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Na Saúde Coletiva 
 A questão das Desigualdades de Classe = incorporada 

ao campo da saúde pela introdução do pensamento 
marxista, especialmente nos anos 70. 

 Asa Cristina Laurell : Processo saúde-doença. 
Medicina social 

Universidade Autônoma Metropolitana  (UAM) -
Xochimilco, na cidade do México 

 LAURELL AC. A saúde-doença como processo social. 
aspectos históricos e teóricos. In: NUNES ED (org.). 
Medicina social: aspectos históricos e teóricos. São 
Paulo: Global, 1983. 

 



Na Saúde Coletiva 
 Escola de pensamento uspiano: 

 Maria Cecília Donnangelo: obras e pensamento 

DONNANGELO MCF, PEREIRA L. Saúde  e Sociedade. 
São Paulo: Duas Cidades; 1976.  

DONNANGELO MCF. Medicina e Sociedade: o médico e 
seu mercado de trabalho. São Paulo: Pioneira; 1975. 

 

 

 



Na Saúde Coletiva 
 

 Juan César Garcia: 

 Médico e Sociólogo argentino, ligado à OPAS 

 Pensador marxista: influenciou Sérgio Arouca e vários 
outros intelectuais brasileiros e latinoamericanos. 

Reuniu um grupo de pensadores em torno de uma 
proposta social na saúde contrária ao funcionalismo 
vigente. Reunião de Cuenca 1972, Equador.  

 

 



Saúde Coletiva 
Nos anos 90, passa-se a trabalhar o conceito de 

vulnerabilidade, como forma de apontar para causa 
sociais dos adoecimentos e não para a vítima ou grupos 
sociais em risco. 

Tenta-se uma ultrapassagem do conceito de 
desigualdade social fundada somente na estrutura de 
classes, apontando para aspectos além do econômico 
per si.  

Elenca-se os “recursos” que podem ser utilizados pelos 
indivíduos na suas estratégias de lidar com a sua 
vulnerabilidade. 

 Conceito de Risco vs. Conceito de Vulnerabilidade 

 



Vulnerabilidade no Pensamento 
Social 

Ciências Sociais surgem com vistas a resolver ou 
compreender a questão social:  

 

 Social como objeto legítimo específico 

 Física Social ou Sociologia (Positivismo) 

 Rompimento com o Discurso Moral 



http://www.igrejapositivistabrasil.org.br/ 



Vulnerabilidade no Pensamento 
Social 
 Ensaístas e primeiros pensadores 

acadêmicos:  

                                       Gilberto Freyre  

 

                            Sérgio B. de Holanda   

 

 

                          Caio Prado  



Vulnerabilidade no Pensamento 
Social 
 Escola Paulista : Florestan Fernandes, 

   Fernando Henrique Cardoso,  

   Otávio Ianni.    

 Introduziram um programa de pesquisas interessado na 
possível modernização do país. Focaram as mudanças 
no corpo social – na sociedade civil em si mesma. 



Neoliberalismo Mundial e 
Desigualdade 

 Processo geral em âmbito mundial (Lúcio Kowarick) 

 EUA   

 Culpabilização das vítimas (blaming or not blaming 
the victim).  

 Ênfase na questão estamental (cultura de pobreza, 
welfare dependency, parasitismo social) 

 Categoria utilizada: underclass (desclassificado, 
subclasse, inútil social) 



                        França 
 Culpabilização do Welfare State. Responsabilidade do 

Estado pela tradição republicana. 

   4 fases: moradia, exclusão social, nova pobreza, 
vulnerabilidade estendida à toda a sociedade. 

Categoria: crise da sociedade salarial - Robert Castel. 
Fim das redes de solidariedade social, da identidade 
profissional.  

Desfiliação, desenraizamento: perda das raízes sociais e 
econômicas.  

Sobrantes, inúteis e desabilitados socialmente 

In ou out: zonas horizontais de exclusão. 



                        Brasil 

 Exclusão social, apartação 

 Descrença no mito da ascensão social pelo esforço e 
trabalho; 

 Não responsabilização do Estado (ineficaz e corrupto) e 
substituição por ações de cunho humanitário de caráter 
localizado; (ONGs etc.) 

 Processo de destituição geral de direitos. 

 Mecanismo sociais de acomodação: 

   Naturalização da realidade e neutralização das demandas 
de cidadania por meio das sociabilidades cotidianas  e de 
acomodação social 



Vulnerabilidade, Desigualdade e a 
teoria de Pierre Bourdieu 
 Perspectiva Marxista – determinações de classe 

 Teoria da dominação entre classes 

 Ênfase na ordem simbólica, ou Cultura 

 Lógica estamental ou de  status social (Weber) 

 Atuação mais “política” a partir de 1993 

 Conceitos sobre o mundo social e a questão social 

 Uma Teoria de Estado 



Lógica estamental ou simbólica 
 Formas de produção de consenso ou de bens 

simbólicos pelos intelectuais, dentro dos diversos 
campos sociais. 

 Práticas sociais distintivas e classifica- 

  tórias                          

 

 



 
Cultura como conjunto de 
universos simbólicos 

 Os universos simbólicos são estruturados 
historicamente de acordo com o desenvolvimento 
das sociedades. 

 Eles influenciam e estruturam o conhecimento, o 
pensamento e a ação das pessoas. 

 Eles servem para manter e reproduzir a dominação 
social entre as classes ou grupos sociais. 

 As produções simbólicas servem à comunicação 
entre as pessoas; Elas hierarquizam o mundo social. 



Universo simbólico (Poder simbólico) 

 

Capacidade que os agentes sociais possuem 
em gerar, alterar, manipular, transformar, 
gerir e investir os valores sociais mais 
eficazes, valorizados, prestigiosos e raros 
nas sociedades contemporâneas, resultado 
da conformação de seus habitus. 



Os universos sociais específicos e históricos, 
denominados campos, lugar de uma luta concorrencial 
dos agentes e dos grupos sociais em torno de princípios 
‘localizados’ que compõem o capital específico daquele 

campo. 

 



Campo 
 Espaços sociais específicos nos quais se 

produzem os universos simbólicos. 

 Os bens culturais são produzidos, consumidos, 
avaliados, avalizados, classificados, legitimados. 

 Possui Autonomia Relativa: um corpo de 
especialistas ou profissionais com 
“legitimidade” socialmente reconhecida. 

 Princípio de legitimação interno ao campo. 



Campo 



Campos Sociais como Espaços  
de Conflitos 
Dominantes e dominados 

Vanguardas e heréticos 

Conservadores e revolucionários 

Capital simbólico (científico, etc.) 
versus capital temporal 
(administrativo, de grupo, de área) 

 



Teoria Geral dos Campos TGC 
 

A teoria geral da economia dos campos 
permite descrever e definir a forma 
específica de que se revestem, em cada 
campo, os mecanismos e os conceitos mais 
gerais. 
 

[1] Bourdieu, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Difel, 1989, 
p. 69. 



Teoria da Dominação 

Uma proposta de análise das relações entre os 
campos sociais e o papel do Estado na regulação 
dos grupos sociais. O Estado como legitimador 
das diferenças através do sistema de ensino, de 
formação e distribuição dos “capitais”. 

 La distinction, O poder simbólico 



Campo do Poder 
O campo do poder (que não deve ser confundido 

com  o campo político) não é um campo como 
os outros: ele é o espaço de relações de força 
entre os diferentes tipos de capital ou, mais 

precisamente, entre os agentes suficientemente 
providos de um dos diferentes tipos de capital 

para poderem dominar o campo 
correspondente” 

Razões práticas, Papirus. 



Estado 
 Nas sociedades capitalistas e contemporâneas, 

representa o ponto de regulação dos campos. 

 Ponto de vista Marxista 

 “Como o Estado concentra um conjunto de 
recursos materiais  e simbólicos, o Estado está na 
posição de regular o funcionamento de diferentes 
campos, seja através de intervenções financeiras 
(...)  ou jurídicas (...) ”. 

 



Estado como o lugar de equilíbrio dos 
campos sociais 



Capitais e Miserabilidade 
 Econômico: riqueza propriamente dita. 

 Cultural: capacidade de acionar e mobilizar a 
seu favor a cultura legítima e valorizada na 
sociedade. 

 Social: conjunto de relações de família e 
parentesco, de grupo social, de amizades, de 
ordens secretas. 

 Simbólico: relacionado a um campo específico, 
ao domínio de uma arte. 

 Físico: capacidade ou habilidade natural 



Miserabilidade e “Capitais” 
Espaço dos pontos de vista 

Confronto de perspectivas fundado nas 

realidades sociais que coexistem simultaneamente no 

mesmo espaço ou lugar social 

 

 Grande Miséria - Miséria de condição: Posição ocupada 
no macrocosmo social  e na “ordem” societária 

 Pequena Miséria - Miséria de posição: Relacionada ao 
ponto de vista de quem vivencia os Microcosmos 
Sociais.  

 Excluídos do interior 

http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=43946


Teoria Geral das Práticas 
(inseridas nos espaços sociais ou campos) 

Praxiologia, teoria da práxis 

Esboço de uma teoria da pratique, 1972  

Le sens pratique, 1980 

Raisons pratiques, 1994 

Méditations pascaliennes, 1997. 

 



Senso Prático 

  Habitus   

+  

Capital  

+  

Campo 

 =  

Prática 



 

 Cada grupo social tem um tipo de estratégia social de 
acordo com os capitais de origem, acumulados ou 
construídos. 

 Estes capitais, em cada campo, são mais ou menos 
rentáveis. 

 Podem ser “reconvertidos” 

 

 



A Distinção 
     Perspectiva de origem weberiana: 

    Hierarquias culturais e simbólicas (produção que 
reflete as condições sociais)  

 

 Perspectiva de origem marxista:  

Hierarquias e divisões sociais (condições objetivas de 
existência) 

 

Legitimação das desigualdades 



Práticas Sociais como expressão 
da hierarquia social 

 Condição de classe: posição de cada indivíduo na 
estrutura produtiva e econômica (consumo e produção)                  

 Condição de status: todo componente típico do 
destino dos homens, determinado por uma estimativa 
específica, positiva ou negativa, da honraria.  

    (princípios de consumo e uso dos bens) 

 

habitus de classe = junção das possibilidades objetivas         
e escolhas subjetivas  nos estilos de vida ou práticas. 







Espaços sociais são comandados pela violência 
simbólica, a capacidade de manter e reproduzir as 

relações de dominação através de meios simbólicos e 
não explícitos, amalgamados  em uma lógica social na 

qual essas relações estão encobertas por uma doxa 
(senso comum, uma ordem) que esconde as relações 
arbitrárias de dominação econômica ou simbólica, 

tanto por parte de quem sofre quanto até mesmo de 
quem exerce a dominação. 

 



Violência Simbólica 
 Decorrência do Poder simbólico 

 Violência Simbólica: violência estrutural.  

 A imposição da cultura de um grupo social dominante 
como a verdadeira, a mais legítima e a única forma 
cultural relevante. 

 Estratégias: 

1- Reconhecer a cultura dominante e procurar se 
apropriar dela; 

2- Combater ou questionar essa ordem. 



Violência Simbólica e Bioética 
 Imperialismo Moral: uma forma estatal de violência 

simbólica. 

 

Imperialismo moral, como propõem Volnei Garrafa e 
Cláudio Lorenzo significa a tentativa de impor, por 
meio de diferentes formas de coerção, padrões morais 
de culturas específicas, regiões geopolíticas e países 
sobre outras culturas, regiões ou países. 

 



Como mudar? 
Como explicar o erro 

probabilístico?  

 

A MATRIX nunca erra? 





Epifania 
 

 Epifania. Clarice Lispector. 

 Capacidade de atos epistemológicos, no sentido de 
Bachelard. 

 Prever o futuro do campo, captar o espírito de seu 
tempo histórico. 

 Capacidade de “fazer” a história. 
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