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Resumo
A ideia de que o Brasil se encontra na modernidade é examinada através do pensamento social de 
Jessé Souza. Neste sentido há uma negação do estágio pré-moderno afirmando-se a modernidade da 
sociedade brasileira, visto a análise da conformação do Estado e do Mercado. Os imperativos dessas 
duas instituições são incorporados através do habitus adquirido de forma diferente pelas classes sociais. 
Essa diferença propicia a naturalização das desigualdades sociais, fazendo com que mais de um terço da 
população seja excluída do acesso ao reconhecimento social. Neste artigo é exposto também o caso de 
Carlos como representante do que Jessé Souza denomina, provocativamente, de ralé brasileira.
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INTRODUÇÃO

Nos estudos sociais a caracterização das sociedades tem papel importante não somente no 
entendimento das dinâmicas e dos conflitos sociais, como também das alternativas de movimentação 
no interior de tais sociedades, sobretudo no sentido das transformações; ou seja, que a compreensão 
da realidade possibilite alternativas de superação dos problemas analisados através das pesquisas. 
Sobretudo, como no caso de um país dependente e periférico, aqueles decorrentes das desigualdades 
entre os indivíduos.

A ideia de uma sociedade dita pré-moderna agrada a quem? E a concepção de uma sociedade 
moderna, de um país moderno, implica em que? O pesquisador Jessé Souza nos aponta caminhos que 
podem nos levar às respostas dessa e de outras inquietações com seus estudos da sociedade brasileira. 
Por isso, procuramos, nesse breve texto, trazer algumas de suas análises referentes a consolidação da 
modernidade no Brasil e como isso influencia na formação das classes sociais que se confrontam no 
cenário político, econômico e social.

Em direção oposta aos economistas, as análises de Jessé Souza não são centradas na renda, 
pois, para o autor, isso não permite a compreensão dos processos de constituição das classes sociais. 
Por isso, se afirma que a classe é constituída também por aparatos éticos, morais, educacionais, enfim, 
ideológicos. 

Para entender e até mesmo ousar fazer os rumos trilados por Jessé na análise social, o conceito de 
habitus foi também abordado. A conformação das classes sociais no Brasil respondeu (e responde) aos 
imperativos do Mercado e do Estado; imperativos esses que são in-corporados – tornam-se corpo – pelos 
indivíduos principalmente no processo de sua socialização no seio de sua família de origem e da escola 
primária. Assim, o habitus se difere, como também vira fator diferenciador; o que leva Jessé de Souza 
a dividir o habitus em três categorias: primário, secundário e precário. Na sua divisão da sociedade 
brasileira em quatro classes, sendo elas os endinheirados, a classe média, os batalhadores e a ralé, os 
habitus se constituem de forma distinta.
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A naturalização das desigualdades sociais é fruto de um mecanismo de reprodução social cujo 
funcionamento se traduz nos imperativos do Mercado e do Estado. Jessé Souza  é um dos maiores 
pesquisadores dessa temática na atualidade, por isso a pesquisa foi realizada na busca por bibliografia 
que explicitasse mais do pensamento do autor. Entendendo que a formação de sua análise social acontece 
na crítica de renomados autores, principalmente para nós brasileiros, buscamos artigos, resenhas e livros 
correspondentes ao tema, não somente no próprio Jessé.

A dita naturalização das desigualdades faz com que mais de um terço da população brasileira, a 
chamada, de modo provocativo de ralé estrutural, seja invisibilizada. Trazemos, no decorrer do artigo, a 
história de Carlos para exemplificar os membros dessa dita ralé.

Mais de um terço da população, invisível. Precisamos discutir sobre isso.

FORMAÇÃO DA MODERNIDADE NO BRASIL

Produto da criação de cientistas e intelectuais, o entendimento do Brasil enquanto uma sociedade 
pré-moderna, onde o fator preponderante seria o capital social tido em contraponto a capitais impessoais 
como o econômico e o cultural, surge como uma deturpação histórica. Essa interpretação dominante feita 
em cima de mitos, ou seja, historietas que ajudam a que pessoas possam entender determinadas questões, 
corrobora para a produção e reprodução de um quadro de extrema desigualdade social, tornando, assim, 
parcela grande da população brasileira praticamente invisível aos olhos do conjunto da sociedade.

O sociólogo Jessé Souza condena esse tipo de interpretação apontando dois enganos quando 
se adota esse procedimento. Para o sociólogo (2003), o primeiro engano tem uma base ideológica, na 
medida em que é fabricado por interesses pragmáticos visando a produção de uma fonte alternativa de 
solidariedade social entre grupos e classes em conflito. O segundo engano, que parte do primeiro, diz 
respeito a essa visão ser construída em cima de algo pronto, do “brasileiro” em geral. “É desse modo que 
o brasileiro pré-moderno, emotivo, do jeitinho, vai ser a base de todas as concepções dominantes entre 
nós” (SOUZA, 2003, p.104).

Jessé concentra sua crítica nas interpretações disponíveis sobre o Brasil, sobretudo ao que ele 
chama de iberismo. Para Leonardo Avritzer (2001), o iberismo é uma matriz explicativa que pressupõe 
que Portugal, por sua localização marginal do ponto de vista cultural e geográfico no mundo europeu, deu 
origem a variações em principais elementos da cultura europeia no que diz respeito as formas horizontais 
de relações interpessoais, por exemplo a impessoalidade.

Nesse sentido, a herança ibérica – formas horizontais nas relações interpessoais -, mais 
propriamente portuguesa, na medida em que ela se torna hegemônica no funcionamento dos ditames dos 
imperativos da sociedade, caracterizaria, para os autores responsáveis por essa visão, o Brasil como país 
cuja sociedade ainda passa pelo estágio pré-moderno. Do mesmo modo, práticas como o patrimonialismo 
são explicadas por esse caráter da formação da sociedade brasileira.

Ao contrário dessa visão, para Jessé Souza (2000) nossa sociedade passou já pelo processo de 
modernização. Os valores e ideias que guiam, na prática, o comportamento das pessoas comuns, dos 
brasileiros em geral, e são percebidos em seu ancoramento nas instituições modernas fundamentais, 
caracterizam o estágio moderno do Brasil.

Afinal, é a sociedade com suas instituições específicas, que criam os 
indivíduos como eles são, e não o contrário. Para todos os grandes pensadores 
clássicos das ciências sociais estas instituições são duas: o mercado competitivo 
capitalista e o Estado moderno centralizado. Sem estas duas instituições 
fundamentais não temos nem sociedade moderna, nem indivíduos modernos 
guiados por valores e ideias modernas. (SOUZA, 2003, p. 106).

Em um contexto de modernidade periférica, os imperativos para a legitimação das desigualdades 
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sociais são encontrados em instituições que, como dito, para o autor (2003, p.24) moldam os indivíduos e 
suas atuações concretas, pois assim como outras práticas sociais e culturais, elas já possuem implicitamente 
sua própria interpretação acerca do que é bom, sobre aquilo que deve ser perseguido. Portanto, entender 
a lógica da reprodução destas instituições é fundamental para o percebimento dos conflitos sociais.

Em suas obras Jessé Souza busca demonstrar empiricamente que os imperativos da lógica 
de reprodução das desigualdades têm como consequência a invisibilidade social, analítica e política 
do que o sociólogo chama provocativamente de ralé brasileira. Sendo apenas “(...) corpo mal pago e 
explorado, e por conta disso é objetivamente desprezada e não reconhecida por todas as outras classes 
que compõem nossa sociedade” (SOUZA, 2003, p.122) essa classe está abaixo dos princípios de 
dignidade e expressivismo, razão que a impossibilita ao reconhecimento social. Para tanto, existe um 
aparato montado onde a dominação e a desigualdade são percebidas em harmonia e pacificação social, 
de modo que o descobrimento de certas condições de naturalização das desigualdades passa por um 
esforço de entendimento da operação desses mecanismos.

APRESENTANDO O HABITUS

O conceito de habitus tem uma longa história nas ciências humanas. Segundo Setton (2002, p 
61), habitus é uma “palavra latina utilizada pela tradição escolástica, traduz a noção grega hexis utilizada 
por Aristóteles para designar então características do corpo e da alma adquiridas em um processo de 
aprendizagem.” Esse conceito foi utilizado também, bem mais tarde, por Émile Durkheim, no livro A 
evolução pedagógica (1995), adquirindo sentido semelhante, mas bem mais explícito. Nos dizeres de 
Azevedo (2003), em Bourdieu o habitus é uma forma de disposição à determinada prática de grupo ou 
classe, ou seja, é a interiorização de estruturas objetivas das suas condições de classe ou de grupo sociais 
que gera estratégias, respostas ou proposições objetivas ou subjetivas para a resolução de problemas 
postos de reprodução social.

Bourdieu apresenta o pressuposto de que toda sociedade constrói mecanismos que mascaram as 
relações de dominação que são operantes em todas as dimensões sociais (SOUZA, 2003, p. 47). Jessé 
Souza encontra no sociólogo francês o conceito de habitus e o utiliza para entender como a estrutura 
se estrutura, condicionando os indivíduos, ao mesmo tempo em que eles pensam estar escolhendo suas 
próprias ações. 

O habitus permite entender como se dá a incorporação dessa estrutura, visto seu caráter externo 
aos indivíduos, apreendendo que as instituições precisam ser objetificadas em corpos (in-corporação) 
e em disposições de comportamento. Assim, “o habitus seria um sistema de estruturas cognitivas e 
motivadoras, ou seja, um sistema de disposições duráveis inculcadas desde a mais tenra infância que 
pré-molda possibilidades e impossibilidades, oportunidades e proibições, liberdades e limites de acordo 
com as condições objetivas (SOUZA, 2003, p.43-44) 

Sendo assim, ele tende a gerar toda uma série de comportamentos razoáveis e do senso comum, 
dando às práticas relativa autonomia em relações a determinações externas do presente imediato. O autor 
afirma (2003, p.44) que “o habitus é o passado tornado presente, a história tornada corpo e portanto 
naturalizada e esquecida de sua própria gênese”. As hierarquias existentes no mundo social são operadas 
através das expressões corporais, então o corpo é, segundo Jessé “o campo de forças de uma hierarquia 
não expressa – entre sexos, classes ou grupos de idade – contribuindo decisivamente para a naturalização 
de desigualdade em todas as suas dimensões” (Idem, p. 47).

Esse esquema avaliativo, comportamental, que atua como critério das práticas no momento das 
escolhas cotidianas, é formado através da socialização familiar e instrução escolar, fazendo com que 
essa incorporação de sentidos e significados seja fruto de dadas condições econômicas e sociais. Dessa 
maneira, variando de acordo com as classes sociais, ele passa a ter um caráter de esquema que gera 
práticas tanto individuais como também coletivas.

O conceito de habitus permite entender as classes sociais para além da posição na produção da 
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vida material, conjugando, assim, também práticas similares entre os grupos de indivíduos: habitus de 
classe. Desta maneira a noção de gosto atua, enquanto manifestação de um senso estético, como um 
mecanismo diferenciador das classes sociais por separar e unir solidariedades e preconceitos de forma 
universal, no sentido da ligação entre o conjunto de disposições com estruturas que definem situações 
concretas. Neste sentido, fatores como o saber e o conhecimento ganham relevância maior na dinâmica 
da distinção social, na medida em que permitem o acesso ao capital econômico partindo do acesso 
privilegiado ao capital cultural.

Portanto, se essa incorporação de esquemas avaliativos e as disposições de comportamento nos 
indivíduos variam de acordo com as situações econômica dos mesmos, de maneira estrutural, Jessé 
propõe uma pluralidade de habitus para responder a essas diferenças. O argumento do autor é o de que 
“mudanças fundamentais na estrutura econômico-social deve implicar, consequentemente, mudanças 
qualitativas importantes no tipo de habitus para todas as classes sociais envolvidas de algum modo 
nessas mudanças” (SOUZA, 2003, p. 165).

CLASSES SOCIAIS: O HABITUS PRECÁRIO E A RALÉ BRASILEIRA

Na análise de Jessé Souza a sociedade brasileira é dividida em quatro classes sociais que se 
interligam, entre outras causas, pela apropriação desigual dos diferentes capitais (cultural, econômico, 
social, etc..) colocados no plano social, elas são: a ralé; os batalhadores, a classe média, e os 
endinheirados. 

Os últimos são os proprietários de grandes bancos privados, como o Bradesco, o Itaú, etc. São 
eles que detêm quase 70% do Produto Interno Bruto brasileiro, uma vez que é esta a porcentagem 
referente aos ganhos de capital no país (enquanto que por outro lado, ou seja, os 30% restantes, são 
referentes aos valores dos salários pagos). Jessé aponta para o risco de que toda indignação – justa 
– da sociedade seja canalizada somente para a corrupção do Estado, deixando assim quase que sem 
transparecer, a necessidade de também se denunciar os desvios e as práticas ilícitas que acontecem no 
âmbito do Mercado. Os endinheirados são as pessoas com acesso ao consumo conspícuo, contudo, eles 
não se utilizam somente do capital econômico; eles também se apropriam do capital cultural. 

No entanto, o capital cultural disposto na sociedade é apropriado em forma de privilégio pela 
classe média. Evidentemente que essa classe tem acesso ao capital econômico; contudo, não da mesma 
forma que a classe dos endinheirados. As pessoas pertencentes a esse setor da população são preparadas 
durante toda a sua vida para ocuparem cargos de destaque no contexto do Estado e do Mercado.

Na análise de Jessé Souza, outra classe social aparece no Brasil: os batalhadores. Durante os 
últimos anos, podemos visualizar no Brasil o aumento do consumo real das chamadas classes populares. 
Alguns economistas e sociólogos debatem a emergência de uma nova fração da classe média no Brasil, 
efeito, para muitos, das políticas de transferência de renda, como também do acesso ao crédito. Essas 
pesquisas e afirmações causam polêmica no contexto acadêmico, mas, principalmente, no contexto real 
de identificação das classes sociais das quais pertencem os indivíduos. Jessé Souza identifica-os como 
‘batalhadores”. Segundo Teixeira (2013) “o pesquisador faz o esforço de construir uma teoria de classes 
sociais para o Brasil contemporâneo. Para tanto, destaca a reprodução dos privilégios de classes e das 
desigualdades sociais duráveis, as dimensões simbólicas e não-econômicas constituintes da reprodução 
das classes, bem como a dinâmica entre relações fordistas e pós-fordistas em uma sociedade periférica”. 
Os batalhadores podem reivindicar sua condição de classe, pela “pequena incorporação dos capitais 
impessoais mais importantes da sociedade moderna, capital econômico e capital cultural” (JESSÈ, citado 
por TEIXEIRA, 2013). A burguesia define-se pela reprodução de ambos, enquanto a classe média pela 
reprodução do capital cultural. E continua

Como ‘renda’ não é um elemento delimitador de ‘classe’, observamos uma enorme 
diversidade entre os indivíduos caracterizados como ‘batalhadores’. Há ‘batalhadores 
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empreendedores’ constituídos por pequenos comerciantes, donos de indústrias de 
pequeno porte e pequenos agricultores. De modo geral, são ex-trabalhadores rurais, 
ex-empregados do comércio ou do setor industrial, os quais perderam seu emprego por 
demissão ou fechamento das empresas. No caso das mulheres, o abandono dos maridos 
as transforma em única fonte de geração de renda da família. (Idem, 2013) 

Sendo o habitus esse princípio gerador e unificador que traduz as características intrínsecas e 
relacionais de um estilo de vida, isto é, um conjunto de disposições à escolha de pessoas, de bens e de 
práticas, ele acaba podendo desta forma ser analisado em diferentes perspectivas. Para Bourdieu ( p 22, 
1996)

Assim como as posições das quais são produtos, os habitus são 
diferenciados; mas também diferenciam. Distintos, distinguidos, eles são também 
operadores de distinções. (...) Os habitus sao princípios geradores de práticas 
distintas e distintivas - o que o operário come, e sobretudo, sua maneira de comer, 
o esporte que pratica e sua maneira de pratica-lo, suas opiniões politicas e sua 
maneira de expressá-las diferem sistematicamente do consumo ou das atividades 
correspondentes do empresário industrial (...) 

Então, ao invés de se referir de maneira genérica ao conceito de habitus, o autor afirma a 
multiplicidade dos habitus para classificar as disposições de comportamentos variantes nas diferentes 
classes sociais no Brasil. Para efetuar sua análise, a divisão dos diferentes esquemas avaliativos proposta 
por Jessé Souza abarca três tipos de habitus: primário, precário e secundário. 

O habitus primário é aquele que permite o compartilhamento da noção de dignidade no sentido 
tayloriano, ou seja, certos imperativos que permitem o reconhecimento social através de requisitos 
como calculabilidade, pensamento prospectivo, etc.1. Uma segunda classificação é a do habitus precário 
entendido como o habitus primário para baixo, aquele que não permite as disposições de comportamento 
que levam ao reconhecimento social. Por último, visto o habitus primário para cima, “tem a ver com uma 
fonte de reconhecimento e respeito social que pressupõe, no sentido forte do termo, a generalização do 
habitus primário para amplas camadas da população de uma dada sociedade”. (SOUZA, 2003, p. 167).

A classe social nomeada de modo provocativo por Jessé de ralé brasileira é aquela que possui 
de forma geral o habitus precário proveniente de sua socialização familiar e das primeiras instruções 
escolares, que, devido ao contexto de país periférico subdesenvolvido, são insuficientes para portar os 
integrantes dessa classe as pré-disposições que possibilitem o reconhecimento social. Segundo o autor 
(2003, p. 167), a ralé é portadora de “disposições de comportamento que não atendem às demandas 
objetivas para que, seja o indivíduo, seja um grupo social, possa ser considerado produtivo e útil em uma 
sociedade de tipo moderno e competitivo, podendo gozar de reconhecimento social com todas as suas 
dramáticas consequências existenciais e políticas”. 

RETRATO EMPÍRICO: A SOCIALIZAÇÃO FAMILIAR E ESCOLAR DE CARLOS

Na pesquisa dirigida por Jessé Souza e sistematizada na obra “A Ralé Brasileira: quem é e como 
vive”, é efetuado, através de retratos empíricos, um aprofundamento no modo de socialização pelo 
qual passam os integrantes dessa classe social, na busca do entendimento da conformação do habitus 
precário.

Em um dos capítulos, chamado de “O crente e o delinquente”, é analisada uma entrevista com 
Carlos, um jovem morador da periferia de uma grande cidade brasileira que após alguns contratempos 
no decorrer de sua vida encontrou na fé em igrejas neopentecostais um consolo para o fracasso sofrido. 
1  Ver mais em “A hermenêutica do espaço social para Charles Taylor”, capítulo primeiro do livro “ A construção 
social da subcidadania”, de Jessé Souza. Mais dados nas referências.
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O rapaz se apresenta como um otimista, ao mesmo tempo em que não consegue adotar um plano de vida 
com o qual tenha chance de ascender socialmente, de modo que ele deposita na fé todas as esperanças para 
o amanhã. Para entender essas pré-disposições que encontram respostas no modo de vida preconizado 
pelas igrejas neopentecostais, os pesquisadores passam para a análise de como foi a conformação do 
habitus de Carlos. Para tanto, eles pesquisam sobre sua socialização familiar e a consequente socialização 
escolar pelo qual passou Carlos.

Nascido em uma família pobre, mas ainda assim sem a privação de produtos alimentícios, 
Carlos cresceu sem a devida atenção por parte dos pais. O pai, desempregado, apresentava um controle 
excessivo das coisas como uma maneira de tentar superar a necessidade de se sentir como um pai, visto 
que, sem emprego, não “colocava comida na casa”, de forma que não cumpria seu papel socialmente 
construído. Sua mãe trabalhava em dois empregos para conseguir suprir as necessidades da casa onde 
moravam, alimentando e vestindo os filhos. Apesar de tumultuada, a relação entre os pais de Carlos se 
dava na medida em que Cida se dispusesse a sustentar o marido em troca de segurança de ter um homem 
dentro de casa para defender a família. Por estas questões, Carlos foi criado por sua avó que por ser mais 
velha não conseguiu acompanhar e orientar de forma eficaz, o jovem em sua formação.

Estes fatores combinados explicam o parco desenvolvimento escolar do jovem Carlos. Para 
Rocha e Torres “a escola nunca foi um lugar que atraísse Carlos. Aos 10, 11 anos, ele sempre preferiu os 
jogos de rua aos estudos e às lições de casa” (2009, p. 212). Para a formação de um habitus primário, ou 
seja, das disposições que, se portadas, permitem aos indivíduos o reconhecimento e respeito social, são 
necessários certos estímulos afetivos ligados à famílias que influenciam o estudo. 

A situação familiar apontada nos faz refletir um pouco sobre o que separava Carlos de todas 
as crianças que optaram pelo sacrifício de dedicarem-se a escola e que, por conta disso, contaram com 
melhores chances no futuro. “O importante não é ela saber qual o comportamento que a escola premia 
de modo a poder calcular como agir, mas o fato de ela desejar ou não o tipo de prêmio que a escola 
pode dar.” (ROCHA; TORRES, 2009, p. 213). Portanto, a ausência do pai e da mãe e de qualquer 
elemento humano que tornasse a casa um espaço de vivências significativas retirou de Carlos qualquer 
possibilidade de adquirir uma ligação afetiva com a escola.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Nos limites de uma discussão muito bem efetuada pela equipe dirigida pelo sociólogo Jessé 
Souza, busquei apresentar a crítica à interpretação dominante do Brasil e as consequências que essa 
visão dominante acarreta para com a formação das classes sociais no Brasil. Para tanto, apresentei a 
divisão que o referido pesquisador efetua em relação a ao conceito de habitus de Pierre Bourdieu, e como 
ela se efetiva em uma análise empírica de um integrante da ralé brasileira.

Existem certos imperativos provenientes das instituições fundamentais da modernidade que 
atuam na realidade de um país como o Brasil mascarando as formas de dominação de uma classe por 
outra. Estes imperativos são incorporados nos indivíduos através de seu processo de socialização familiar 
e escolar, de maneira que, com mudanças nesses processos devido a alterações nas situações econômico-
sociais.

A conformação de um habitus precário, ou seja, pré-disposições que não permitem a uma gama 
de indivíduos os requisitos básicos para a efetuação de seu reconhecimento social, acontece, em um 
contexto de periferia do capitalismo, numa dinâmica que permite a legitimação das desigualdades 
sociais.

A naturalização do sofrimento de um grupo que compõe cerca de 1/3 da população brasileira 
corrobora para a reprodução continuada da condenação dessa classe, no sentido de uma negação de 
pré-condições que permitam a apropriação de capitais impessoais – cultural, econômico, etc. - o que, na 
prática, significa a condenação ao fracasso social. 

Até quando vamos só analisar?
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