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RESUMO

Por meio de uma investigação teórica, esse artigo mostra  que o conceito de habitus é um termo que viaja por diversas áreas do conhecimento. 
Aristóteles, Dukheim, Nobert Elias, Merleau-Ponty e Pierre Bourdieu. Esses são somente alguns nomes da Filosofia, Antropologia e Sociologia que, 
ao longo de suas pesquisas, conceituaram e utilizaram a ideia de habitus. Nesse sentido, esse artigo pretende trazer um estudo bibliográfico sobre 
o conceito de habitus, que começou ainda com Aristóteles para ganhar um dimensão ainda maior com o francês Pierre Bourdieu. O objetivo de tal 
proposta é mostrar que além de ser um conceito, uma teoria, Pierre Bourdieu traz uma proposta prática de como agir no campo e agir com 
outros agentes e fontes da pesquisa científica. Como agente científico, deve-se compreender que o campo é dinâmico e que existe nele relações e 
interesses conflitantes tanto entre os integrantes do campo como entre estes e o pesquisador. As ideias de habitus, como: conhecimento que 
vem da prática; agir de forma virtuosa; o envolvimento de diferentes agentes sociais e assim as interações sociais e, especialmente o conceito 
introduzido por Pierre Bourdieu, que significa a capacidade perceber e analisar o ambiente, tudo isso está relacionado com a prática e pesquisa 
científica.  O fato comprovado é que o conceito de habitus faz parte dos estudos da Ciências Sociais e Humanas, especialmente, da Antropologia, 
Sociologia e Filosofia; e que ele é um conceito importante quando o assunto é olhar e interpretar as relações sociais, os conflitos existentes entre 
indivíduo e sociedade. Para além dos conflitos no campo entre indivíduo e sociedade, a teoria de Pierre Bourdieu também pode ser usada como 
uma referência em pesquisas acadêmicas. O pesquisador precisa sentir o mundo, sentir o campo, olhar para os outros agentes sociais para depois 
interpretar as situações. Todos, agente pesquisador e agente pesquisado, são corpos sociais, que se comunicam, que se expressam, que têm 
interesses, por isso, cada pesquisa é um ação diferente, exige conhecimentos específicos e experiências particulares.  O habitus científico precisa 
ser uma prática e a cada prática um modo de apreender, compreender e interpretar o campo e os agentes sociais.
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