
 
Le Pouvoir Symbolique  

 

�Obra de PIERRE BOURDIEU que reúne várias conferências do autor, proferidas 

entre 1973 e 1987. Considera que o campo político é um campo 

multidimensional, um espaço multidimensional de posições, um espaço de 

relações, um campo de lutas, onde tanto há lutas simbólicas onde estão em jogo 

tanto as representações do mundo social quanto a própria hierarquia entre os 

diferentes campos, e de um campo de forças, como um conjunto de relações de 

forças objectivas impostas a todos os que entrem nesse campo e irredutíveis às 

intenções dos agentes individuais ou mesmo às interacções directas entre os 

agentes. Porque todo o poder tende a ser um poder que aquele que lhe está 

sujeito dá àquele que o exerce através de um crédito com que ele o credita, uma 

fides, uma auctoritas, que ele lhe confia pondo nele a sua confiança, pelo que o 

homem político retira a sua força política da confiança que o grupo põe nele. 

Retira o seu poder propriamente mágico sobre o grupo da fé na representação 

que ele dá ao grupo e que é uma representação do próprio grupo e da sua 

relação com outros grupos. Está dividida em dez caps.: I − Sobre o Poder 

Simbólico; II − Introdução a uma sociologia reflexiva; III − Génese dos 

conceitos de habitus e de campo; IV − Relações entre a história reificada e a 

história incorporada; V − A identidade e a representação. Elementos para uma 

reflexão crítica sobre a ideia de religião; VI − Espaço social e génese das 

“classes”; VII − A representação política. Elementos para uma teoria do campo 

político; VIII − A força do direito. Elementos para uma sociologia do campo 

jurídico; IX − A institucionalização da anomia; X − Génese histórica de uma 

estética pura. (cfr. trad. port. de Fernando Tomaz, O Poder Simbólico, Lisboa, 

Edições Difel, 1989). 
 


