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RESUMO 

O trabalho reúne elementos teóricos levantados com vistas à fundamentação de 
pesquisa sociológica (empírica) acerca do campo universitário do direito em São 
Luís (MA) e da construção do habitus dominante dentro desse campo, bem como 
acerca das possibilidades de sua transformação.Apresentam-se os principais 
conceitos e noções bourdianas, com ênfase, sobretudo, para os conceitos de 
campo, habitus e capital. O trabalho se insere no âmbito de uma pesquisa mais 
ampla, cujo objetivo geral é o de descrever as características do 
habitusuniversitário jurídico hegemônico, tal como (re)produzido no processo da 
formação acadêmica dos estudantes de um Curso de Direito escolhido para 
estudo de caso, bem como os mecanismos e experiências através das quais esse 
habitus é imposto e incorporado, bem como possíveis locais de seu 
questionamento e ruptura. Os principais fundamentos teóricos foram buscados no 
assim chamado “construcionismo estruturalista” de Pierre Bourdieu e, 
particularmente, em sua teoria geral dos campos sociais de poder. Enquanto a 
metodologia da pesquisa é empírica, contemplando a aplicação de questionários e 
a realização de entrevistas e observações, a metodologia utilizada para o trabalho 
foi a da pesquisa bibliográfica, suplementada sempre que possível por dados 
exploratórios já construídos no âmbito da pesquisa de campo aludida.  
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