheim. Merton acredita que todo o problema reside no fato de que a sociolo

gia do conhecimento conduz a um relativismo radical quando afirma que todas as for

mas de pensamento são arbitrárias, não havendo, portanto, nenhum critério de verda

de que possa ser universalmente aceito. Segundo Merton, este preceito compromete 

profundamente a sociologia do conhecimento como disciplina científica. 

Embora as críticas de Merton sejam "tecnicamente" corretas, ele não 

se pronuncia acerca da principal questão teórica enfrentada por Man

nheim, a crítica da razão a-histórica. 

Como acertadamente observou Susam Hekman - que estudou detalha

damente as bases epistemológicas e metodológicas da sociologia do conheci

mento (Hekman,1990) - , o principal objetivo de Mannheim foi elaborar uma 

crítica global da concepção iluminista de razão tendo como pressuposto bási

co a idéia do condicionamento histórico do conhecimento. Para tanto, posi

cionou-se criticamente frente às principais orientações filosóficas e sociológi

cas de seu tempo - positivismo, apriorismo formal, fenomenologia e histori-

cismo - afirmando que todas elas, exceto a última, estavam comprometidas 

com a concepção iluminista de uma razão a-histórica 3. 

Mannheim deixa evidente sua opinião sobre a natureza histórica do co

nhecimento na análise que empreendeu do historicismo e da controvérsia deste 

com o iluminismo, cuja principal questão residia no debate acerca do caráter es

tático ou dinâmico da razão. 

2 Segundo Merton, as formas de causação apresentadas por Mannheim são: 1) supõe uma causação di
reta de estilo de pensamento e forças sociais, considera que as idéias e formas de pensamento são sim
plesmente expressão de interesses econômicos, políticos ou religiosos; 2) certas estruturas sociais são 
requisitos prévios para certas formas de pensamento; 3) supõe que certas formas de pensamento são 
invariáveis, sendo possível apenas estabelecer seu grau da compatibilidade com determinado contexto 
histórico (Merton, 1970:597-98-99). 

3 Hekman chama atenção para o fato de que "Mannheim não rejeita as perspectivas quer do positivismo 
quer da fenomenologia, o que o levou a ser classificado por certos comentadores como fenomenólogo, 
e por outros, como positivista". Mas, apesar disso, Mannheim mantém sua objeção básica a cada uma 
dessas perspectivas reconhecendo nelas o compromisso com a concepção iluminista de uma razão a-
histórica. (Hekman, 1990:94) 



Em seu entendimento, não bastasse ser errônea a concepção científico-

natural da razão, ainda deveria se ter em consideração o fato de que o tipo 

de conhecimento oferecido pelas ciências da natureza é apenas um caso es

pecial de conhecimento, e não um modelo absoluto. Com base nessa crítica, 

Mannheim reinvindica a legitimidade e validade do conhecimento histórico-social. 

Em nossa opinião, o fato de Mannheim não assumir explicitamente o princí

pio da condicionalidade social do conhecimento científico em geral o levou a esta

belecer uma distinção radical entre as ciências histórico-sociais e as da natureza, a 

fim de legitimar a sua própria perspectiva, que denominou relacionai. 

Utilizando o conceito de conhecimento relacionai, Mannheim procurou 

enfrentar a questão da validade do conhecimento histórico-social, cuja peculiari

dade atribuía ao fato de que 

há determinadas esferas de pensamento nas quais é im
possível conceber a verdade absoluta existindo inde
pendentemente dos valores do sujeito e do contexto so
cial. Nem mesmo um deus poderia formular uma propo
sição sobre questões históricas semelhantes a 2x2=4, 
pois o que é intelegível na história somente pode ser for
mulado com referência a problemas e construções con
ceituais que emergem no fluxo da experiência histórica. 
(Mannheim, 1976:105) 

Para Mannheim, um ponto de vista e um conjunto de conceitos revelam 
melhor seu significado por se acharem ligados e emergirem de uma determinada 
situação social. Afinal, o pensamento humano surge e opera não em um vácuo 
social, mas sim em um meio social definido, não devendo "se encarar como fon
te de erro o fato de todo o pensamento se achar enraizado desta forma", e de 
submetê-lo "à posição do observador" (Mannheim, 1976:105-6). 

Segundo Hekman, o relacionismo professado por Mannheim não implica na 
ausência de critérios sobre verdade e falsidade do conhecimento; supõe, no entan
to, que é próprio da natureza do conhecimento histórico ser formulado apenas em 
relação a uma situação particular, e não de forma absoluta (Hekman, 1990:97). 

Assim, para Mannheim, a tarefa da "teoria moderna do conhecimento que 
considere o seu caráter relacionai" é "mostrar como certos suportes intelectuais 
acham-se vinculados a certas formas de experiência, delineando a íntima interação 
entre as duas no curso da mudança intelectual e social" (Mannheim, 1976:107). 

Segundo Mannheim, o problema de uma sociologia do conhecimento 
surgiu na cultura moderna como resultado da interação de quatro fatores: 1) a 
auto-relativização do pensamento e do conhecimento; 2) o aparecimento de 
uma nova forma de relativização introduzida pela mudança de mentalidade 



"desmascaradora"; 3) a emergência de um novo sistema de referência, o da esfe
ra do social, a respeito do qual o pensamento poderia ser concebido como rela
tivo; 4) a aspiração de tornar essa relativização total, relacionando não um pen
samento ou idéia, mas todo um sistema de idéias a uma realidade social subja
cente (Mannheim, 1967:25-6). 

Essas são as condições de possibilidade de produção de um conheci
mento sociológico que visa examinar "como as várias posições intelectuais e 
estilos de pensamento estão enraizados numa realidade histórico-social subja
cente" (Mannheim, 1967:70). 

A sociologia do conhecimento é definida pelo autor como um ramo 
disciplinar da sociologia, dividindo-a em duas partes: 1) como teoria, sua tarefa 
é a de analisar a relação entre conhecimento e existência; 2) como método de 
pesquisa, o seu objetivo é descrever as formas que este relacionamento assumiu 
no desenvolvimento intelectual da humanidade. Em decorrência, elenca as prin
cipais tarefas teóricas e de pesquisa da sociologia do conhecimento: 

1. definir critérios para a descoberta da relação entre pensamento e ação; 

2. desenvolver uma teoria da significação dos fatores não teóricos que 
condicionam o conhecimento; 

3. especificar os vários pontos de vista intelectuais nos quais o pensamen
to se baseia e que são possíveis em vários períodos; 

4. pôr a descoberto as premissas metafísicas ocultas; 

5. encontrar os estratos sociais que compõem o estrato intelectual em 

questão (Hekamn, 1990:101). 

Embora reconheça os méritos da perspectiva apresentada por Mannheim, 

Susan Hekman 4 a considera ambígua justamente no ponto crucial para um pro

jeto de análise sociológica da ciência. Ora, ele afirma "que todo o conhecimento 

é dinâmico, isto é, condicionado historicamente, mesmo o chamado conheci

mento objetivo das ciências naturais, ora sugere uma cisão entre o conhecimento 

4 A indecisão de Mannheim tem sido constantemente criticada pelo representantes da nova sociologia 

"construtivista" da ciência. Ver: Mulkay, M. (1979) e Knorr-Cetina, K. & Mulkay, M. (1983). Augustine 

Brannigan, por exemplo, diz que "Mannheim fez questão de deixar a matemática e as ciências naturais 

fora do escopo da sociologia do conhecimento, possivelmente porque as doutrinas dessas áreas, sendo ob

jetivas, não necessitam de explicações. Só a ideologia e a crença irracional é que precisavam" 

(Brannigan, 1984:113). Na verdade, o que faz a recente sociologia "construtivista" da ciência é simples

mente aplicar o conceito mannheimiano de conhecimento relacionai às chamadas ciências da natureza. 



na esfera histórica e o das ciências naturais, da lógica e da matemática, este últi
mo definido como absoluto e imutável" (Hekman, 1990:95). 

De fato, Mannheim não consegue superar o impasse advindo da distin
ção radical que estabelece entre a esfera das ciências naturais e a das ciências 
histórico-sociais. Em vez de negar a idéia de uma razão a-histórica, deveria ter 
percebido que esta não é uma idéia errada, mas fruto de determinadas condições 
históricas, as quais devem ser explicadas pela sociologia do conhecimento. 

Apesar dos problemas que apresenta, a proposta teórico-metodológica de 
Mannheim não fica invalidada. As críticas que lhe foram endereçadas não com
preenderam os termos eminentemente histórico-sociológicos de seu argumento, 
distintos, portanto, de uma ordem formalmente epistemológica. 

A principal característica do programa de Mannheim para a sociologia do co
nhecimento está na radical rejeição da epistemologia. Para ele a verdadeira análise 
do conhecimento não é aquela que se dedica exclusivamente a desvendar o enca-
deamento lógico dos conceitos abstraídos de qualquer tipo de condicionalidade. Ao 
contrário, a tarefa da sociologia do conhecimento é evidenciar o condicionamento 
social a que está submetida de modo irredutível toda forma de pensamento. 

Podemos a esta altura estabelecer uma aproximação com as concepções 
de Pierre Bourdieu. Para enfrentar o problema do condicionamento social do 
conhecimento, Bourdieu também desenvolveu uma crítica à epistemologia clás
sica, aderindo às idéias de Gaston Bachelard a respeito da historicidade da racio
nalidade científica na reflexão que elaborou sobre o ofício do sociólogo5. 

Censura à perspectiva de análise que elege relações atemporais entre 
enunciados abstratos, em detrimento de processos pelos quais cada conceito foi 
estabelecido e engendrou outras proposições e conceitos. Isto é o mesmo que 
"deslocar o desenvolvimento das intrigas de bastidores para levar à cena somente 
os desenlaces" (Bourdieu, 1988:21). 

O desenvolvimento da ciência não ocorre pela força intrínseca da idéia 
verdadeira. Perguntar o que é fazer ciência não significa se interrogar sobre a efi
cácia e o rigor formal das teorias e métodos, mas acerca das práticas científicas. 
O que fazem os cientistas com as teorias e os métodos herdados? A tarefa consis
te em examinar a sua aplicação para determinar o que fazem com os objetos e 
que objetos fazem (Bourdieu, 1988:25). 

5 Bourdieu explicitou os vínculos intelectuais com a epistemologia de Gaston Bachelard quando escre
veu sobre o ofício do sociólogo, adotando a premissa bachelardiana da positividade do erro. Ou seja, a 
ciência não se constitui como um todo de verdades positivas, se desenvolvendo pela adição do verda
deiro ao verdadeiro e excluindo o falso. Ao contrário, o processo de conhecimento está baseado na 
ação polêmica da razão (contra o erro) que atua por retificações incessantes (Bourdieu, 1988). 



Contra o empirismo - que reduz o ato científico a uma comprovação - e 
o formalismo - limitado aos preâmbulos da construção do fato científico - Bour
dieu invoca Bachelard, e reitera a sua postura epistemológica a respeito do tra
balho científico: um fato científico se conquista, constrói, comprova. 

Propõe, então, uma análise da ciência "se fazendo", e enfatiza a necessi
dade de se realizar uma história da ciência que abandone a busca de uma lógica 
ideal das descobertas a partir de um decálogo de procedimentos, em favor dos 
processos de produção do conhecimento, eivados de erros e inseguranças. O 
objetivo é "descobrir na prática científica as condições nas quais se pode discern
ir o verdadeiro do falso" (Bourdieu, 1988:20). 

Seguindo esta diretriz, a sociologia do conhecimento deve investigar as con
dições sociais do processo de construção de um fato científico, que não pode ser 
compreendido em toda a sua extensão se explicado apenas enquanto uma aventura 
personalizada. É necessário localizar os produtores no campo social de onde ex
traem as referências de um certo padrão de cientificidade que deve ser seguido. 

Segundo Bourdieu, é um equívoco pensar que a objetividade científica 
possa ter como fundamento a objetividade do investigador, isto é, o seu compor
tamento e/ou a sua boa vontade. Neste ponto Bourdieu explicita suas diferenças 
em relação a Mannheim, criticando-o por imaginar que a garantia da objetivida
de do conhecimento, ocorre por meio de um esforço pessoal de desprendimen
to de determinações que caracterizam a situação social dos intelectuais. Assim 
Mannheim pode conceber a ascensão dos intelectuais ao espaço do conheci
mento verdadeiro, onde ele situava os seus intelectuais "desenraizados" (Bour
dieu, 1988:106). 

Para Bourdieu, os cientistas não podem liberar-se das ideologias que incidem 
em sua investigação pela única virtude de reformar um juízo que está socialmente 
condicionado, isto é, a objetividade reside nas e pelas relações objetivas do campo 
científico. É a comunidade científica "com suas instituições de controle, e pressão e 
formação, autoridades universitárias, jurados, tribunas críticas, comissões, instâncias 
de cooptação etc. que determinam as normas de competência profissional e ten
dem a inculcaros valores que expressam" (Bourdieu, 1988:106-7). 

Embora compartilhe com Mannheim do mesmo ponto de vista crítico em 
relação à epistemologia clássica, são visíveis e substantivas as diferenças de enfo
que de cada um sobre a questão da objetividade. Sem incorrer no equívoco 
mannheimiano de estabelecer uma distinção entre o conhecimento natural e só¬ 
cio-histórico, Bourdieu sustenta por intermédio de um argumento radicalmente 
sociológico a natureza relacional de todo o conhecimento. Além disso, e em 
conseqüência desta postura teórica, pretende realizar uma sociologia reflexiva 
submetendo a prática sociológica à crítica da sociologia do conhecimento. 



Fazendo as vezes de advogado do diabo, Bourdieu questiona a objetividade 
da sociologia, e se interroga sobre a posição que ela ocupa no campo científico. 
Aventa a hipótese de que as dificuldades da sociologia da ciência residem no fato de 
que o sociólogo faz parte do jogo que ele quer descrever, isto é, ele integra o campo 
científico ocupando uma posição subordinada em relação às ciências naturais. 

Deste modo, a possibilidade de se estabelecer uma sociologia do conheci
mento ou da ciência está relacionada à construção do campo intelectual como um 
todo, incluindo a sociologia que se está praticando. Esta é a forma de objetivar o que 
está em jogo e as estratégias correspondentes, não tomando como "objeto apenas as 
estratégias de seus adversários científicos, mas o jogo enquanto tal, que comanda 
também suas próprias estratégias, e que ameaça governar subterraneamente sua so
ciologia, e sua sociologia da sociologia" (Bourdieu, 1983:151 -155). 

Em sua opinião, esta é a condição para que uma sociologia dos intelectuais 
"não se limite a uma troca de injúrias, entre intelectuais de direita e in
telectuais de esquerda" (Bourdieu, 1983:155). 

É imperativo que se faça alusão às mudanças que se processaram no itine
rário intelectual do autor quanto a este tema. Neste percurso se afastou da epis
temologia de Bachelard, a qual passou a questionar como "processos abstratos e 
de pouca valia", em favor da abordagem relacionai. Por esta via, Bourdieu aca
bou se assemelhando à perspectiva de Mannheim no que tange ao realce que 
ambos conferem ao argumento sociológico no debate contra a análise epistemo
lógica do conhecimento (Bourdieu, 1989:17-58). Contudo, mais ousado do que 
Mannheim, expressa a radicalidade de seu ponto de vista parafraseando o aforis
mo clássico de Hegel: "O real é relacionai" (Bourdieu, 1989:28). 

De acordo com Bourdieu, freqüentemente os investigadores incorrem 
numa atitude "primária" pensando o mundo de forma substancialista e realista; 
tomam como objeto os problemas relativos a populações arbitrariamente delimi
tadas e obtidas por divisões sucessivas de uma categoria pré-construída, como 
por exemplo: os velhos, os jovens, os imigrantes etc. É mais fácil pensar a vida 
social em termos de realidades palpáveis e visíveis - grupos, indivíduos - do que 
como um espaço de relações (Bourdieu, 1989:28). 

Convicto das vantagens desta abordagem, e das ilusões empiristas sobre o 
mundo social, Bourdieu considera que é possível cometer equívocos acerca de 
uma instituição sobre a qual se imagina conhecer tudo, uma vez que ela nada é 
fora de suas relações com o todo. 

No entendimento do autor, não se podem explicar ações sociais nem por 
meio de uma redução dos agentes ao papel de executantes (à maneira do estru¬ 
turalismo althusseriano), nem imaginando que elas derivem da vontade dos indi
víduos. Para ele, pode-se explicar "a razão e a razão de ser de uma instituição e 
de seus efeitos sociais no campo de forças antagonistas ou complementares no 



qual - em função dos interesses associados às diferentes posições e dos habitus 

dos ocupantes - se geram as vontades, e no qual se define e se redefine conti
nuamente na luta a realidade das instituições e dos seus efeitos sociais, previstos 
e não previstos" (Bourdieu, 1989a:81). 

A dificuldade da perspectiva relacional reside no fato de que não é possível 
pensar nestes termos, senão sob a forma de distribuições de propriedades (caracte
rísticas) entre os indivíduos, porque a informação disponível está associada a eles. 
Para tanto, propõe a construção de tipos ideais passíveis de reunirem as característi
cas pertinentes de um conjunto de agentes ou de instituições, que são comparadas e 
discriminadas nestes termos, segundo suas funções e características. 

Por meio de aproximações sucessivas, constroem-se, então, espaços so
ciais que se oferecem em forma de relações objetivas abstratas, e, as quais, como 
assinala Bourdieu, "não se pode tocá-las nem com a ponta dos dedos. E esta é 
toda a realidade do mundo social" (Bourdieu, 1989:29-30). 

Estas concepções estão presentes num dos principais instrumentos teó
ricos a que Bourdieu recorre. Refiro-me, mais especificamente, à noção de 
campos sociais através da qual analisa a sociedade como espaços autônomos 
que possuem uma racionalidade regional. A riqueza analítica da noção de 
campo é justamente a perspectiva relacional que indica, marcando a visão do 
autor sobre a sociedade. 

Como esclarece, a noção de campo se transformou após a aplicação inicial 
num trabalho sobre o campo intelectual. Neste empreendimento a intenção era 
opor esta noção às tradicionais formas de interpretação de todos os fatos culturais, 
submetidos ao formalismo (da análise interna da obra) ou ao reducionismo que im
punha às formas artísticas e intelectuais um relacionamento direto e mecânico com 
formas sociais. Explica que a elaboração mais rigorosa veio a partir da crítica à inter
pretação interacionista de Max Weber às relações entre os agentes do campo reli
gioso, reduzidas ao plano intersubjetivo ou interpessoal. Em vez disso, trata-se de 
construir "a estrutura das relações objetivas entre as posições que os agentes ocupam 
no campo religioso, estrutura que determina a forma que podem tomar suas intera
ções e a representação que delas possam ter" (Bourdieu, 1987a:81 -2). 

Pretendendo a validade deste postulado para a análise de todos os cam
pos sociais, argumenta que a possibilidade de realização da sociologia da produ
ção intelectual e artística depende da construção do sistema relativamente autô
nomo de relações de produção e circulação dos bens simbólicos. É assim que ela 
constitui seu objeto próprio, e, ao mesmo tempo, seus limites. 

Em outras palavras, isto significa poder identificar as propriedades de posi
ção (posições estéticas, científicas e políticas, temas, procedimentos, problemas e 
soluções) no sistema social que uma dada categoria de agentes de produção e 
difusão cultural deriva do lugar que ocupa na estrutura do campo. Esta posição 



determina a significação e a função das práticas e das obras, e também, a posi

ção que os agentes ocupam no campo cultural mais amplo, definido por Bour

dieu como "o sistema das posições culturais objetivamente possíveis em um dado 

estágio do campo de produção e circulação" (Bourdieu, 1987b:159). 

Acresce que a licença para o estabelecimento de uma sociologia do conheci

mento é extraída da constatação da autonomização da vida cultural no mundo moder

no, de que ela é resultado. Este fato o autoriza a pensar a esfera cultural nos moldes em 

que ela se configurou historicamente, isto é, segundo a sua dinâmica própria. 

A questão da autonomização da cultura foi tematizada tanto por Bourdieu 

quanto Mannheim ao refletirem sobre a emergência dos intelectuais no mundo mo

derno. Para ambos, os intelectuais devem a este processo um de seus principais traços: 

a educação escolar, e mais especificamente, a educação acadêmica. É o que veremos 

a seguir, apresentando inicialmente as reflexões de Mannheim sobre o assunto. 

2. EDUCAÇÃO ESCOLAR: 

DESENRAIZAMENTO OU AUTARQUIZAÇÃO DO INTELECTUAL? 

Para Mannheim, os intelectuais, como profissionais da reflexão, consti
tuem um fenômeno social moderno. A gênese deste grupo social está relaciona
da à destruição do monopólio da interpretação eclesiástica do mundo, e marca a 
última e mais complexa fase do "processo de autoconscientização dos grupos so
ciais" no mundo ocidental. 

Devido à sua emergência tardia, a intelligentsia constituiu-se como um 
grupo social heterogêneo, tanto em relação a origem de seus membros, quanto 
às perspectivas culturais que representam. 

Indubitavelmente, um dos aspectos mais polêmicos da reflexão de Man
nheim é a caracterização da intelligentsia como uma camada social "livremente 
flutuante". Reagindo às críticas dirigidas às suas formulações iniciais - presentes 
em Ideologia e Utopia, publicado originalmente em 1929 - , Mannheim respon
deu posteriormente, reconhecendo sua incapacidade em distinguir de forma 
precisa o tipo particular a que denominou intelligentsia de outros estratos sociais. 
Por um lado, defendeu-se das acusações afirmando que 

(...) os intelectuais não constituem um estrato elevado sobre 
as classes e não são de modo algum mais dotados que ou
tros grupos para superar seus próprios engajamentos de 
classe. Em análise anterior desse estrato, usei o termo intelli
gentsia relativamente descomprometida, que aceitei de Alfred 
Weber, sem pretender sugerir um grupo completamente desli
gado e livre das relações de classe. O epíteto relativo não é 



uma palavra vazia. A expressão simplesmente alude 
ao fato reconhecido de que os intelectuais não reagem 
diante de determinadas situações de modo tão coeso 
como por exemplo os empregados ou os operários. 
(Mannheim, 1976:81-2) 

Por outro lado, aproveitou para reafirmar seu ponto de vista, criticando os 
termos do debate sobre o assunto na época. Em sua opinião, eram "estéreis" as 
discussões em torno do pertencimento ou não dos intelectuais a uma classe so
cial, uma vez que este enfoque contribuía pouco para a caracterização sociológi
ca da intelligentsia. Não era por este meio que conseguiria atingir o que lhe pare
cia mais pertinente: o que torna um indivíduo sociologicamente relevante? 

Recusando a posição "realista de conceder prioridade a um agrupamento 
particular tal como classe, raça, igreja ou nação", e se opondo também à posição 
que subordinava a existência "de todos os agregados sociais a um agrupamento 
real", Mannheim postula como sociologicamente relevante a inserção dos inte
lectuais em múltiplos agrupamentos. Pretendendo caracterizar a intelligentsia 

como "um único tipo social", procura examinar as suas motivações ambivalentes 
e as afiliações múltiplas, considerando como seu principal atributo "o contato em 
graus diferenciados com a cultura" (Mannheim, 1974a:86). 

É provável que a crítica não tenha levado em consideração ou tenha per
manecido insatisfeita com tais argumentos. Em nosso modo de ver, faz-se neces
sário um reparo em favor das reflexões de Mannheim sobre o assunto. Sem pre
tendermos ser exaustivos, gostaríamos apenas de assinalar um aspecto desta 
questão que nos parece menosprezado pela literatura. 

Ao afirmar que a intelligentsia "é um agregado situado entre, e não acima 
das classes", Mannheim não está omitindo ou renegando a origem de classe 
como um fator importante, como vimos em suas declarações acima citadas. 
Quando estabelece o programa de investigação dos intelectuais (à frente men
cionado), a origem social é o primeiro ponto a ser analisado. 

Em nosso ponto de vista, no entanto, ele está enfatizando um outro aspecto 
que lhe parece mais decisivo na caracterização que pretende fazer do tipo sociológi
co: o treinamento. É este que capacita o indivíduo como intelectual, e o faz "encarar 
os problemas do momento a partir de várias perspectivas e não apenas de uma, 
como faz a maioria dos participantes de controvérsias" (Mannheim, 1974a:81). 

A origem social e o treinamento não são fatores excludentes, mas planos 
distintos de análise aos quais Mannheim confere pesos diferenciados. Ele acredi
ta que algumas formas peculiares de socialização propiciam o desenvolvimento 
de determinados " estilos de pensamento e de comportamento" que confere 
singularidade ao indivíduo como membro da camada intelectual numa deter
minada situação histórica. 



Nas sociedades ocidentais o treinamento foi gradualmente sendo concen
trado num tipo particular de experiência socializadora, a educação escolar. 

Segundo Mannheim, esta experiência foi determinante para o desenvolvimento 
de várias formas de conhecimento esotérico, cuja "aquisição não é espontânea, mas re
sultou de esforços dedicados e de uma tradição cultivada" (Mannheim, 1974a:90). As
sim, foram definitivamente separados a esfera do senso comum do domínio de conhe
cimento esotérico, gerando um distanciamento entre estas duas formas de cultura. O 
"desenraizamento" de classe atribuído por Mannheim aos intelectuais é decorrência di
reta dessa segunda experiência socializadora propiciada pela educação escolar. "A am
bivalência do homem culto e o desvio de seu modelo de classe podem ser explicados 
pelo fato de que um universo distinto de discurso tende a criar um grupo unânime 
com um esprit de corps especial, e a aumentar a distância entre os que podem ou não se 
comunicar dentro desse universo adquirido de pensamento" (Mannheim, 1974a:89-90). 
Como vemos, a intelligentsia constitui um universo de pensamento distinto, marcado 
pelos vínculos que mantém com a cultura esotérica. 

Este mesmo movimento de esoterização do conhecimento foi concomi
tante ao processo de secularização da cultura, que assinalou a ruptura do mono
pólio eclesiástico do saber e propiciou o surgimento de um novo tipo intelectual. 
Enquanto os letrados escolásticos formavam um grupo social e culturalmente ho
mogêneo, os intelectuais modernos constituíram "um estrato social frouxo e pola
rizado" do ponto de vista cultural. 

Para Mannheim "a chave da nova época do saber está no fato de que os ho
mens cultos deixam de constituir uma casta ou estamento fechado, passando a integrar 
um estrato aberto", ao qual ganham acesso pessoas das mais variadas procedências. 
"Uma visão unitária do mundo já não pode mais imperar, e o hábito de pensar de den
tro de um sistema escolástico fechado dá lugar ao que se pode chamar de processo in
telectual", que expressa "a polarização das várias visões do mundo existentes e que re
fletem as tensões sociais de uma civilização complexa" (Mannheim, 1974a:91-2). 

O eixo sempre variável do pensamento moderno reflete a aparição de uma 
intelligentsia desprivilegiada e polarizada, que repercute em si mesma todos os pon
tos de vista inerentes à heterogeneidade de seus antecedentes sociais. Uma vez 
rompido o antigo esprit de corps da escolástica e desfeita sua organização compacta, 
a tendência a questionar e a investigar tornou-se um traço permanente. 

Parece haver um paradoxo na caracterização mannheimiana da intelligentsia 

moderna. Por um lado, seu surgimento implica radical esoterização do saber 
que tem no conhecimento científico uma expressão exemplar. Por outro, sua 
composição social e cultural heterogênea resultou na real democratização 
da produção do conhecimento e na criação de uma "cultura multipolar" 
(Mannheim, 1974a:93-4). 



Em nossa opinião, o paradoxo pode ser compreendido quando examina
mos de perto o que Mannheim chama de efeitos positivos e negativos da educa
ção escolar moderna. Segundo Mannheim (1974a:94), 

As vantagens da educação, como as possibilitadas pela época 
moderna, são inequívocas. Consistem na expanso do eu atra
vés da participação de uma cultura multipolar. Um indivíduo 
pode viver mais que sua própria vida e pensar mais que seus 
próprios pensamentos. Pode elevar-se sobre o fatalismo e o fa
natismo de existências solitárias, sejam de indivíduos, vocações 
ou nações. O preço dessa vantagem é a disposição de manter 
o eu em recesso, quando necessário, de repensar suas premis
sas e colocar um ponto de interrogação no fim dos absolutos. 
Não se pode apreciar a mente educada sem dar-se conta do 
aspecto positivo que reveste os atos exploratórios do ceticismo 
- compreendido este não sob a forma congelada de sistema fi
losófico, mas como estado de incerteza fértil. 

Portanto, a formação de saberes esotéricos e/ou de uma cultura multipolar 
são possibilidades inerentes à educação escolar moderna como processo sociali¬ 
zador básico do intelectual. Seus efeitos sociais são a autonomia do intelectual 
(esoterização) e/ou a democratização do conhecimento (cultura multipolar). 

Vale lembrar que Mannheim faz uma ressalva quanto à possibilidade de 
democratização de algumas formas de conhecimento. Para ele "o ideal democrá
tico de conhecimento é caracterizado pela acessibilidade ilimitada e pela comu¬ 
nicabilidade. Entretanto, ambas são limitadas, mesmo em culturas democráticas. 
Grande parte do conhecimento só é acessível a especialistas e conhecedores e só 
entre eles circula" (Mannheim, 1974b:153). 

Este é o caso do conhecimento científico em que há, segundo Mannheim, 
uma nítida tendência à esoterização radical que faz da ciência um estilo de pen
samento de caráter não-democrático (Mannheim, 1974b:154). 

Comparativamente, no entanto, o campo científico é menos desprendido 
da sociedade inclusiva que o campo artístico. Segundo Mannheim (1974b: 154), 

a comunidade científica não se acha tão radicalmente sepa
rada da sociedade inclusiva como ocorre com a comunida
de de connoisseurs estéticos. De fato, o pensamento cientí
fico é formalizado e objetivo, não dando lugar a experiên
cias privadas e subjetivas. Em princípio, qualquer descoberta 
ou teoria científica pode ser apreendida e reproduzida por 
qualquer indivíduo normal. Se o não especialista não pode 
acompanhar o cientista, não é porque as experiências deste 



estejam além do alcance do primeiro, mas porque o leigo 
logo se perde na complexidade resultante da repetição e 
combinação de operações mentais básicas simples em si. 

O conhecimento científico pode ser formalizado e objetivado sendo, por
tanto, passível de transmissão através do ensino, o que o torna mais democrático 
do que as formas artísticas. 

É curioso que, embora Mannheim não tivesse pensado em submeter às 
ciências "duras" ao crivo da análise sociológica, as suas reflexões sobre os intelec
tuais nos autorizam a pensar os fatos científicos como fatos sociais. Ele nos indi
cou uma pista importante nesse sentido, tornando a investigação da forma espe
cífica de socialização do intelectual uma chave para a análise sociológica da 
ciência como um estilo de pensamento. 

Embora não reconheça qualquer filiação ao pensamento de Mannheim, 
Pierre Bourdieu perseguiu suas pistas enfocando a educação escolar em seus es
tudos sobre a cultura ocidental. 

Esta temática consiste num elo significativo entre o pensamento socio
lógico de Mannheim e Bourdieu. Genericamente, ambos vêem a educação 
escolar como um traço peculiar da formação dos intelectuais no mundo mo
derno. De um ponto de vista específico, no entanto, faz-se necessário qualifi
car as reflexões de Bourdieu que apresenta nuances diferenciadoras. 

Do mesmo modo que Mannheim, Bourdieu concebe a vida cultural no mundo 
moderno como o resultado de um longo processo histórico de progressiva autonomi
zação, estabelecendo uma ruptura com o padrão tradicional de relações sociais, as 
quais subordinavam o campo cultural a instâncias externas - como a Igreja e a aristocra
cia - , que a tutelavam e a comandavam em função de suas demandas estéticas6. 

Nos termos de Bourdieu, isto significou a possibilidade de criação de um 
mercado de relações de produção e consumo, baseado em princípios e procedi
mentos propriamente culturais. 

A libertação progressiva da esfera cultural está relacionada a uma série de trans
formações decisivas para a dinâmica da vida cultural, entre as quais se destacam a 
constituição de um público consumidor cada vez mais extenso, a diversificação de ins
tâncias de consagração e difusão dos bens culturais, e, sobretudo, o aparecimento de 
um corpo de agentes numeroso e diversificado: artistas e intelectuais profissionais. 

6 O processo de diferenciação das esferas da atividade humana e, em particular a constituição de siste
mas de fatos dotados de uma independência relativa e regidos por leis próprias, é correlato ao desen
volvimento do capitalismo, e produziu as condições favoráveis à construção de sistemas ideológicos 
(as teorias puras do direito, da economia, da política, da arte etc.) que reproduzem as divisões prévias 
da estrutura social com base na abstração inicial através da qual eles se constituem (Bourdieu, 
1987b:103). 



À medida que o campo cultural passou a funcionar como uma "arena fecha
da", esta categoria socialmente distinta (o intelectual em oposição ao letrado, o artis
ta em oposição ao artesão), tendeu a pautar sua conduta por regras propriamente 
culturais, referidas à tradição. Tendo como base a herança cultural recebida de seus 
predecessores, artistas e intelectuais libertaram-se de dependências sociais, censuras 
morais, controles estéticos e políticos estranhos à sua produção. Cada vez mais o 
campo cultural se tornou impermeável a fatores de diferenciação econômica, social 
ou política, como a origem familiar, a fortuna, o poder, encarados como mecanis
mos ilegítimos pelas instâncias de consagração cultural7. 

No caso do campo de produção erudita - que se diferenciou do campo da 
indústria cultural no processo de autonomização e que se caracteriza pela expansão 
de um maior mercado consumidor - a tendência no sentido de produzir as normas 
próprias de produção e de avaliação dos produtos foi acentuada, uma vez que o re
conhecimento cultural somente pode ser concedido pelo grupo de pares que são, 
ao mesmo tempo, clientes privilegiados e concorrentes (Bourdieu, 1987b:105). 

Deste modo, constata-se a tendência à esoterização do conhecimento, 
restrito a um círculo fechado de agentes possuidores exclusivos dos códigos de 
seu deciframento. Este é um dos traços mais peculiares do campo de produção 
erudita, em particular, a ciência. A luz deste fato é que a educação escolar ganha 
centralidade, pois tornou-se a principal forma de transmissão da cultura em ge
ral no mundo moderno, e em especial da cultura erudita, cuja especificidade re
side no modo de organização em instituições destinadas à transmissão (implícita 
e/ou explicitamente) de formas de pensamento manifestas ou inconscientes8. 

Segundo Bourdieu, um pensador participa de sua sociedade, primeiro 
através do inconsciente cultural captado por meio de suas aprendizagens intelec
tuais, e, em especial, por sua formação escolar. 

Os homens cultivados devem sua cultura à escola, que lhes fornece "um 
repertório de lugares comuns" - discurso e linguagem, terrenos de encontro e de
sencontro, problemas comuns e maneiras comuns de abordá-los. Isto faz com 
que exista uma concordância entre os sujeitos cultivados de uma época acerca 
das questões que devem constituir o debate, mesmo sobre aquilo que consti
tuem as divergências. Conforme Bourdieu, se processa "um consenso no dissen-
so", cuja origem reside na tradição escolar (Bourdieu, 1987c:207). 

7 Conforme Bourdieu, o recurso a estes fatores significa romper com as regras que regem a profissão 
intelectual, e a desobediência a estas pode implicar uma execução simbólica, ou seja, a desvalorização 
e desqualificação dos bens produzidos por mecanismos considerados espúrios. 

8 Para Bourdieu, a escola tem a mesma função de integração lógica que era preenchida nas sociedades 
primitivas pela religião, pois ela propicia aos indivíduos um corpo comum de categorias de pensamen
to que tornam possível o estabelecimento de um consenso cultural, condição para a comunicação en
tre os indivíduos. (Bourdieu, 1987c:205). 



Em outras palavras, isto significa reconhecer que a vida intelectual é governa
da por "um conjunto de esquemas lingüísticos e intelectuais interiorizados", que mo
delam o pensamento assim como o expressam. Eles "determinam o que os indiví
duos apreendem como digno de ser pensado e o que pensam a respeito", selecio
nam e valorizam aspectos da realidade, hierarquizando objetos de estudo que são 
socialmente aceitos como legítimos por uma sociedade (Bourdieu, 1987c:213). 

Atuando sob a forma de automatismo, estes "esquemas fundamentais" so
mente são apreendidos por intermédio de um retorno reflexivo sobre as opera
ções já efetuadas. Logo, podem reger e regular as operações intelectuais sem que 
sejam conscientemente apreendidos e dominados (Bourdieu, 1987c:210). 

Os indivíduos assim "programados" - dotados de um programa homogêneo 
de percepção, de pensamento e de ação - constituem o produto mais específico 
de um sistema de ensino. Reunidos sob o signo de um conjunto de problemáticas 
comuns, instituem o que Bourdieu denomina de "pensamento de escola", ou seja, 
um estilo de pensar que "organiza o real orientando e organizando o pensamento 
do real" (Bourdieu, 1987c:206). A existência destas "famílias espirituais" está inti
mamente relacionada ao conhecimento especializado, e o seu número pode va
riar de acordo com os múltiplos desdobramentos disciplinares. 

Deste modo, a escola não oferece somente as indicações do que 
deve ser valorizado, mas também define os itinerários - os métodos e pro
gramas de pensamento, que balizam a trajetória posterior do pensamento. 
É por meio desta marca de aquisição dos esquemas constitutivos da cultu
ra que se pode diferenciar o autodidata do homem formado pela escola 
(Bourdieu, 1987c:220). 

Além de cumprir esta função de integração lógica, a educação escolar, e 
sobretudo, a acadêmica, tem um outro atributo: promove a distinção entre os in
divíduos cultivados e as classes populares. 

Como observa Bourdieu, a distinção social dos bens produzidos no campo 
de produção erudita reside na raridade dos instrumentos de seu deciframento, à di
ferença do campo de produção da indústria cultural, onde é indiferente o grau de 
instrução dos receptores, uma vez que o produto é ajustado à demanda. Note-se, 
no entanto, que a posse dos instrumentos necessários para o deciframento dos códi
gos é desigual e restrita9, em função da origem socioeconômica dos agentes, e/ou 
pelo acesso diferenciado às instituições escolares - que detêm o poder de 

9 No campo científico em particular, Bourdieu destaca o papel determinante do título escolar como o 
capital inicial que pode definir o destino de uma carreira. Conforme Bourdieu, o título "encerra uma 
trajetória provável, e comanda, por meio de aspirações razoáveis que ele autoriza, toda a relação com 
a carreira científica" ao determinar as escolhas dos assuntos mais ou menos ambiciosos, maior ou me
nor produtividade (Bourdieu, 1983:134). 



inculcar os códigos necessários à decodif icação da cultura erudita. É 
nesse sentido que o saber especializado, e também a cultura em geral, 
em vez de unificar, distingue. 

Quanto mais especializado o conhecimento, maior será o distanciamento 
das classes cultivadas em relação às classes populares. No caso francês, Bourdieu 
comenta que a distinção dos indivíduos cultivados ocorreu por uma segregação 
que reservou o ensino secundário e superior às classes abastadas desde o final do 
Antigo Regime. Esta dualidade no sistema de ensino, o secundário (liceu) para os 
burgueses, e o primário (escola) para o povo, baseada nas condições sociais, cor
respondia a uma dualidade de cultura10 . 

Ao se referir aos aspectos distintivos promovidos pela escola e, em espe
cial, pela educação acadêmica, Bourdieu vincula o itinerário intelectual de um 
sujeito às condições de constituição de seu pensamento, que sempre estão refe
ridas historicamente a uma cultura particular, seja de grupos e classes, seja da 
tradição intelectual de uma nação. Isto porque seria despropositado refletir sobre 
o pensamento fora de suas condições institucionais. 

Deste modo, a fim de compreender inúmeras caraterísticas nacionais da ativi
dade intelectual, é necessário remetê-las às tradições dos sistemas escolares, cuja espe
cificidade deriva de uma história nacional particular, e de sua história específica no in
terior desta história. Assim também diferenças que separam os intelectuais poderiam 
ser associadas à relação que cada criador intelectual mantém com sua tradição acadê
mica nacional e que depende de sua biografia escolar (Bourdieu, 1987c:227). 

Julgamos que o programa da sociologia do conhecimento desenvolvido por 
Bourdieu tem nas reflexões a respeito da escola um ponto extremamente fértil. 

Consideramos que o enfoque sobre as formas de organização e transmissão 
da cultura através da identificação das problemáticas obrigatórias, estilos de pensa
mento (pensamento de escola), famílias espirituais, tradições intelectuais de uma na
ção constituem categorias adequadas para pensar a historicidade do pensamento. 

Ademais, pode representar um meio de acesso eficaz às explicações não 
somente do significado das obras intelectuais, mas também do que nelas está ins
crito por participarem da simbologia de uma época. Conforme o próprio Bour
dieu assinala, "o pensamento por escolas e gêneros permite organizar as coisas 
de escola, isto é, o universo das obras filosóficas, literárias, plásticas, e além de
las, e por seu intermédio, ordenar toda a experiência do real e todo o real" 
(Bourdieu, 1987c:213). 

10 Bourdieu observa que, no caso das classes cultivadas, a transmissão da cultura não está ao encargo 
apenas da escola, uma vez que elas não têm apenas esta como meio de socialização, conformando 
uma comunidade de cultura a partir da família de procriação. (Bourdieu, 1987c:216). 



Estas categorias correspondem a uma das mais importantes características 

atribuídas por Bourdieu ao mundo intelectual: o caráter fechado de uma comunida

de que compartilha um "espírito comum". A autarquização - devida à autonomiza

ção deste universo mais do que qualquer outro campo social - produz um grupo 

que assume a feição de "uma seita ou igrejinha" (Bourdieu, 1987b.126). 

É devido a este traço que se pode perceber no comportamento destes in

telectuais, descritos por Bourdieu, uma tendência à auto-reprodução. Por um 

lado, isto significa proclamar o divórcio dos intelectuais em relação às demandas 

sociais, e por outro, dizer que sua prática e identidade social se definem por in

termédio de sua inscrição acadêmica. 

Esta concepção de Bourdieu a respeito dos intelectuais contrasta com a 

de Mannheim, que, ao se referir ao papel dos intelectuais, se indaga: "Afinal de 

contas, o intelectual é ou não meramente uma crista de onda? Pode-se esperar 

que o catavento controle o próprio vento?" (Mannheim, 1974a:137). 

Esta imagem sintetiza a sua opinião sobre intelligentsia como "protagonis

tas da reflexão crítica". Ele os remete à condição de formuladores de projetos 

para a sociedade inclusiva. A intelligentsia "mesmo que não controle o poder 

nem os recursos materiais, deixa suas marcas sobre a interpretação pública dos 

problemas". A sua única preocupação, segundo Mannheim, é com "o processo 

intelectual, isto é, o esforço contínuo de avaliar, diagnosticar e prognosticar, 

descobrir alternativas, compreender e localizar os diferentes pontos de vista " 

(Mannheim, 1974a:138). 

É a partir da posição que os intelectuais têm no mundo, que Mannheim 

desenvolve suas reflexões. Já Bourdieu enfatiza a organização do mundo dos in

telectuais. Embora contrastantes, não necessariamente estas perspectivas se ex

cluem mutuamente. Nem as consideramos complementares. Explorá-las devida

mente significa, antes, poder compreender integralmente o sentido desta dife

rença, que, provavelmente, pode encontrar alguma explicação na singularidade 

de problemas e questões com que cada um se defrontou em seu próprio tempo. 




