
Recorte Epistemológico para a Pesquisa sobre Reconfiguração 
Identitária no Sul da Bahia 

 
Maria Luiza Silva Santos 

Professora Adjunta e Pesquisadora da Universidade Estadual de Santa Cruz 

maluss@uesc.br 

 

 

 

RESUMO: O artigo em pauta, trás os conceitos dos teóricos: Norbert Elias, 
Pierre Bourdieu e Stuart Hall, que fundamentaram a pesquisa sobre migração 
de mão de obra qualificada para o Sul da Bahia, mas precisamente sobre os 
acadêmicos que migraram a partir década de 90 do século XX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 
 
Recorte Epistemológico para a Pesquisa sobre Reconfiguração 

Identitária no Sul da Bahia 
 

Maria Luiza Silva Santos 

Professora Adjunta e Pesquisadora da Universidade Estadual de Santa Cruz 

maluss@uesc.br 

 

 

Pensar uma região ou um espaço em um aprofundamento científico e de 

pesquisa trás a tona a necessidade de um embasamento teórico, uma vez que 

conhecer ou crescer em um espaço muitas vezes não é condição suficiente para 

analisá-lo. Tal embasamento é composto de conceitos e teorias que darão respaldo 

as afirmativas e discussões, saindo da condição de superficialidade. 

A pesquisa sobre migrações evidencia a necessidade do contato com outros 

conceitos, no sentido de maior e melhor entendimento para ambos e do aporte em 

teorias que já sedimentaram outras pesquisas, mas que serve de referencia para 

tantas outras, uma vez que cada pesquisador escolhe seu ponto de partida 

buscando autores que possuam maior afinidade com seu texto e sua pesquisa. 

São dois os princípios teóricos que orientam o trabalho e sustentam a ideia de 

reconfiguração identitária de uma sociedade, auxiliada pelo fenômeno migratório. O 

primeiro é a relação dialética entre indivíduo e sociedade, relação que está na base 

de todo o processo de identificação. O segundo é a identidade como processo 

cultural e relacional de identificação, categorização e classificação que pressupõe o 

outro para existir, vez que, a auto identificação ocorre através da identificação do 

outro. Outra questão que não se caracteriza como princípio teórico, porém se 

configura como elemento de destaque, é o tipo de movimento migratório. A 

discussão sobre a reconfiguração, relação indivíduo e sociedade, classificação nós e 

eles ganham contornos diversos em virtude do contingente analisado. A pluralidade 

de questões dentro da temática sobre migrações faz com que o referencial teórico 

da pesquisa perpasse por discussões entre autores que, além de trabalhar com o 

tema específico das migrações e com as relações identitárias, transitam por 

conceitos como cultura, alteridade, xenofobia, hibridismo, estilo de vida etc.  
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Norbert Elias é autor de fundamental importância para um trabalho que versa 

sobre migrações, identidades e cultura. Na maior parte de sua obra, esses temas 

são tratados de várias maneiras, em vários espaços e períodos de tempo. O 

Processo Civilizador (1998), Mozart – sociologia de um gênio (1994), Os Alemães 

(1997) são alguns exemplos que podem ser citados, porém, três textos são de teor 

mais significativo para o requisito identidade: Os estabelecidos e os outsiders 

(2000), A sociedade dos indivíduos (1994) e Introdução à sociologia (1999). Em Os 

estabelecidos e os outsiders - Elias trabalha com a realidade através de uma 

pesquisa etnográfica, de uma cidade e sua composição social, a condição dos seus 

habitantes frente aos outros e a eles mesmos e as diferenças em termos de 

vivências e relacionamentos. A realidade laboral, a hierarquia social, a condição de 

chegante para alguns, os estereótipos desenvolvidos, os preconceitos perpassados 

dão a clara noção de uma realidade confortável para alguns e de extrema 

dificuldade para outros. Nesse texto, o autor discute as relações de dominação 

distante do tipo clássico que se faz de capital e trabalho. O status daqueles que 

estão na condição de estabelecidos pressupõe uma relação de dominação através 

da estigmatização dos outsiders, ou “daqueles que vêm de fora”, distanciados das 

tradições do grupo estabelecido, ou “daqueles que são de dentro”.  

Na apresentação da edição brasileira do livro Os estabelecidos e os outsiders 

(Elias, 2000:07), Frederico Neiburg explica os conceitos de establishment e 

established em inglês, e que tais termos são utilizados para designar indivíduos que 

ocupam posições de prestígio e poder, algo como o entendimento da formação de 

uma “boa sociedade” construída com base na tradição, autoridade e influência. A 

contrapartida ou o contrário de quem é estabelecido são os outsiders, ou seja, 

aqueles que estão fora da formação daquela sociedade. É um conjunto 

heterogêneo, difuso, de pessoas unidas por laços menos intensos do que os que 

unem os estabelecidos (Elias, 2000:07). 

O princípio que distingue esses dois grupos e que interessa sobremaneira a 

esse trabalho é o princípio da antiguidade. Apesar de a cidade descrita, de nome 

fictício Winston Parva, ser relativamente homogênea quanto ao trabalho nas 

fábricas, não era assim que eles se percebiam. Para eles, o povoado estava dividido 

entre aqueles que eram considerados locais e os outros que chegaram 

posteriormente, denominados outsiders. Essas categorias e essas formas de 

percepção são significativas para a análise da Região Cacaueira na perspectiva dos 
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novos migrantes. A percepção do como se veem e do como são vistos os atores em 

Winston Parva dá uma noção de como essa análise pode ser realizada em outros 

espaços, com as suas devidas peculiaridades. Superioridade social e moral, 

autopercepção e reconhecimento, pertencimento e exclusão são elementos de 

tensão trazidos por Elias. Alguns deles não aparecem nesta pesquisa, outros irão 

aparecer de forma subjacente, outros de forma mais explícita. 

O que interessa da obra de Elias para este tema são as formações das 

identidades, as imagens construídas e estereotipadas de grupos sociais que 

convivem de forma próxima e ao mesmo tempo tão distanciadas dentro de uma 

mesma localidade. Na análise de Elias sobre Winston Parva, um grupo de 

habitantes se sentia superior a outro grupo. No que concerne aos padrões 

habitacionais, as diferenças não eram evidentes; não havia diferença de 

nacionalidade, ascendência étnica, cor ou raça entre os residentes das duas áreas. 

Também não havia diferenciação quanto ao tipo de ocupação, renda e nível 

educacional. Eram ambas as áreas de trabalhadores. A diferença consistia em um 

grupo de antigos residentes e o outro de recém-chegados, questão pontual para se 

analisar o tempo e o sentimento de pertencimento ao lugar e principalmente como 

veem o outro e se relacionam com ele e com a condição diferente da sua, condição 

que gera uma nova perspectiva ao se definir os migrantes sujeitos da pesquisa. São 

migrantes de mão de obra qualificada, pertencentes ao mundo acadêmico e que 

possuem, portanto, características próprias dessa condição, mesmo não existindo 

uma vivência e uma história comuns entre essas pessoas que chegam. 

O tempo de convivência cria um grau de coesão grupal, de identificação 

coletiva e normas comuns que legislam sobre um grupamento que possui tempo de 

residência no lugar. Esse sentimento de pertencimento, por vezes, gera outro 

sentimento, que é o de superioridade frente aqueles que não estão coesos ou que 

ainda estão em fase de formação. Esse sentimento, além de ser sentido pelo grupo 

estabelecido, pode ser também sentido pelos migrantes das primeiras gerações, 

conseqüentemente é também externado e sentido pelo grupo de outsiders. Esse 

sentimento de superioridade gerado pela condição de pertencimento dá origem a 

uma relação potencial de poder que reforça a coesão existente e exclui de algumas 

posições membros de outros grupos. Essa realidade se traduz em convites, 

participação em clubes e associações, integração em trabalhos, pois a opção irá 
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versar primeiramente sobre quem é de dentro, podendo ser apenas “pra quem é de 

dentro”. 

Tal condição pode ser descrita como condição típica dessa relação, e o 

próprio Elias admite isso: “um exemplo das constantes estruturais nas relações entre 

estabelecidos e outsiders poderá ajudar os leitores a descobrir outras por si 

mesmas, à medida que forem avançando” (Elias, 2000: 22). Em Winston Parva, o 

grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto do grupo outsiders as características 

“ruins” ou “piores”, tendendo ao próprio grupo assim qualificado assumir essa 

imagem facultada (Elias, 2000:23). O contrário também pode ser verdadeiro, pois ao 

mesmo tempo em que se pode falar do sentimento de superioridade dos nativos de 

uma região em relação aos que chegam, pode se caracterizar também o sentimento 

de superioridade daqueles que possuem um lugar considerado privilegiado em dada 

sociedade, como, por exemplo, os que são “homens da ciência” em relação aos 

“comuns e mortais”. Como bem retrata Bourdieu no seu texto Le Champ 

Scientifique, o campo científico é um espaço de lutas competitivas. Há um 

monopólio da autoridade científica que se traduz em poder social permitindo a 

capacidade de se falar e agir em nome da ciência, fato que o torna socialmente 

reconhecido (Bourdieu, 1976:88). Tal reconhecimento pode subtender uma 

diferenciação ou estigmatização para grupos que não pertençam a essa categoria. 

No texto acima citado, pode ser lido o trecho abaixo, onde Bourdieu fala da 

diferenciação: 

 
 
O que é percebido como importante e interessante é o que tem 
chance de ser reconhecido como importante e interessante pelos 
outros, portanto, aquilo que tem a possibilidade de fazer aparecer 
aquele que produz como importante e interessante aos olhos dos 
outros (Bourdieu, 1976:91). 

 

Elias, ao discutir o problema da estigmatização, lembra que tal conceito não 

pode ser classificado como conceito anteriormente atribuído, não pode ser 

condensado apenas no plano individual. A estigmatização é feita em termos de 

grupo. Não se atribui, nesse sentido, críticas ou qualidades a pessoas, mas a um 

grupo coletivamente considerado como diferente. Porém essa estigmatização só 

gera eficácia “quando está bem instalada em posições de poder das quais o grupo 

estigmatizado é excluído. Mas vale ressaltar que aparência física, sotaque, fluência 
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de línguas diferentes podem funcionar como reforço ao grupo estigmatizado” (Elias, 

2000:23). 

O estigma ou estereótipo existente frente aqueles que não fazem parte de um 

grupo não existe em si ou por si, é construído e cultivado socialmente, a cada 

tempo, lugar a depender dos modos de interação. “O normal e o estigmatizado não 

são pessoas, mas pontos de vista socialmente produzidos” (Khellil, 1997:47). Elias, 

corroborando Khellil, descreve a realidade de nações outrora poderosas: 

 
Seus membros podem sofrer durante séculos, porque o ideal do nós 
carismático coletivo, moldado numa auto imagem idealizada dos 
tempos de grandeza, permanece por muitas gerações como um 
modelo ao qual eles creem dever conformar-se, sem ter a 
possibilidade de fazê-lo. O brilho de sua vida como nação extinguiu-
se, sua superioridade de poder em relação a outros grupos, 
efetivamente entendida como um sinal de seu valor humano 
superior em relação ao valor inferior desses outros, está 
irremediavelmente perdida. Não obstante, o sonho de seu carisma 
especial mantém-se vivo de diversas maneiras – através do ensino 
da história, das construções antigas, das obras primas da nação em 
seus tempos de glória ou de novas realizações que pareçam 
confirmar a grandeza do passado. Por algum tempo o escudo 
fantasioso de seu carisma imaginário, como grupo estabelecido e 
dominante, pode dar a uma nação em declínio forças para seguir em 
frente. Nesse sentido, pode ter um valor de sobrevivência (Elias, 
2000:43). 

 
 

Independente do poder aportado à nação ou região estudada, as interações 

com os que chegam se estabelecem. Há, portanto, na interação ocorrida entre os 

contatos, um grupamento de atores sociais que vem socializado da origem e que é 

ressocializado no destino, trazendo consigo uma bagagem que é reelaborada a cada 

experiência interativa. Estes atores, em meio à mudança de espaços, vivem a busca 

de simetria entre duas, ou até mais realidades. Dessa busca e nesse momento de 

adaptações podem surgir problemas de coerência entre interiorizações primitivas e 

novas, tanto no ambiente social como profissional e que passam pela dimensão da 

identificação. Berger e Luckmann registram: 

 

A realidade já interiorizada tem a tendência a persistir. Sejam quais 
forem os novos conteúdos que devam agora ser interiorizados, 
precisam de certo modo sobrepor-se a esta realidade já presente. 
Há, portanto, um problema de coerência entre as interiorizações 
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primitivas e as novas. O problema pode ser de solução mais ou 
menos difícil, conforme o caso (Berger; Luckmann, 2002:187). 

 

O olhar sobre o grupo que chega é, em um primeiro momento, do 

entendimento de que suas historias e estilos se tratam de os “de dentro” e os “de 

fora”, denominação que Elias chama de “opostos estereotipados” (Elias, 1994:55). 

Deve-se lembrar que os recém - chegados, em sua maioria, são desconhecidos não 

apenas dos antigos residentes, mas também entre eles. Só aos poucos é que essas 

pessoas vão se dando conta e se percebendo na sua nova condição. 

Consequentemente, é a partir daí que eles poderão perceber e inferir sobre a 

condição do outro, do estabelecido. O indivíduo identifica-se agora não somente 

com os outros concretos, mas com uma generalidade de outros, isto é, com uma 

sociedade. Nesse movimento dialético entre sociedade estabelecida e aqueles que 

vêm de fora, o migrante, na sua condição de quem chega, vai identificando, sendo 

identificado e identificando-se. Interage e constrói imagens de si e do outro que se 

refletem nas suas sociabilidades. Cria vínculos, busca reconhecimento e acumula 

pertenças sobre as quais ancora a sua autoidentidade, que irá refletir na identidade 

do espaço.  

Vale salientar que essa relação, por demais discutida entre estabelecidos e 

outsiders, não pode ser vista como uma relação estática. É mutável. A depender da 

sociedade estudada, vários movimentos poderão acontecer: ascensão e declínio dos 

grupos ao longo do tempo, “dos grupos estabelecidos que se tornam outsiders ou 

desaparecem por completo como grupos, e dos representantes dos grupos de 

outsiders que passam a fazer parte de um novo establishment, integrando posições 

que antes lhe eram negadas ou que, conforme o caso, são paralisadas pela 

opressão” (Elias, 2000:36). Apesar de o tempo todo estar se falando de grupo, esses 

grupos são compostos de seres humanos individuais e a riqueza ou o interessante 

de uma análise entre pessoas que estão e que chegam é saber como e porque os 

indivíduos percebem uns aos outros como pertencentes a um mesmo grupo e se 

incluem mutuamente dentro das fronteiras que se estabelecem ao dizer “nós”, 

enquanto, ao mesmo tempo, excluem outros seres humanos a quem percebem 

como pertencentes a outro grupo e a quem se referem como “eles”.  

O conjunto relativo ao “nós” da academia, independente da condição de 

migrante, está pautado, além de, na condição de grupo, na participação nas várias 
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posições ocupadas na hierarquia institucional, uma vez que a excelência científica 

estabelecida pelas distinções se apresenta como diferencial dentro e fora do espaço 

acadêmico. Bourdieu, em seu livro Homo Academicus, caracteriza a academia como 

uma instituição fundamentalmente conservadora que reproduz e reforça as 

distinções das classes sociais (Bourdieu, 1988:215). Este aspecto relativo à 

distinção, trazido por Bourdieu, remete a outra discussão conceitual nos estudos de 

Elias, significativa para esse estudo, que é o da relação indivíduo/sociedade. Tal 

discussão encontra-se no livro A sociedade dos indivíduos (1994), no qual Elias 

trata, também, do repertório de padrões sociais de auto-regulação que o indivíduo 

desenvolve dentro de si ao crescer dentro de uma sociedade. Reflete, através do 

seu conceito de habitus, sobre as mudanças que ocorrem dentro dessa sociedade, 

sua auto imagem e a composição social, chamando atenção para uma das 

condições fundamentais da existência humana, que é a presença simultânea de 

várias pessoas interrelacionadas. Outro elemento essencial trazido pelo autor é o 

que ele chama de balança nós - eu – que indica que a relação da identidade eu com 

a identidade nós, não se estabelece de uma vez, mas está sujeita a transformações 

muito específicas (Elias, 1994:129), uma vez que as histórias individuais são, como 

o próprio nome já diz, singulares. Cada uma parte de uma posição única em sua 

rede de relações e atravessa, ou por que não dizer, constrói a história social. 

No âmbito desta dialética entre indivíduo e sociedade, destacam-se algumas 

teorias que privilegiam a dimensão interativa e adaptativa da socialização: 

Grafmeyer (1995) concebe a socialização sob duas perspectivas: num primeiro 

sentido, o conjunto dos mecanismos de aprendizagem que fazem com que os 

indivíduos interiorizem valores e normas de uma sociedade ou de um grupo social 

particular. Num segundo sentido, as diversas interações que se estabelecem entre 

os indivíduos que formam determinadas relações. Com elas, constroem-se, 

confortam-se, desfazem-se e reconfiguram-se maneiras de coexistência e sistemas 

de atitudes que podem evoluir no decorrer das experiências individuais. Percheron 

(1981), por sua vez, diz que a socialização é produto de todas as experiências de 

cada um, o que não significa que seja a simples adição de experiências sucessivas 

ao indivíduo. Cada informação, cada nova experiência pode trazer uma 

reestruturação completa do conjunto. Boudon e Bourricaud (1982) propõem o 

paradigma da interação, concebendo a socialização como processo adaptativo. Dão 

assim conta do grau de interiorização das montagens normativas e cognitivas, uma 
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vez que certas estruturas profundas da personalidade são altamente irreversíveis, 

enquanto certos tipos de atitudes ou certas opiniões são mais facilmente alteráveis. 

Os estudos citados no parágrafo acima são analisados no texto de Khellil, 

autor que busca a compreensão das relações sociais e que explicita a 

interdependência existente nas representações socioeconômicas e culturais 

civilizacionais (Khellil, 1997:27). Na perspectiva acadêmica, sobressai o “status quo” 

dos campos de tensão em relação aos postos e às hierarquias que definem os 

sujeitos no espaço social e científico. Na perspectiva das migrações, as mudanças 

de contextos mais a socialização dão origem às reconstruções identitárias.  Pode-se 

falar, a partir daqui, do conceito de configuração social discutido no livro Introdução 

à sociologia, de Norbert Elias. O conceito perpassa por uma abrangência das 

relações atrelada às emergências do cotidiano: um espaço de síntese, de caráter 

sempre provisório que se desenvolve através do método dialético. O dialético é 

pontuado no sentido da interdependência que as pessoas estabelecem umas com 

as outras, “o exame e interpretações de forças compulsivas específicas que agem 

sobre as pessoas nos seus grupos e sociedade” (Elias, 1999:18).  

Essa ação desenvolvida no interior da configuração é de equilíbrio instável, 

não sendo possível um controle absoluto das trocas e das relações. Não se trata de 

um pressuposto estruturado para se entender um mundo ordenado, no sentido mais 

tradicional da palavra, porque as configurações confundem, não são planejadas, 

permitem a análise de uma existência social não ordenada. Ao mesmo tempo em 

que se fala de um não ordenamento ou de um não planejamento no interior de uma 

configuração, fala-se também de um maior grau de dependência recíproca – 

indivíduos ou grupos mais dependentes de um maior número de pessoas. 

Evidencia-se o fato de que as estruturas ou configurações construídas 

cotidianamente pelos indivíduos são também transformadas cotidianamente por 

indivíduos. Portanto, apesar de se falar em não ordenamento, se aposta no princípio 

da plausibilidade ou de uma ressocialização na sociedade receptora. 

 
O novo mundo do indivíduo encontra o seu foco cognoscitivo e 
afetivo na estrutura de plausibilidade em questão. Socialmente isto 
significa uma intensa concentração de toda interação significante 
dentro do grupo que corporifica a estrutura de plausibilidade e, 
particularmente, no pessoal a quem é atribuída a tarefa de re-
socialização (Berger; Luckmann, 2002: 209). 
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Também em Bourdieu fica clara a indissociabilidade da relação indivíduo e 

sociedade. Na sua noção de campo, o objetivo é compreender a constituição de um 

espaço comum à autonomia relativa das demais áreas da sociedade, com uma 

lógica particular, mas que se relaciona com os outros campos. Campo, portanto, irá 

aparecer como uma ferramenta de pesquisa que quebra os limites entre a análise 

interna e externa das estruturas. Quando associado ao conceito de habitus, permite 

a quebra do distanciamento entre o homem e o seu meio (Bourdieu, 2002:67-68). 

Sob esse ponto de vista, que é também o ponto de vista de Elias, a separação entre 

indivíduo e sociedade é ineficaz, uma vez que, na pesquisa empírica, não se 

consegue separar o homem de seu tempo. 

No que concerne às trajetórias dos migrantes, somente depois de realizado 

determinado grau de interiorização é que o indivíduo se torna membro da sociedade, 

nesses casos não seria mais o que Berger e Luckmann definem como o processo de 

socialização: “a ampla e consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo 

de uma sociedade ou de um setor dela” (Berger e Luckmann. 2002:175), mas a 

ressocialização e mudança cultural relativa ao quadro de origem. Machado trata 

dessa ressocialização chamando atenção para as representações futuras sobre a 

sociedade. Sobre a memória descrita, com ou sem as presenças das pessoas não 

consideradas autóctones: “a imigração representa, sem dúvida, um processo de 

ressocialização e mudança cultural relativamente ao quadro de origem das 

populações (Machado, 2002:13). A permanência das populações migrantes nos 

países onde se instalam é sempre uma experiência de ressocialização alargada.  

Nas formações contemporâneas, o pressuposto a ser considerado é o de um 

espaço plural de múltiplas relações sociais. As relações são adjetivadas como 

dinâmicas e a caracterização vai além dos indivíduos ou grupos, passando também 

pela relação de interdependência entre indivíduos e instituições, podendo se 

apresentar na forma de continuidade ou de ruptura, amistosa ou adversária. O 

processo deve ser sempre entendido como flexível e passível de permanentes 

transformações. O indivíduo recebe influências e transita em diferentes contextos, 

integrando pertenças múltiplas e desempenhando papéis que se interrelacionam.  

Essa percepção heterogênea dentro da análise identitária pode ser analisada 

através da teoria do habitus (Bourdieu, 1974:183), uma vez que, tal conceito auxilia 

o entendimento dos condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos 

sujeitos, além do que os fenômenos migratórios, cada vez mais visíveis nas 
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sociedades contemporâneas, constituem, assim, objetos privilegiados para a análise 

dos processos de (re)construção de identidades, na medida em que as próprias 

categorias identitárias que erradamente se poderiam pensar como universais, se 

movem aqui entre pelo menos duas culturas diferentes: uma cultura global e as 

especificidades locais, numa constante adaptação e reconstrução das identidades 

que as caracterizam. Os fenômenos migratórios trabalhados como processos 

produzidos através da conjugação das identidades primeiras e das estratégias 

inerentes à construção de novas identidades pressupõem que se reflita sobre tais 

fenômenos embasados no conceito de habitus. Setton registra: 

 
Habitus não é destino. Habitus é uma noção que me auxilia a pensar 
as características de uma identidade social, de uma experiência 
biográfica, um sistema de orientação ora consciente ora 
inconsciente. Habitus como uma matriz cultural que predispõe os 
indivíduos a fazerem suas escolhas. Embora controvertida, creio 
que a teoria do habitus me habilita a pensar o processo de 
constituição das identidades sociais no mundo contemporâneo 
(Setton, 2002:61). 

  

Esse registro se fundamenta na teoria que surge da necessidade empírica de 

apreender as relações de afinidade entre o comportamento dos agentes e as 

estruturas e os condicionamentos sociais. A noção de habitus adquire um alcance 

universal, tornando-se um instrumento conceitual que permite examinar a coerência 

das características mais diversas dos indivíduos dispostos às mesmas condições de 

existência (Pinto, 2000:86). A ideia contida no conceito de habitus1 propõe identificar 

a mediação entre indivíduo e sociedade, conciliando a oposição aparente entre 

realidade exterior e as realidades individuais, analisando o diálogo, a troca constante 

e recíproca entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo das individualidades. Sob 

essa ótica, o individual, o pessoal e o subjetivo são simultaneamente sociais e 

coletivamente orquestrados, tendo em vista que as conjunturas de um campo o 

estimulam. “O habitus é uma subjetividade socializada” (Bourdieu, 2005:21). 

Ao se trabalhar com a noção de habitus no contexto do homem acadêmico, 

Bourdieu destaca algumas características próprias desse grupamento, evidenciando 

o conceito de capital cultural que, nessa perspectiva, está atrelado ao prestígio 
                                                
1 A exposição repetida às condições sociais definidas imprime nos indivíduos um conjunto de disposições duráveis e 
transferíveis, que são a interiorização da realidade externa, das pressões do seu meio social inscritas no organismo – essa 
noção dá origem ao conceito de habitus. O habitus constitui um sistema de esquemas de percepção, de apreciação e de ação, 
quer dizer, um conjunto de conhecimentos práticos adquiridos ao longo do tempo que nos permitem perceber e agir e evoluir 
com naturalidade num universo social dado (Bourdieu, 2002, p. 68). 
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relativo aos bens culturais produzidos dentro das instituições, a exemplo das 

universidades. Suas análises perpassam pelas resistências próprias das elites 

acadêmicas frente às mudanças e pressões constantes no ensino superior. 

A ideia de uma continuação do status quo dentro da academia é enfatizada 

quando Bourdieu defende a ideia de que os membros desse grupo vêm de famílias 

de classe social de elite e tem interesse de manter a mesma condição dentro da 

cultura universitária. A ideia defendida pelo autor é a de que existe uma 

correspondência mais ou menos direta entre o prestígio disciplinar e a classe social, 

na qual o corpo docente tem origem. O ponto de vista de Bourdieu sobre a 

academia, no que toca a esse estudo, é de uma instituição fundamentalmente 

conservadora, que reproduz e reforça as distinções de classe social. Ao se referir à 

questão das capacidades (Bourdieu, 2011:30) salienta a posse, dos professores 

universitários, sobre o capital cultural. Esse “bem” irá determinar o lugar do status 

profissional em determinado tempo e espaço social.  

 
Os professores universitários se situam, sobretudo do lado dominado 
do campo de poder e se opõem claramente nesse sentido aos 
patrões da indústria e do comércio. Mas, como detentores de uma 
forma institucionalizada de capital cultural, que lhes assegura uma 
carreira burocrática e rendimentos regulares, eles se opõem aos 
escritores e aos artistas, ocupando uma posição temporariamente 
dominante no campo da produção cultural (Bourdieu, 2011:70) 

 

As relações de poder presentes nos diversos segmentos da sociedade são 

percebidas no espaço universitário, reproduzindo uma estrutura de seleção 

observada em tais segmentos. O conservadorismo é atestado nos mecanismos de 

controle para aceitar novos docentes e a necessidade de moldar esses novos 

profissionais se configura em um exercício de poder no cotidiano da academia. 

Fixam-se aí dois pólos: o dos professores com influência, e os demais, que são 

“apenas professores”, se configurando, portanto, outro dado relevante para essa 

pesquisa que se constitui na crise das hierarquias da universidade, cristalizada na 

oposição entre professores, que se a princípio perpassa pela oposição daqueles que 

possuem ou não possuem poder institucional, a condição de ser imigrante também 

irá se constituir numa nova forma de analisar e de ser analisado. 
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A noção de campo, do mesmo autor, passa também a ser necessária por 

analisar a relação de interdependência com o conceito de habitus. Como registra 

Bourdieu,  

 

A existência de um campo especializado e relativamente autônomo 
é correlativa à existência de alvos que estão em jogo e de interesses 
específicos: através dos investimentos indissoluvelmente 
econômicos e psicológicos que eles suscitam entre os agentes 
dotados de um determinado habitus. O campo e aquilo que está em 
jogo nele produzem investimento de tempo, de dinheiro, de trabalho 
etc. Todo campo, enquanto produto histórico, gera o interesse, que 
é condição do seu funcionamento (Bourdieu, 1999:190). 

 
 

Para Bourdieu, a maior parte dos agentes sociais é produto de um encontro 

entre um habitus e um campo (conjuntura). São ações práticas inconscientes 

estimuladas por uma determinada situação histórica que se ajustam como um 

sentido prático às necessidades impostas por uma configuração social específica. 

Da mesma forma que o campo social, o campo universitário também é caracterizado 

pelo autor (Bourdieu 2011:40) como lugar de uma luta das classificações que 

trabalha para conservar ou transformar o estado da relação de força entre os 

diferentes critérios e poderes que elas designam. 

Por ser um instrumento conceitual que auxilia a apreender certa 

homogeneidade nas disposições, nos gostos e nas preferências de grupos e ou 

indivíduos, produtos de uma mesma trajetória social, é conceito fundamental para 

trabalhar grupos autóctones ou estabelecidos, no dizer de Elias (Elias, 2000:37), 

bem como grupos de migrantes tanto em relação às suas características trazidas 

dos campos de origem, como a construção social grupal na sociedade de destino, 

uma vez que, como o próprio Bourdieu (2002:70) ressalta, o conceito não deve ser 

visto como sinônimo de uma memória sedimentada e imutável, mas construído 

continuamente, aberto e constantemente sujeito a novas experiências.  

Está se falando de um conceito que indica movimento, que interpreta o sujeito 

como um ser ativo e produto da história, com experiências acumuladas no curso de 

uma trajetória individual, ligado a uma trajetória social. Não se trata de expressar 

uma ordem social embasada numa lógica de reprodução e conservação, mas uma 

ordem social em que os agentes reagem, adaptam-se e contribuem no fazer social. 
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Mais uma vez, vale lembrar que se está postulando uma relação dialética entre 

indivíduos pertencentes ao segmento acadêmico e uma sociedade receptora 

estabelecida. Está se falando de um movimento que pode se caracterizar, em alguns 

períodos, como um estilo de vida. 

Estilo de vida pode ser definido como a forma pela qual uma pessoa ou um 

grupo de pessoas vivem, se comportam e fazem escolhas. Bourdieu diz ainda que: 

“as diferentes posições que os grupos ocupam no espaço social correspondem a 

estilos de vida, sistemas de diferenciação que são a retradução simbólica das 

diferenças objetivamente inscritas nas condições de existência” (Bourdieu, 1983:82). 

Essa lógica própria calcada nas condições sociais e econômicas de um grupo 

permite entender o que Maffesoli chama de “cultura vivida no cotidiano ou cimento 

essencial de uma vida societal” (Maffesoli, 1987: 34). Essa cultura vivida se traduz 

no gosto, na aptidão e na tendência à apropriação de certa categoria de bens que se 

expressa na lógica do micro espaço simbólico que evidencia um “principio de 

unidade de estilo” (Bourdieu, 1983:82). 

Essas “estilizações da vida” são fatores de agrupamento que são identificados 

nas formas de comunicação e no desenvolvimento de limites que ao mesmo tempo 

sofrem dois movimentos: o de aglutinação e o de diferenciação. Bourdieu identifica 

esse espaço como campo de forças que visa transformar ou conservar as relações 

estabelecidas. Há um investimento do capital adquirido em lutas anteriores nessas 

relações de força. “Pelo fato de que condições diferentes de existência produzem 

habitus diferentes, as praticas engendradas pelos diferentes habitus apresentam-se 

como configurações sistemáticas e funcionam como estilos de vida” (Bourdieu, 

1983:164). 

Em se tratando de uma sociedade contemporânea, híbrida, plural, versada 

nas grandes e pequenas trajetórias individuais, o habitus do indivíduo, na atualidade, 

é também produto de uma pluralidade de estímulos e referências não homogêneas. 

Setton, falando do indivíduo moderno, registra: 

 
creio poder pensar o habitus do indivíduo moderno sendo forjado 
pela interação de distintos ambientes, em uma configuração longe 
de oferecer padrões de condutas fechados. Assim abre-se a 
possibilidade de pensar o surgimento de um outro sujeito social, 
abre-se espaço para se pensar a constituição da identidade social 
do indivíduo moderno a partir de um habitus híbrido, construído não 
apenas como expressão de um sentido prático incorporado e posto 
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em pratica de maneira “automática”, mas uma memória em ação e 
construção (Setton, 2002:66). 

 

Entendendo esse habitus híbrido no contexto de uma região em processo de 

reconfiguração identitária, atesta-se uma maior circularidade de socializações e 

projetos, caracterizando, assim, a diversificação social. A construção desse novo 

sujeito social não está influenciada apenas pelas instâncias e histórias tradicionais 

de uma região, mas faz emergir novas formas de interação, apoiadas também em 

novas frentes econômicas, culturais e sociais: “habitus como trajetória, mediação do 

passado e do presente; habitus como história sendo feita; habitus como expressão 

de uma identidade social em construção” (Setton, 2002:66). 

A definição do habitus híbrido (Setton, 2002:66) defendida e apreendida 

nessa pesquisa para falar da reconfiguração da Região Cacaueira e dos novos 

migrantes acadêmicos remete, por fim, às concepções discutidas por Hall, quando 

fala do hibridismo como poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura, 

mais apropriada à contemporaneidade que as velhas identidades do passado (Hall, 

2000:100). Citando Rushdie e seu livro Versos Satânicos, o autor fala da mistura e 

das transformações que vêm de novas e inesperadas combinações de seres 

humanos. Celebra os cruzamentos e teme o absolutismo do puro, reverenciando, 

inclusive, o movimento estabelecido com as migrações. 

Com os conceitos de hibridização – que Hall define como “a mescla entre 

diversas culturas”, de tradição, que o autor compreende como “um conjunto de 

símbolos e comportamentos que sinalizam alguma relação com um costume que se 

perpetuou por algum tempo” e de tradução - que adquire o significado de “uma 

transmissão de características culturais de um lugar para outro”, o autor discute o 

trânsito de pessoas, aspecto evidente nos processos migratórios (Hall, 2000:94). A 

pontuação e a observação pelos entrevistados dos elementos indicadores de uma 

identidade local, com base nos preceitos teóricos relativos às evidências das 

referidas tradição, tradução, e hibridização, sustentam a possibilidade de se efetuar 

uma discussão acerca dos aspectos de uma reconfiguração regional. 

Essa proposta de mudança de concepção surge em virtude de se reconhecer 

as diferenças como parte do todo. A diferença - colocada aqui como elemento em 

contraposição à unidade imaginada ou idealizada pelas sociedades de um modo 

geral - é evidenciada, por conseguinte, como um exemplo de diversidade 
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constatada, que é comumente construída através de um dispositivo discursivo que 

representa a diferença como unidade ou identidade (Hall, 2000:67). A relação entre 

sujeitos de culturas e saberes diferentes pode trazer consequências benéficas para 

ambas as partes, desde que ocorra a partir de preceitos fundamentados no respeito 

mútuo. A interlocução entre diferentes contingentes migrantes e a sociedade já 

estabelecida torna-se importante, já que “os sujeitos não são autônomos e 

autosuficientes, mas as relações com outras pessoas importantes para eles mediam 

seus valores, sentidos e símbolos da cultura” (Hall, 2000:37).  

É possível que ocorra, então, o incentivo à interação entre os sujeitos que 

chegam e os sujeitos que já estão, ambos contribuindo com seus conhecimentos, 

respeitando a socialização primária e promovendo novos movimentos de 

ressocialização que irão dar origem a uma nova identidade cultural ou a uma 

reconfiguração identitária. 
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