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Subcapítulo 3.6 
Uma Posição no Campo 

 
 

O autor desta dissertação participou num Painel sobre Antropologia da Educação no II 
Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, apresentando uma comunicação 
de que aqui se reproduz o essencial 1. 
 
 

Os “Práticos” e as Ciências Sociais 

 
Um campo de acção, um campo de estudo, um campo discursivo, o lugar periférico dos professores no campo 
discursivo da educação. 

 
O meu objecto de estudo tem sido a emergência e transformação no campo 
relativamente autónomo da educação, de um eventual subcampo da Educação Especial. 
A partir desse subcampo, só aparentemente marginal, tenho feito uma revisão de muitas 
problemáticas que considero centrais na educação – penso que algumas delas são 
geralmente reconhecidas como centrais. Entre elas está a estrutura hierarquizada do 
campo da educação, tal como este é estruturado pelas políticas governamentais para a 
escola e pelas ciências sociais, e que atribui aos professores do “ensino não superior” 
um lugar periférico – os “práticos” a que o título desta comunicação se refere.  

 
Uma posição no campo 

 

Numa perspectiva que passa pelos conceitos de campo hierarquicamente estruturado 
(Bourdieu) e de campo discursivo no sentido de Foucault, o trabalho de análise de um 
investigador deveria começar por identificar a sua posição nesses campos e subcampos. 
E esta posição define-se também pelo seu movimento. No meu caso isso passaria pela 
identificação como professor do ensino secundário 2, mais especificamente como 
professor de Biologia e Ciências Naturais, mas também por uma atitude que se tem 
caracterizado, entre outras coisas, por uma relação com a produção académica de saber 
nas áreas das ciências naturais mas também das ciências sociais e da filosofia (pelo 
menos a epistemologia e a filosofia política) e por uma atitude muito crítica em relação 
a vários níveis de formulação e implementação de políticas para a educação 3. Tal como 
teorizou Bourdieu, as posições no campo definem-se também pelo seu movimento. Esse 
movimento levou-me, por um lado, no final dos anos 80, a fazer parte de uma equipa de 
educação especial, e por outro, a frequentar um curso de mestrado em educação no 
início dos anos 90.  

Na escolha do objecto de investigação para a preparação da dissertação com que 
terminava o curso de mestrado (FILIPE, 1999), decidi partir já então, ou não prescindir, 
daquilo que hoje poderia designar uma problemática de leitura do campo (mas que tinha 
e tem por trás a questão da posição dos professores em relação ao conflito de 

                                                 
1 Foram retirados os pontos relativos a questões que nesta dissertação são discutidas com mais detalhe 
noutros subcapítulos. 
2 Cf. DUBET, 2002 e PERRENOUD, 1993, 1996, 2002. 
3 Sobre a necessidade de tomar posição face a políticas educativas., ver em FILIPE 
1999: ”Da escola abandonada e em ruína da 1º metade dos anos 80, às mudanças 
anunciadas no final da década, e à aceleração das mudanças no discurso educacional nos 
anos 90”. 
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legitimidade): a compreensão do campo pelos actores e a insatisfação e rejeição pelos 
professores, ou pelo menos a minha enquanto professor, do modo como as ciências 
sociais abordavam a problemática educativa, e em particular a escolar, e sobretudo, do 
modo como pretendiam conhecer a prática e os contextos de acção que eram os dos 
professores – que os professores consideram como seus.  
 
Actor/reflexivo, observador/interpretador e investigador/teorizador como pretensas posições privilegiadas para a 
descrição 4.  

 

Tal como na altura se me colocava a questão, esta era 5: O que é que torna um sociólogo 
ou um psicólogo, ou um “cientista da educação” mais apto para descrever, compreender 
e classificar essa prática e esses contextos que são os dos profissionais, neste caso dos 
professores? Sobretudo se estes professores tiveram uma formação académica 
prolongada e por vezes em áreas científicas, com particular incidência em metodologias 
investigativas experimentais, as mais diversas abordagens heurísticas, nomeadamente 
hermenêuticas (interpretações e representações), e lidam com reorganizações 
conceptuais de diferentes níveis?  

Esta era uma questão que então se colocava em algumas conversas numa sala de 
professores de uma escola secundária. Mas pode ser uma questão de partida também 
para um grupo de investigação – Tenham-se presentes os vários esboços de uma 
sociologia reflexiva e o programa de estudo etnográfico da actividade de investigação 
esboçado pelo Telmo Caria.  

Sobre esta questão passaram também os etnólogos – deter-nos-emos mais à 
frente sobre Clifford Geertz –, economistas como Hayek, sobre o conhecimento 
distribuído e a descrição – e também. Rorty sobre a descrição e a representação – 
Wittgenstein e Polanyi sobre o conhecimento tácito, epistemólogos como Bachelard, 
com a discussão do lugar da teoria e a identificação de perfis epistemológicos, ou 
sociólogos como Bourdieu e Giddens 6, no modo como articulam o 
conhecimento/consciência prática dos actores sociais com o conhecimento/consciência 
discursiva e a teorização, sendo necessário para Bourdieu, uma “teoria” que abranja 
quer a “lógica teórica” quer a “lógica prática” (E aqui Bourdieu vai muito para além do 
conceito de auto-ilusão) . Muitos sociólogos (p. ex. Boaventura Sousa Santos) 
assumiram as críticas feitas pela filosofia fenomenologista e foram pondo em questão os 
processos de objectivação dos seres humanos pelas CS. 

 
 

                                                 
4 Esta é uma questão que a antropologia abordou de um modo específico, mas abrindo uma problemática 
que está longe de estar encerrada. 
5 Cf. FILIPE, 1996. 
6 Ver GIDDENS (2000. p. 47) em Central Problems of Social Theory, sobre a desacreditação das razões 
apresentadas pelos actores e as consequências políticas desta “derrogação do actor leigo”. Cf Hayek e a 
corrente das representações sociais sobre a origem social dos conceitos com que trabalham as ciências 
sociais, e B. S. SANTOS (1989), sobre a objectivação. E cf. BOURDIEU (1997) -- mas a posição deste 
em relação ao sentido prático é mais complexa . O tratamento da questão passa também pelas abordagens 
de Wittgenstein , de Garfinkel e de Giddens. E também é importante a insistência de CARIA (1999a e 
2001) nas “Relações Sociais de Investigação” — para além da resposta dada pela Investigação-Acção ou 
de simples recomendações como a de comunicar os resultados aos “práticos que colaboraram na 
investigação” 
Tb. a questão dos recursos, da voz e do saber que está condicionado à posição (Ver BOURDIEU, 1998 e 
Basil Bernstein em DOPMINGOS et al, 1986) 
Ver tb Althusser (in Giddens p. 47) sobre o impacto dos sist simb da ideol dominantes sobre as classes 
subordinadas, bem como Foucault sobre a questão das várias funções do discurso, da prática discursiva 
(justificadoras, interpretativas, organizadoras da acção).  



 661 

Histórias de Vida, Culturas Profissionais e Organizacionais, Identidade.  

 
A abordagem autobiográfica surgiu-me então como uma metodologia a explorar para 
fazer um estudo da prática profissional que respeitasse a perspectiva dos actores (por 
motivos que não vou referir aqui, descartei as orientações do tipo Investigação-Acção, 
que no início dos anos 90 surgiam como primeira alternativa no campo da 
investigação). 

Parti de Jean-Paul SARTRE, de Oscar LEWIS (1979), daí passei a PLUMMER 
(1983) e a Franco FERRAROTTI (1983, 1988), o que me levou ao estudo dos 
interaccioniostas simbólicos, a BERGER e LUCKMANN (1973), e aos usos 
etnográficos das histórias de vida 7, mas passei por abordagens mais apegadas à 
dimensão da “prática”, e suspeitosas do discurso, como as de BERTAUX. No estudo 
das críticas àquela abordagem e de problemáticas e conceitos com ela relacionados, 
passei por Bourdieu (sobretudo La distinction, e Razões Práticas) Giddens 
(Constituição da Sociedade, Consequências da Modernidade e Modernidade e 
Identidade Pessoal) e também, muito frutuosamente, por RICOEUR (nomeadamente 
Tempo e Narrativa). De entre os autores portugueses, a minha atenção foi para várias 
publicações de António NÓVOA (1988, 1991, 1992 8) e de Ana BENAVENTE (1987, 
1990, 1993), e para um livro (possivelmente a dissertação de mestrado) de Rui Machado 
GOMES (1993) sobre identidade e cultura de professores.  

 
 

Trabalho de Campo com Crianças e Valorização da Aprendizagem não Escolar 

 
Foi já numa fase final de redacção da dissertação de mestrado que encontrei alguns 
livros de Raul Iturra e do grupo de jovens investigadores que com ele trabalhavam 9. 
Para além da proximidade de algumas perspectivas que tinha desenvolvido com a 
abordagem biográfica, e particularmente uma valorização de processos e situações não 
escolares de aprendizagem, a referência a um de trabalho de campo que é típico da 
etnografia exerceu sobre mim um efeito atractivo que acabaria por me levar ao 
Seminário de Doutoramento em Antropologia da Educação que Raul Iturra orientava no 
ISCTE. 
 
 
Culturas Profissionais em Confronto numa Equipa de Educação Especial 

 
Entretanto, na educação especial, encontrava e trabalhava com professoras de 1º ciclo 
do ensino básico e educadoras que tinham como referência culturas profissionais e 
organizacionais muito diferentes das minhas. E, quer as equipas, quer as escolas eram 
ocasiões de confronto dessas culturas. O que ia lendo na área da Antropologia, 
Psicologia Sociologia, a abordagem fenomenológica que começara a desenvolver com o 
método autobiográfico, e a maneira de estar nessas situações, caracterizada por uma 
atitude entre o contemplativo e o crítico, faziam-me pensar que a minha experiência 
tinha algo de comum com a descentração cultural praticada pelos etnógrafos no trabalho 

                                                 
7 Foram também importantes obras como: SARACENO (1986) e Gaston PINEAU (com MICHEL, 1983, 
com Jobert, 1989 ) e BALL e GOODSON (1985). 
8 De entre os artigos de outros autores aí publicados, merecem destaque FINGER (1988), PINEAU(1988) 
JOSSO, (1988), DOMINICE, GOODSON (1992), HUBERMAN (1992), POPKEWITZ (1992b) 
9 De entre essas obras merecem destaque: O Saber Das Crianças (ITURRA, 1996, org.):. 
 O Imaginário da Criança: Os Silencios da Cultura Oral (ITURRA, 1997) 
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de campo – os conceitos fenomenológicos correspondentes são os de desdobramento e 
redução fenomenológica, a começar pela suspensão do juízo (nomeadamente o juízo de 
realidade). Mas tinha a sensação de, em relação ao paradigma etnográfico, a minha ser 
uma experiência abastardada. Daí a minha curiosidade pelo trabalho do grupo de 
Antropologia da Educação do ISCTE.  

 

 

Cultural Studies, Aprendizagem Situada, Construção do Saber Profissional e “Falar como um Doutor!” 

 
Mas os antropólogos desse grupo já não tinham objectos de estudo centrados na 
educação e trabalhavam agora no quadro de paradigmas muito diferentes, cujas 
referências teóricas eram, por exemplo, Writing Culture (lá iremos!). Embora alguns 
deles encontrassem na psicologia cultural, no etnoconhecimento e na aprendizagem 
situada (tendo como referência, nomeadamente, Jane Lave) uma continuação da 
perspectiva que me tinha aproximado do grupo (e que eu continuava a explorar 
acompanhando as publicações da Revista. Mind, Culture and Activity, e de alguns 
investigadores orientados pela Cultural Historical Activity Theory, CHAT (alguns dos 
quais visitavam o Departamento de Educação da FCUL).  

Alguns seminários com antigos participantes no grupo, já doutorados, como 
Telmo Caria, permitiram-me, no entanto, encontrar outras vias a explorar. Entre elas a 
construção do saber profissional (Telmo começou por falar em “uso do conhecimento 
abstracto em contexto de trabalho”). Mas foi entre as obras de sociólogos, sobretudo 
franceses, que acabei por encontrar alguns conceitos importantes para o esclarecimento 
das problemáticas que ia formulando a partir dos problemas com que os professores e 
educadoras se foram deparando na década de 90 – Sobre os quais eu procurava trabalhar 
conceptualmente de uma forma que o grupo de professoras e educadoras com quem 
trabalhava só estava interessado em acompanhar até um certo ponto: Estás a falar como 
um doutor! (diziam-me então, entre o elogio e a distância). Ou, se de todo não lhes 
interessavam as minhas formulações: Isso é conversa de altos doutores!  
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3.6.1 Dos “nativos” aos “práticos” 
 
“Do ponto de vista dos nativos” 

 

Clifford GEERTZ (1983, 1997 para a edição portuguesa de onde aqui são feitas 
citações) formula, num ensaio que intitulou “«Do ponto de vista dos nativos»: a 
natureza do entendimento antropológico” (publicado inicialmente em 1974) uma 
questão próxima daquela que o autor desta comunicação tinha começado por colocar-se 
sobre a pretensão dos investigadores de terem uma posição privilegiada para 
interpretarem a acção dos professores, como “práticos”, e assim construírem o campo 
do discurso com um centro e uma periferia. Partindo de alguns registos do Diário de 
Malinowski, Geertz questiona se, para que os antropólogos tenham acesso ao sistema de 
significados dos grupos sociais que estudam, é necessário ou possível que “se coloquem 
sob a pele” dos homens que os constituem, ou que vejam o mundo sob o ponto de vista 
deles, e se, para isso, têm que “dispor de alguma sensibilidade extraordinária, uma 
capacidade quase sobrenatural de pensar, sentir e perceber o mundo como um nativo”. 
Esta seria, para ele, uma questão epistemológica, muito mais do que ética 10. 

A compreensão seria possível sem a empatia? O que é que, no essencial, faz o 
etnógrafo? Qual a natureza da sua descrição, interpretação e explicação? Em que 
medida, e como, contribui para o esclarecimento dos significados que regulam as 
interacções nesses grupos e entre eles e outros grupos, ou homens exteriores ao grupo? 

Para responder à questão, mobiliza um conceito do psicanalista Heinz Kohut que 
distingue “experiência próxima” e “experiência distante”. Casta e nirvana seriam da 
primeira espécie enquanto estratificação social e religião e sobretudo, sistema 
religioso, seriam da segunda 11, esclarecendo que não considera um dos conceitos 
necessariamente melhor do que o outro. O que Geertz considera desejável é que sejam 
utilizados os conceitos que produzam “uma interpretação do modus vivendi de um povo 
que não fique limitada pelos horizontes mentais daquele povo, nem que fique 
sistematicamente surda às tonalidades da sua existência” (GEERTZ, 1997, p. 88) 12. 
Tratar-se-ia de “captar conceitos que, para outras pessoas são de experiência próxima e 
fazê-lo de uma forma tão eficaz que nos permita estabelecer uma conexão esclarecedora 
com os conceitos de experiência-distante criados por teóricos para captar elementos 
mais gerais da vida social ...” (idem) 13.  Esta seria uma tarefa delicada que exigiria, 
como “truque”, “não se deixar envolver por nenhum tipo de empatia espiritual interna 
com os seus informantes” (idem) 14, mas, ao mesmo tempo, ter a empatia suficiente para 
ter acesso a eles, para que eles aceitem o investigador e tenham interesse em 

                                                 
10 Eu diria política. Cf. J.CLIFFORD na Introdução a Writting Culture, 1986, pp. 3, 7 e 10, remetendo 
para o conceito de campo e para a relação do conhecimento com a posição no campo, por onde o 
epistemológico encontra o político e, portanto, o ético (cf. Rabinow, 1986). 
11 Cf. SCHÜTZ (1974) sobre os diferentes tipos ideais em Weber. 
12 Mais à frente, rejeita que o que os antropólogos comparatistas devam fazer seja (como propõe Barkun, 
um autor na área do direito comparado) “retirar a estrutura abstracta das suas asserções culturais 
específicas” (p. 273). Ver tb. p. 341. Na p. 351 pode ver-se que defende “uma maneira hermenêutica de 
pensar o direito – como uma forma de dar um sentido específico a coisas específicas em lugares 
específicos”. Cf. tb. p.349 e 273. 
13 Isto remete para questão de um quadro teórico preexistente. Cf. CLIFFORD, 1986, p. 11, 13 e 22, sobre 
o lugar privilegiado por cima do mundo e de onde se pode ver sem ser visto e desconstruir a retórica dos 
outros sem expor nem tomar consciência do que contexto social que produz e sustenta o nosso regime de 
verdade, e RABINOW (1986), p. 240 
14 Cf. CLIFFORD, CRAPANZANO e RABINOW, em Writing Culture sobre a construção textual, ou 
retórica, da autoridade etnográfica e como isso passaria em Geertz por uma argumentação metodológica: 
os eventos descritos existiriam como textos para os próprios actores. 
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desenvolver com eles uma “conversa” (idem, p. 107) indispensável para “descobrir o 
que eles acham que estão fazendo” (idem, p. 89).  

Geertz faz notar que as categorias de “experiência próxima” não são 
reconhecidas, a não ser de forma grosseira e ocasional, como “conceitos”. A 
“experiência próxima” seria caracterizada precisamente por “as ideias e as realidades 
que elas representam estarem natural e indissoluvelmente unidas” (idem, p. 89). Mas 
não se trataria para o etnógrafo, simplesmente de explicitar esses conceitos 15. Ele não 
pode perceber aquilo que os seus informantes percebem, mas somente, e “com bastante 
insegurança”, como diz este autor, “ «com que», ou «por que meios», ou «através de 
quê» (ou seja lá qual for a expressão) os outros percebem” (idem, p. 89). E não pode ir 
além da posição de “espectador”. Posição que GEERTZ (1997) valoriza 16. O etnógrafo 
não pode trabalhar – este autor afirma claramente não trabalhar, por exemplo, sobre o 
“conceito de pessoa” dos balineses, entre os quais fez trabalho de campo – “imaginando 
ser uma outra pessoa – um camponês no arrozal, ou um sheik tribal – para depois 
descobrir o que este pensaria [17], mas sim procurando, e depois analisando, as formas 
simbólicas – palavras, imagens, instituições, comportamentos – em cujos termos as 
pessoas realmente se representam a si mesmas e para os outros em cada um desses 
lugares” (idem, p. 90) 18. Mais à frente, interroga-se sobre a medida em que, ao 
descrever o uso de símbolos, se está também descrevendo “percepções sentimentos, 
pontos de vista, experiências”, e responde fazendo notar que  
 

... existe um bordejar dialéctico contínuo entre o menor detalhe nos locais menores e a 
mais global das estruturas globais, de tal forma que ambos possam ser observados 
simultaneamente, [...] saltando continuamente de uma visão da totalidade através das 
várias partes que a compõem, para uma visão das partes através da totalidade que é a 
causa de sua existência, e vice-versa, com uma forma de movimento intelectual 
perpétuo, buscamos fazer com que uma seja explicação para a outra. (idem, p. 105) 19.  

 
Geertz conclui o ensaio escrevendo que “é possível relatar subjectividades 

alheias sem recorrer a pretensas capacidades extraordinárias para obliterar o próprio ego 
e para entender os sentimentos de outros seres humanos. 20. Para ele a compreensão 
dependeria essencialmente da habilidade para analisar os modos de expressão e o que 

                                                 
15 No caso das sociedades ocidentais, porém, há que ter em conta a reflexividade dos conceitos. 
16 Ver tb. p. 354, onde contraria a máxima de Santayana, segundo a qual só podemos comparar quando 
somos capazes de chegar ao coração do assunto, contrapondo-lhe a ideia de que “é através da 
comparação, e de incomparáveis, que compreenderemos seja lá qual for o coração a que conseguimos 
chegar” 
17 Mas, com uma abordagem fenomenológica, SCHÜTZ (1974) mostra que não se pode passar sem a 
auto-interpretação. E o próprio GEERTZ (1997) o admite (cf p. 272, embora corrigida em pp.352 e354 
sobre Santayana – ver nota anterior). 
18 Nas pp. 50, 272 e 353, GEERTZ (1997) chama a atenção para uma “mudança na teoria social que a fez 
considerar a acção social como uma forma de representar e transmitir significados, que se iniciou com 
Weber e Freud (ou em algumas interpretações, com Durkheim, Saussure e G. H Mead) e que agora se 
tornou gigantesca” e considera-a fundamental para explicar o modo de operar dos antropólogos. Mas a 
sua posição é mais definida que a destes autores e mesmo que a dos interaccionistas simbólicos (Cf 
tipologia de PINEAU, 1983). Cf. Pineau e Catani sobre método biográfico. Cf Foucault (1988), aqui 
referido na Secção 3.5.2, sobre os cruzamentos da linguística e da etnografia, 
19 Geertz refere-se, a este propósito, ao ciclo hermenêutico, mas não se pode deixar de lembrar o que 
SARTRE, 1960a, escreveu sobre método progressivo-regressivo entre o concreto e o abstracto, o 
particular e o geral, e o subjectivo e o objectivo. Ver tb. sobre este movimento metodológico, DUMONT, 
1992). 
20 Segundo os fenomenologistas, não se trata de o obliterar mas sim de o transformar/ampliar através da 
participação noutra experiência – Cf PINEAU (1983) sobre as várias abordagens da história de vida. 
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designa por sistemas simbólicos. Embora reconheça que o ser aceite contribui para o 
desenvolvimento dessa habilidade.  

Noutros ensaios que reuniu na mesma publicação sob o título O Saber Local, 
Geertz (1983/1997) procura explicar o procedimento heurístico da etnografia recorrendo 
à metáfora da “tradução”. Já na introdução (1997, p. 24) esclarece que, “na 
antropologia, «tradução» significa, principalmente, a reformulação de categorias (nossas 
e alheias – pense-se por exemplo em «tabu»), para que estas possam ultrapassar os 
limites dos contextos originais onde surgiram e onde adquiriram o seu significado, com 
o objectivo de estabelecer afinidades e demarcar diferenças” 21. E chama a atenção para 
que esta operação se alarga a “conceitos” como «família», «casta», «mercado» ou 
«estado». No ensaio com que abre o livro (e cuja primeira publicação data de 1980), 
afirma claramente que “a explicação interpretativa [...] se concentra no significado que 
instituições, acções, imagens, elocuções, eventos, costumes – ou seja, todos os objectos 
que normalmente interessam os cientistas sociais – têm para os seus «proprietários»” 
(idem, p. 37). E considera que há várias maneiras de dar conta desse significado: 
“Burckhardt retrata, Weber cria modelos, Freud faz diagnósticos. Todas elas, no 
entanto, representam esforços para formular conceitos que expliquem como este ou 
aquele povo, este ou aquele período, esta ou aquela pessoa, fazem sentido para si 
mesmos ...” (idem). Para Geertz, “... a teoria – seja esta científica ou não – avança 
principalmente graças à analogia, um tipo de compreensão que «vê» aquilo que é menos 
inteligível através de uma comparação com o mais inteligível ...” (idem), sendo que as 
transformações históricas nessas analogias heurísticas dão lugar a reconfigurações da 
teoria social 22. 

Para explicar o procedimento da etnografia, Geertz explora a analogia com a 
filologia, cuja função começou por ser “tornar documentos antigos, estrangeiros ou 
esotéricos acessíveis àqueles que consideravam esses documentos antigos, estrangeiros 
ou esotéricos” (idem, p. 51), produzindo “edições comentadas” que “reinscrevem” a 
mensagem daqueles textos noutros contextos culturais e históricos. Ele chama a atenção 
para que, no desenvolvimento da filologia, e face às questões relativas aos princípios e 
circunstâncias que levaram à elaboração daqueles textos, surgiu uma distinção entre 
“aqueles que estudam textos específicos (historiadores, editores, críticos – que gostam 
de ser considerados humanistas) e os que estudam a actividade de criar textos 
(linguistas, psicólogos, etnógrafos – que gostam de ser considerados cientistas)”, 
denunciando o bloqueio que resulta de um processo em que “o estudo de inscrições [no 
sentido de Ricoeur] se separa do estudo do processo de inscrever, e o estudo do 
significado fixo, do estudo dos processos sociais que o fixam” (idem, p. 52) 23, e 

                                                 
21 Cf. GEERTZ, 1997, p. 249. 
22 Geertz chama a atenção para que, entre essas reconfigurações, “a analogia com textos é [...] a que mais 
se expandiu”, mas reconhecendo-lhe ousadia considera-a pouco elaborada, remetendo para a necessidade 
de ter em consideração abordagens como a de Ricoeur, a que se pode juntar Bakhtin, autor a quem a 
corrente da Cultural Historical Activity Theory (CHAT) atribui grande importância, e toda uma tradição 
fenomenológica, desde Schütz a Derrida. Assim, para Geertz, “a chave para a transição de texto para 
texto análogo, ou de um texto escrito como discurso para a acção como discurso, é como Paul Ricoeur 
assinalou, o conceito de ‘inscrição’: a fixação do significado” (p. 50 – cf Clifford, WC, p. 6). E mais à 
frente: “”Imaginar que as instituições, costumes e mudanças sociais possam ser de alguma forma «lidas» 
é alterar totalmente o nosso entendimento do processo que dá origem a esta interpretação, direccionando-
o para tipos de actividades mentais mais parecidas com aquelas utilizadas pelo tradutor, pelo exegeta, ou 
pelo iconografista do que aquelas que são típicas de aplicadores de testes, analistas de factores ou 
pesquisadores de opinião pública” (p. 51).  
23 Oposição a que corresponderia a que existe entre “ritualistas e “retóricos” e estaria de certo modo na 
origem da “colisão entre os mandarins do desconstrucionismo que se opõem à interpretação e os 
defensores do simbolismo de dominação, do neomarxismo”, (GEERTZ, 1997, p. 54; cf tb. p. 273). 
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considera que a reparação daquela ruptura, “a integração do estudo de como se processa 
a construção de textos [e] de como o que foi dito é resgatado do dizer, no estudo de 
fenómenos sociais – piadas apache, comida inglesa, sermões de cultos africanos, escolas 
secundárias norte-americanas, o sistema de castas indiano, a queima das viúvas 
balinesas [...] – é o que faz a ‘nova filologia’ ...” (idem, p. 52). E, continuando a citar 
Becker, conclui que “num mundo multicultural [...] num mundo de epistemologias 
múltiplas, há necessidade de um novo tipo de filólogo – um especialista em relações 
contextuais – em todas as áreas do conhecimento que tenham a construção de textos 
como actividade principal: literatura, história, direito, música, política, psicologia, 
comércio, e até mesmo a guerra e a paz.”. Coerência, intertextualidade, intenção e 
referência, seriam aproximativamente os conteúdos das quatro relações definidas por 
Becker, mas Geertz reconhece que todas elas se tornam “alusivas assim que deixamos 
de lado o parágrafo ou a página e nos voltamos para actos ou instituições” (idem, p. 53). 

No ensaio intitulado “O Saber Local: factos e leis numa perspectiva 
comparativa” com que termina a referida publicação, Geertz, defendendo o tipo de 
relativismo que resulta da sua perspectiva comparativa, conclui que este “funde os 
processos de auto-conhecimento, auto-percepção e auto-entendimento com os processos 
de conhecimento, percepção e entendimento do outro” (Geertz, 1999, p. 272) 24. Ele 
exemplifica com o que isto significa para o estudo comparativo do direito, falando de 
uma “tentativa de formular características de um tipo de sensibilidade jurídica, em 
termos das pressuposições, preocupações e estruturas de acção características de outra 
sensibilidade jurídica” (idem, p. 330). Mas apercebemo-nos de quanto o problema está 
em aberto e insuficientemente definido, ao ler (idem, p. 341) que “os padrões para a 
avaliação [da] validade devem ser os nossos – afinal de quem mais poderia ser? ”, 
somente não devendo ser tão constritivos que excluam tudo aquilo que se passa no 
mundo para além dos “discursos sistematizados dos tribunais superiores federais ou 
etnografias tribais” (idem) 25.  

No ensaio sob o título “ «Descoberto na tradução»: A História Social da 
Imaginação Moral” (publicado pela 1º vez em 1977), embora admitindo parcialmente 
(26) que “não podemos nunca entender, de forma adequada, a imaginação de outros 
povos ou de outras épocas”, Geertz rejeita que daí resulte que não possamos “entender 
coisa alguma”, propondo que em vez de procurar a intencionalidade desses povos “ por 
trás das interpretações intermediárias”, o façamos precisamente “através” delas ( p. 70). 
Noutro ensaio, mais centrado no estudo comparativo do direito, fala em “re-descrever o 
descritor à medida em que ele redescreve aquilo que foi descrito” (idem, p.335). 

                                                                                                                                               
Podendo também ser relacionada com “a separação estrita ente teoria e dados; a ideia do ‘facto bruto; o 
esforço para criar um vocabulário formal de análise purgado de qualquer referência subjectiva [Cf A S 

SILVA, 1988, p. 170 e BERNSTEIN, 1999 e RABINOW, 1986, p. 240]; a noção de ‘linguagem ideal; 
e a alegação de neutralidade moral ...”. Tudo isto sendo incompatível com “a explicação [...] vista como 
uma questão de conectar a acção e o seu significado e não o comportamento e os seus determinantes” ( 
GEERTZ, 1997, p. 55 ). 
24 O que, como se viu, passa, segundo Geertz, pela “maior atenção que a antropologia, ou pelo menos alguns 
sectores da antropologia [... dão] às estruturas do significado em cujos termos indivíduos e grupos de 
indivíduos vivem as suas vidas, e, mais especificamente, aos símbolos e sistemas de símbolos através dos 
quais essas estruturas são elaboradas, comunicadas, impostas, compartilhadas, modificadas, e 
reproduzidas ...” (p. 272) (aproximando-se assim dos desenvolvimentos do interaccionismo simbólico e 
abrindo pontes da Antropologia para a Psicologia Cultural) 
25 Dumont (1992, aqui analisado no Capítulo 2), nos ensaios sobre o individualismo procura descrever a sociedade moderna do 
ponto de vista e sobretudo com o conceito de “hierarquia por englobamento em totalidades” e com “inversões da hierarquia em 
vários níveis”, mas acaba igualmente por considerar inultrapassável o quadro de pensamento da modernidade. Cf. Rabinow, 1986, p. 
241. 
26 Cf. GEERTZ, 1997, pp. 65/66, sobre o relativismo cultural. 
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Geertz aproxima-se por vezes da teorização de GIDDENS (1992 e 1990/1984) 
sobre a reflexividade 27, mas estendendo essa reflexividade à actividade de transmissão 
cultural erudita sobre um período muito mais extenso do que a modernidade. Assim, 
para Geertz, “escrever sobre a história social da imaginação moral, ou ensiná-la – seja 
para o Bali ou para a Euro-América, seja como crítico ou etnógrafo – é tentar penetrar 
de alguma maneira neste emaranhado de implicações hermenêuticas, localizar com 
alguma precisão as instabilidades de pensamento e de sentimento que ele produz, e 
colocá-las numa moldura social [...] num contexto inteligível” (p. 71). Mas não tem 
devidamente em conta o grau em que a reflexividade dos conceitos já transformou a 
vida quotidiana, as formas simbólicas que nela se desenvolvem e a reflexão dos actores 
sobre ela. James CLIFFORD (1986 e, sobretudo, George MARCUS (1986) afrontam 
essa questão em Writing Culture 28. Mas há que acrescentar a ideia de que a referida 
instabilidade de conceitos se desenvolve em campos estruturados com alguma 
homologia estrutural com o espaço social 29.  

 
 

Por outro lado, Geertz faz notar que:  
 

 ... Não são apenas os observadores das complexidades [e “anomalias”] do Terceiro 
Mundo que se sentem inexoravelmente atraídos por elas; os próprios sujeitos dessas 
complexidades também sentem essa atracção. Também eles oscilam irresoluvelmente 
entre tentar compreender o seu mundo jurídico em termos – evangelizador-tradicional, 
revolucionário-radical, ou segundo os dos códigos do direito ocidental – que são 
demasiado absolutos para representá-lo realisticamente, e perder totalmente a 
esperança de compreendê-lo, a não ser oportunistamente. (GEERTZ, 1997, p. 341) 

 
E conclui que: 
 

As coisas não parecem ser assim tão mais claras para aqueles que são parte delas, do 
que o são para os que observam de fora [o comentário poderia ser feita invertendo os 
termos]. E aquilo que para uns é um desafio hermenêutico – o que é possível dizer sobre 
um discurso tão poliglota, para outros é um desafio prático – o que é possível dizer como 
parte integrante de tal discurso. (GEERTZ, 1997, p. 342) 

 
O que fazem os autores de Writing Culture 30, passado um ano, é assumir que 

também a etnografia é parte integrante desse discurso poliglota 31 . Mas o próprio 
Geertz oscila e quase a concluir, antecipando algumas das posições daqueles autores 32, 
escreve ainda que “necessitamos no final, algo mais do que saber local”, e que 
“precisamos descobrir uma maneira de fazer com que as várias manifestações desse 
saber se transformem em comentários umas das outras, uma iluminando o que a outra 

                                                 
27 Ver tb. p. 352 sobre reflexividade e diversidade. 
28 Estes autores tiram todas as consequências do facto de os antropólogos se proporem elaborar 
representações de culturas já profundamente marcadas por outras representações dos mais vários tipos, 
nomeadamente pelas da ciência e filosofia cujos conceitos se foram reflectindo na administração colonial, 
nos movimentos de emancipação, na organização dos estados e na participação na política internacional e 
na profunda penetração da tecnologia e da economia na vida quotidiana.  
29 Cf. RABINOW, 1986. 
30 Geertz está igualmente próximo daqueles autores, tal como da ideia de pensamento contrafactual 
defendida por Giddens naqueles anos, ao propor um entendimento do direito como uma espécie de 
imaginação social e ao falar da necessidade de “imaginar formas de vida” que as pessoas que as 
imaginam possam viver na prática (p. 356). 
31 Este é um sentido para a prática dialógica que Rabinow não explora na sua análise das propostas de J. 
Clifford. 
32 Mas também não estando muito longe de algumas teses de BOURDIEU (1998 e 1997). 
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obscurece. (GEERTZ, 1997, p. 353). Ao mesmo tempo que manifesta os seus receios, 
aproximando-se das resistências que, na mesma época (1983), Dumont opunha às novas 
correntes da antropologia e que ultrapassam as que foram identificadas por George 
MARCUS (1996, pp. 9 e 10) em “That Damn Book: Ten Years After Writing Culture”. 
 

Aquilo que um dia foi chamado ‘a longa conversa da humanidade’ pode estar se tornando 
tão cacofónica que impossibilita a o desenvolvimento de qualquer pensamento 
sistemático e menos ainda a transformação de formais locais de sensibilidade jurídica em 
comentários recíprocos, que possam realçar-se mutuamente. (GEERTZ, 1997, p. 355) 

 
 

Fundir conhecimentos produzidos em campos diferentes? 
Mente Cultural e Mente Racional-Positiva: Articulação possível’  

 
Mas os diferentes conhecimentos que Geertz pretende “fundir” ou pôr em diálogo, 
assim como as diferentes diligências representativas a que se refere Clifford, 
desenvolvem-se em campos e subcampos estruturados como campos de forças. E esses 
subcampos são diversos e hierarquizados num campo discursivo que estrutura as 
relações entre culturas e condiciona diferentemente os quadros conceptuais e práticos 
em que se desenvolvem esses diferentes saberes. 

Por outro lado, a noção da existência de duas mentes sociais em contraposição 
(eventualmente em articulação): a mente cultural e a mente racional-positiva, vem 
complicar a resposta que Geertz e grande parte da antropologia desde então (33) dão a 
esta questão. Esta noção relaciona-se com as noções igualmente contrapostas 
(eventualmente articuláveis) de comunitário e de societário que Tönnies formulou e que 
os mais diversos autores vêm retomando com diversas nuances nas diferentes áreas das 
ciências sociais e humanas, desde Durkheim e Weber a Piaget (34) e até a GIDDENS, 
que lhe reconhece um lugar fundador na diferenciação da sociologia em relação à 
antropologia. 
 
 

                                                 
33 Desde Interpreting Culture e desde Writing Culture, que vai mais longe em constituir as formas 
simbólicas como objecto da etnografia mas não prescinde da implicação na dinâmica cultural dos grupos 
com que trabalha. 
34 Cf. DUMONT, 1992, e DUBAR, 1997. e aqui, no Capítulo 2, as referências a esta questão.  
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Writing Culture 

 
Na Introdução a Writing Culture, James CLIFFORD (1986, p. 11) considera que “a 
antropologia deixou de ter um autoridade automática para falar por outros definidos 
como incapazes de falar por eles próprios”. E isto por razões políticas, éticas e 
epistemológicas -- e culturais, poderia acrescentar-se, pensando no modo como 
Rabinow evoca Foucault num capítulo desse mesmo livro.   
  Segundo CLIFFORD (1989, p. 3): “A etnografia está activamente situada entre 
poderosos sistemas de significado. Ela coloca as suas questões nas fronteiras das 
civilizações, culturas, classes, raças e géneros. [...] Descreve processos de inovação e 
estruturação e é ela própria parte desses processos”.  Este autor fala (citando Needham) 
de uma crise da antropologia que resultaria da desintegração do «Homem» como telos 
para uma disciplina. De que resultaria, por sua vez, a incapacidade desta disciplina para 
unificar as suas quatro áreas tradicionais 35, tendendo o seu campo a dispersar-se por 
uma grande variedade de disciplinas como a crítica textual, a história cultural, a 
semiótica, a filosofia hermenêutica e a psicanálise, e competindo com abordagens em 
que os objectos de estudo são constituídos interdisciplinarmente 36.  

Ao elencar seis maneiras em que a escrita etnográfica é determinada, 
CLIFFORD (p. 7), refere a dimensão política, fazendo notar que “a autoridade para 
representar realidades culturais [algo mais geral, e simultaneamente mais preciso do que 
«falar em nome»] está desigualmente distribuída e é por vezes contestada”, e que a 
etnografia se faz, “se escreve”, “dentro de, e contra, tradições específicas, disciplinas, 
audiências”. Este autor faz notar que toda a etnografia está sujeita aos “sistemas ou 
economias de verdade” 37, ao mesmo tempo que defende que “um rigoroso sentido de 
parcialidade pode ser uma fonte de tacto na representação” (idem, p. 8). Refere também 
como a etnografia se foi confrontando com situações/culturas em que se assume e tem 
um lugar central na comunicação (e nomeadamente na relação com o etnógrafo) a noção 
de que “o conhecimento é poder, e que não se deve nunca revelar tudo o que se sabe” 
(p. 8, citando Richard Price de Fist.Time: The Historical Vision of an Afro-American 
People), resultando daqui um modo de conhecimento “inerentemente imperfeito” e um 
modo de crescimento do conhecimento que o etnógrafo tem que representar; e que pode 
constituir um modelo para a etnografia em geral, confrontada que está com a dupla 
tarefa de tornar o estranho familiar mas ao mesmo tempo manter a estranheza que a sua 
interpretação procura superar, numa operação retórica em que arrisca a credibilidade 
dessa interpretação 38. 

James CLIFFORD (1986, p. 10) assume mesmo a vocação contra-hegemónica 
da etnografia que resultaria dessa crise na antropologia iniciada nos anos 60 e, 
nomeadamente, da crítica ao seu quadro colonial 39.  E sublinha a importância de 

                                                 
35 As quatro áreas tradicionais seriam, segundo F. Boas, a antropologia biológica -- que hoje estabelece 
relações estreitas com a primatologia, a etologia e a ecologia --, a arqueologia, a antropologia cultural ou 
social e a linguística. 
36 Uma face literária da antropologia poderia fazer com que ela tendesse a ficar circunscrita a zonas em 
que os “valores não utilitários, «superiores» seriam mantidos” (CLIFFORD, 19986, p. 7). 
37 Cf. RABINOW, 1986, que mostra, retomando Foucault, como isto tem implicações muito para além da 
problemática, eventualmente assumida na etnografia, da construção de uma relação do “investigador” 
com “o outro”, que é uma relação de poder independentemente do modo como é imposta ou negociada. E, 
no mesmo livro, Crapanzano (1986, p. 52) mostra com recurso à metáfora de Hermes que, ao assinalar 
limites entre culturas, o etnógrafo afirma o poder interpretativo do ocidente. Cf. as considerações de 
FOUCAULT, 1988, sobre a etnografia, já aqui referidas na Secção 3.5.2. 
38 Cf. CRAPANZANO, 1986, p. 52-53. 
39 Cf. MARCUS, 1996, pp. 7-8 e 10: ao colocar “o ethos etnográfico sob forte crítica” (“política do 
trabalho de campo, natureza da identidade, subjectividade, reflexividade e diferença nos encontros do 
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surgirem “etnógrafos indígenas” estudando as suas próprias culturas 40, e de novas 
publicações de materiais produzidos em antigas investigações etnográficas recuperarem 
descrições na sua forma original 41.  

Sem dúvida, os aspectos políticos e epistemológicos estão estreitamente ligados. 
Como escreveu CLIFFORD: “A crítica do capitalismo no pós-guerra – pondo em causa 
a capacidade do Ocidente para representar outras sociedades – foi reforçada por um 
importante processo de teorização acerca dos próprios limites da representação” (idem, 
p. 11 42), que voltou a colocar num lugar central do processo de produção cultural a 
análise dos processos retóricos. Deixou de existir o lugar privilegiado por cima do 
mundo de onde se pode ver sem ser visto e desconstruir a retórica dos outros sem expor 
a própria nem tomar consciência do contexto social que produz e sustenta o nosso 
“regime de verdade” 43. 

Paul RABINOW (1985, p. 242) refere-se mesmo à necessidade de 
“antropologizar o ocidente” pondo em evidência quanto os seus pretensos universais 
estão ligados a particularidades históricas, nomeadamente a epistemologia e a economia 
política 44. Já aqui se viu que Louis DUMONT, nos Ensaios sobre o Individualismo, 
seguia essa via, procurando analisar a ideologia da sociedade moderna do ponto de vista 
de outras sociedades, e sobretudo com o conceito de “hierarquia por englobamento em 
totalidades” e com “inversões da hierarquia em vários níveis”, mas acabou igualmente 
por considerar inultrapassável o quadro de pensamento da modernidade.  

 
 
 

                                                                                                                                               
trabalho de campo”), Writing Culture “deu à antropologia uma voz e uma posição progressista que de 
outro modo não teria tido”. 
40 Já para RABINOW (1986), “não são necessárias epistemologias indígenas ou uma nova 
epistemologia do outro. [...] na melhor das hipóteses, o que há a fazer é mostrar como e quando e por que 
meios culturais e institucionais outros povos começaram a procurar epistemologia para eles próprios” (p. 
242). 
41 Embora assinale, na p. 20, a pouca atenção que em Writing Culture se dá “às novas possibilidades 
etnográficas emergentes de experiências não-ocidentais. 
42 Este autor faz referência a uma crítica ao “discurso do ocidente” que estava sendo desenvolvida por 
vários movimentos sociais e culturais, desde movimentos político-culturais de motivação étnica, ao 
feminismo, ao estruturalismo, pós-estruturalismo e neo-marxismo, ao pós-modernismo, à hermenêutica e 
à filosofia analítica, com destaque para autores como Derida e Foucault, mas referindo igualmente as 
abordagens de Dilthey, Heidegger, Ricoeur e as de Saussure, Jacobson, Lee, Whorf, Sapir. Wittgenstein. 
Noutro capítulo de Writting Culture, RABINOW parte da crítica de Rorty (p. 234-236) ao lugar da 
epistemologia e da representação na cultura ocidental, e passa (pp. 239-240) à análise feita por Foucault 
da interconexão entre o pensamento, os regimes der verdade, e as práticas sociais. 
43 Ver CLIFFORD, 1986, pp. 13 e 22, e CRAPANZANO, 1986, p. 54; cf. RABINOW, 198, p. 240, 
citando Foucault. 
44 Cf. em As Palavras e as Coisas (Foucault, 1988, pp. 412/415) as considerações sobre a etnologia – aqui 
referidas . 
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Dos “nativos” aos “práticos” [45] 

 
Mas este movimento crítico, que se desenvolveu na antropologia em relação à estrutura 
do campo da relação entre culturas dos diversos povos ao nível geopolítico, não se 
estendeu à estrutura do campo cultural que nas sociedades ocidentais se organiza em 
função do lugar central constituído pelo conhecimento científico (sejam as ciências 
físico-biológicas e os seus desenvolvimentos tecnológicos, sejam as ciências sociais e o 
seu papel na constituição de campos discursivos e na sua articulação). O enfoque na 
retórica teve algumas repercussões na análise destas sociedades, mas foi sobretudo nos 
processos de legitimação do “poder” de grupos profissionais intermediários desse 
conhecimento científico, “os práticos”, ou mais restritivamente “os profissionais” 46: 
quer no modo como “usam” a ciência para legitimarem posições sociais denunciadas 
como de privilégio na relação com outros grupos sociais, quer na relação com “os 
clientes”, ou os “utilizadores de serviços”. O lugar das ciências no centro dos campos 
profissionais, assim como o seu papel na estruturação desses campos, permanece 
inquestionado no essencial. Assim como a relação entre as posições no subcampo da 
produção académica de conhecimento e os vários desenvolvimentos investigativos, as 
disciplinas e sub-disciplinas, as correntes, os objectos de estudo, as publicações e a 
divulgação, a orientação da formação “dada/oferecida” aos profissionais, a relação 
com os media e a participação no debate público e na formação de opinião, a 
participação em diversos níveis de estudo e decisão governamental e empresarial. 
Nomeadamente a etnografia, tem vindo a tomar como objecto de estudo privilegiado, os 
movimentos sociais, com a atomização das pessoas que eles implicam, ou situações 
sociais que, pela sua marginalidade, evocam os seus objectos de estudo tradicionais. 
Mas raramente coloca o enfoque em grupos profissionais capazes de controlarem o seu 
discurso (Essa pode mesmo ser uma das razões pela qual a investigação com grupos de 
professores do ensino secundário é muito mais rara do que com professores do 1º 
ciclo.).  
(Depois de algumas notas sobre “a vocação marginal da antropologia” e a construção de 
novos “espaços” e objectos de estudo, volta-se aqui a essa questão com uma pequena 
secção sobre a participação nos conflitos de legitimidade no campo de produção do 
discurso.)  
[No Subcapítulo 4.4, procurará ver-se em que medida “os práticos” podem avançar 
nesse questionamento, utilizando para esse efeito os conceitos de sentido estratégico, 
interpretativo, justificativo e contextual (47) com que Telmo CARIA (2000, 2002a) 

                                                 
45 É retomado aqui o problema inicial, que o autor desta dissertação se colocou há mais 
de dez anos no início da investigação para a dissertação de mestrado (Cf. FILIPE, 1996 
e 1999) 
46 Veja-se aqui o Subcapítulo 3.1. 
47 Nesta comunicação fazia-se também uma referência à teorização de CARIA (2000, 2002). 
 Viu-se aqui como, partindo da analogia da etnografia com a filologia, Geertz e Becker falam da 
“necessidade de um novo tipo de filólogo – um especialista em relações contextuais”. Telmo Caria 
afronta um problema semelhante ao estudar as relações entre o conhecimento científico e a sua utlização 
contextual, mobilizando alguns conceitos de Raul Iturra e dos seus mestres Jack Gooody e Meyer-Fortes 
(mas também HOGGART (1957/1973) terá contribuído significativamente para este conceito), como a 
distinção entre mente cultural e mente racional-positiva, mas colocando o acento na problemática da sua 
eventual articulação. E para estudar os usos que os profissionais fazem do conhecimento científico e 
abstracto nos seus contextos de trabalho utiliza os conceitos de sentido interpretativo/justificativo, de 
sentido estratégico e de sentido contextual. A que eu acrescento o sentido emancipatório (Ver FILIPE. 
2003b e aqui o Subcapítulo 3.9). A referência à teorização de CARIA (2000) permitia também passar á 
abordagem da noção de conflito de legitimidade, que, como já se pôde ver tem um lugar central na análise 
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avalia a cultura profissional e os usos do conhecimento abstracto que os profissionais, e 
nomeadamente os professores, fazem nos seus contextos de trabalho.] 
 
 
Dos “nativos” a outras “vítimas” – a vocação marginal da antropologia e a construção de novos “espaços” e objectos 
de estudo 

 
George MARCUS (1986, p. 165), no capítulo com que contribui para Writting Culture, 
assume que embora “as etnografias tenham sido sempre escritas no contexto da mudança 
histórica” marcada pela “formação de sistemas estatais e a evolução de uma economia 
política globalizante”, os etnógrafos encontraram formas “a-históricas” de lidar 
com os contextos históricos do seu trabalho 48. Ele identifica duas dessas formas: 
numa, que designa por modelo da “salvação”, o etnógrafo vê-se como actuando “antes 
do dilúvio” – e esta retórica é particularmente visível quando uma mesma sociedade é 
etnografada por uma sequência de investigadores em que, ignorando as transformações 
que a comparação das diferentes etnografias tornaria evidentes, cada um apresenta a sua 
descrição como referindo-se a um período «antes do dilúvio»; noutra, que designa por 
modelo “redentor”, o etnógrafo “demonstra a sobrevivência de distintos e autênticos 
sistemas culturais não obstante as inegáveis mudanças”, procurando, em lugares pouco 
acessíveis, as situações onde “eles ainda fazem assim” ou em situações nas quais a 
etnografia esteja “livre de das indesejáveis complicações de uma premente presença de 
uma economia política histórico-mundial” (idem, p. 165, nota) 49. Segundo ele, os 
etnógrafos de uma corrente interpretativa, “mais interessados em problemas de 
significado cultural do que em acção social”, não têm uma representação geral de como 
“os mundos culturais que observam de perto (closely observed cultural worlds)” estão 
incorporados em “sistemas mais largos e impessoais” nem captam o papel desses 
mundos na “espécie de eventos e processos que fazem a história”, como escreve Marcus 
“para usar uma facilidade de expressão” 50. Admitindo que a etnografia “nunca tenha 
sido particularmente ambiciosa nesse aspecto”: talvez porque “o espaço descritivo das 
etnografias não tenha parecido, em si mesmo, um contexto apropriado para trabalhar 
com problemas conceptuais dessa ordem” (idem p. 166); ou por razões que tem a ver 
com “linguagens conceptuais” (idem p. 167), ou com uma atitude crítica em relação aos 
“grandes sistemas sociais positivistas”, que devia levar a privilegiar uma formulação de 
baixo para cima de questões clássicas e os “factos previamente tidos por certos” nessas 
teorizações de grandes sistemas. Mas isso implicaria o estudo de como os actores 
representam e utilizam, na vida quotidiana e na monitorização reflexiva da acção, 
os conceitos (51) que estruturam a vida social (dão-lhe continuidade e 
significado/inteligibilidade), actualizando-os, transformando-os e re-estruturando os 

                                                                                                                                               
que se aqui se fez da teorização de BOURDIEU, sobretudo em O Que Falar Quer Dizer e em, 
Meditações Pascalianas. 
48 Cf. FOUCAULT, 1988, p. 412. 
49 É de certo modo escapando, ou mesmo contra estas tendências que Maurice GODELIER (dir.) (1991) 
publicou uma colectânea de artigos sob o título Transitions et subordination au capitalisme. É 
significativo que nessa colectânea se encontrem tantos autores portugueses. 
50 Embora faça notar (MARCUS; 1986, p. 167) que a etnografia mostrou os efeitos desses eventos 
maiores e dos sistemas de larga escala na vida quotidiana, nomeadamente ao escolher os seus sujeitos 
entre os que considera como “vítimas”.  Isto seria o resultado do empenho dos etnógrafos na crítica 
social. Atitude crítica que, no entanto, conforme Marcus parece lamentar, não os leva a “responder a 
questões macrossociológicas acerca das causas dos acontecimentos ou a constituição dos maiores 
sistemas e processos”, os quais são “usualmente representados de forma mais formal e e abstracta noutras 
linguagens conceptuais” (idem). 
51 Regras e recursos, em GIDDENS (2000). 
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quadros para a relação social. Ora, a etnografia raramente se coloca nessa perspectiva 
dupla, reforçando portanto a sua posição marginal e acessória (por vezes meramente 
instrumental) em relação à teoria social, e mesmo em relação ao movimento social 
crítico 52. A antropologia parece comprazer-se nessa marginalidade e preferir valorizar 
as pessoas cuja vida estuda, mais como vítimas do que como actores. E eles são actores, 
quanto mais não seja nos processos da sua sujeição. 
 
A participação na “grande máquina de escrever” (e de representar) da Pós-modernidade  

 
MARCUS, mostra em “That Damn Book: Ten Years After” como, ao colocar “o ethos 
etnografico sob forte crítica” (1998, p. 8) 53, Writing Culture “deu à anropologia uma 
voz e uma posição progressista que de outro modo não teria tido” (idem, p. 7). Por outro 
lado, a crítica aos seus métodos retóricos, e sobretudo, a inter-relação que estabeleceu 
com outras áreas de expressão e interpretação, permitiu à antropologia uma maior 
intervenção social na medida em que algumas dessas áreas se tornaram cultural (e 
economicamente) centrais na pós-modernidade (idem, pp. 6 e 7). Nesse artigo “Ten 
Years After”, continua a reconhecer um posicionamento marginal, que resultaria em 
parte de a etnografia fazer uso duma organização ou economia da escrita bastante 
primitiva ou naïve” que dificilmente compete com outras “estruturas de poder e 
organizações [...] com muito mais complexas produções de representação”, mas coloca 
claramente a necessidade (idem, p. 12) de a etnografia (não obstante o carácter artesanal 
da sua prática) se assumir como parte integrante daquilo que, alargando a metáfora de 
Marcus, se pode considerar a “grande máquina de escrever” que constitui a sociedade 
moderna, sobretudo nesta fase de pós-modernidade 54. A antropologia poderia assim, 
segundo este autor, incluir os mundos institucional e da vida quotidiana como objectos 
de estudo paralelos e complexamente ligados (idem, p. 12).  
 

Mas a antropologia não dispõe só do espaço teórico que foi ocupado em grande 
parte pela sociologia. Dispõe também do espaço teórico da antropologia filosófica, a 
qual está longe de uma posição em que reivindicava uma superioridade que seria 
própria da atitude filosófica (55). Para explorar os novos espaços para a definição 
(eventualmente interdisciplinar) de objectos de estudo como os que Marcus refere em 
“Ten Years After”, eventualmente participando na “grande máquina de escrever” da 
pós-modernidade, mas sem continuar marginalizada, a antropologia e a etnografia têm 

                                                 
52 Cf. MARCUS, 1998, p. 10, e CLIFFORD, 1985, p. 3. 
53 Marcus refere-se nomeadamente à “política do trabalho de campo, natureza da identidade, 
subjectividade, reflexividade e diferença nos encontros do trabalho de campo” – Cf. Clifford, 1985, p. 10 
sobre a crítica à história e aos contextos políticos em que a disciplina se desenvolveu, nomeadamente a 
dominação colonial, crítica que se vinha fazendo desde o anos 60. 
54 Ele começa por fazer notar (MARCUS, 1998, p. 11) que “qualquer projecto de trabalho de campo 
contemporâneo está profundamente mergulhado em organizações de produção cultural que são no seu 
próprio âmago processos de escrita” e que “qualquer objecto de estudo tem que ser abordado através de 
um campo de representações já existentes e eventualmente concorrenciais [na medida em que se 
desenvolveram outros projectos de representação – cf. a tese de doutoramento de Paulo RAPOSO 
(2004)]”. A disciplina está, portanto, perante a necessidade de “constituir espaços diferentes e mais 
complexos nos quais o processo etnográfico possa ocorrer” (idem, p. 11), muito para além de um trabalho 
de campo em que um autor está em relação directa com grupos de sujeitos. E conclui que “a frescura da 
perspectiva etnográfica não depende, portanto, da recriação de um lugar não mediado de descoberta de 
um «outro»”. Sobretudo, qualquer directo e experiencial sentido dos outros como sujeitos – 
permanecendo uma contribuição que distingue a antropologia – deve ser acompanhada de negociação 
através de densas redes de representações já existentes.” (idem, p. 11)  
55 Cf. SARTRE; 1960a. 
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disponível uma tradição de abordagens de problemáticas que a liga à antropologia 
filosófica 56. Ao renunciarem a essa tradição, de certo modo contra o lugar que 
FOUCAULT (1988) descreve com sendo o da etnologia, e procurando demarcar-se da 
antropologia filosófica, estes antropólogos deixam à sociologia o lugar do campo que 
faz essa articulação, e portanto, um lugar central no campo das ciências sociais. O 
desenvolvimento da obra de Bourdieu é um exemplo de como o aprofundamento 
filosófico deu souplesse à sua reflexão, libertou a sua teorização do quadro muito rígido 
do Esboço de uma Teoria da Prática, e o aproximou dos problemas vividos pelas 
pessoas, tornando-se socialmente mais interveniente. 

 
 

Comunitário (e identitário) vs Societário (e estrutural) ou Antropologia vs Sociologia? 
 

Já se viu como é questionável a distinção entre os tipos ideias das relações comunitárias 
(e identitárias) e societárias (e estruturais) que seria fundadora da distinção entre 
Antropologia e Sociologia 57. A Antropoplogia não se pode restringir ao que restaria do 
comunitarismo e ao uso do método com que estudou com algum êxito culturas exóticas. 
Mesmo no estudo destas é cada vez mais o estudo dos processos de transição e relação 
com sistemas mais vastos (GODELIER, 1990). E mesmo nas sociedades 
“modernas”não pode restringir-se a processos residuais ou aspectos relativamente 
marginais, dispondo-se a ser usada como ciência auxiliar (por exemplo no urbanismo) 
58. Para evitar isso poderia rever a sua relação com a antropologia filosófica, para 
redefinir os seus objectos de estudo e avaliar criticamente valor ou ouso social dos 
conhecimentos que constrói (e para quem os constrói) quando toma por campo de 
estudo as sociedades modernas. 

Pensando apenas na problemática educativa ou na problemática da produção e 
utilização do conhecimento codificado que está na base do que Giddens designa por 
“sistemas periciais”, haveria que ter em conta um arco de objectos de estudo, 
metodologias e sub-disciplinas que vai das abordagens etnográfica e biográfica, a uma 
antropologia da educação centrada na aprendizagem situada, no conhecimento implícito 
nos processos de articulação de mentes sociais cultural e racional-positiva, na 
racionalização de culturas profissionais, até à antropologia económica, à economia 
política, à filosofia política e à antropologia filosófica em geral.  

Em dois últimos pontos, procura-se dar uma ideia de como isso é essencial para 
o esclarecimento dos conceitos educacionais e políticos com que se confrontam os 

                                                 
56 Também o reconhecimento do carácter reflexivo da modernidade, aponta para a necessidade de passar 
pelos conceitos da filosofia, nomeadamente da filosofia política e económica (cf. GEERTZ, 1997, p. 273, 
e DUMONT, 1992). 
57 As noções de comunitário e de societário que Tönnies formulou e que os mais diversos autores vêm 
retomando com diversas nuances nas diferentes áreas das CS e humanas, desde Durkheim e Weber a 
Piaget (Cf Dubar e Dumont) e até a Giddens, que lhe reconhece um lugar fundador na diferenciação da 
sociologia em relação à antropologia. 
 Como já aqui foi referido, a noção da existência destas duas mentes sociais em contraposição e 
eventualmente em articulação vem complicar a resposta que Geertz e grande parte da antropologia dão a 
esta questão desde Interpreting Culture e desde Writing Culture. 
58 Raul Iturra faz um trabalho etnográfico em que a relação com a história se faz de um modo diferente, 
visível muito especialmente nos estudos sobre as transformações na Galiza Rural, em Como Era quando 
não Era o que Sou, e no artigo que publica em Transições e Subordinações ao Capitalismo. Mostrando, 
em Como Era quando não Era o que Sou: O Crescimento da Criança, como uma abordagem biográfica 
pode ter, e tem frequentemente, uma maior ambição.  
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professores nos dias que correm. Devido à reflexividade que caracteriza a modernidade 
(GIDDENS, 1990, 1992, 1994, 1995), os conceitos da filosofia política e da economia 
política estão presentes na vida quotidiana. Mostraram-no autores como Weber, Hayek, 
Dumont, Moscovici e Foucault. Durkheim, e Marx, mais do que mostrá-lo, teorizaram 
esse movimento de reflexividade e contribuíram para ele. Sociólogos como Giddens, 
Boudon, Olson, Touraine, Boltanski e Dubet continuam a pôr em evidência como os 
conceitos continuamente reformulados pelas ciências sociais e pela filosofia alimentam 
as transformações sociais.  
 
[Esta comunicação passava pela apresentação muito resumida de dois conceitos, um de 
Dubet, outro de Boltanski, essenciais no modo como os professores vivem a sua 
actividade. Como já aqui se viu, com mais detalhe, um tem a ver com a autoridade e a 
vocação, o outro com a avaliação e a justiça. Suprime-se por isso a reprodução desses 
pontos.]  
 

Passando muito expeditamente a uma conclusão: é necessário um estudo 
aprofundado de filosofia política, e do modo como os seus conceitos são apropriados 
pelas pessoas e pelos grupos, para compreender tensões que se vivem 
permanentemente nas situações educativas. E isto para além das noções de justiça que 
todos pensam ter de forma adequada, ou poder ajustar com os outros, nomeadamente 
com os alunos. Estudos etnográficos que não alcancem esta dimensão da vida em 
sociedade não podem corresponder aos problemas da nossa época tal como os vivem, 
alunos, pais e professores – mas que planificadores, políticos, e até cientistas da 
educação, persistem em ignorar, ou procuram mesmo mascarar, porque isso serve os 
seus desígnios de manipulação política ou de afirmação académica, com base no 
alinhamento em escolas que vivem de pressupostos filosóficos esquecidos ou mal 
esclarecidos.  

 
 
3.6.2 Participação nos conflitos de legitimidade 
 
O que por vezes se designa por “práticos”, são diversos grupos profissionais que 
ocupam no campo de produção do discurso uma posição mais ou menos periférica. 
Quando falamos em “práticos”, temos que ter presente que todo o sistema profissional, 
estreitamente relacionado com o sistema académico, se organiza em campos e 
subcampos relativamente autónomos e que reproduzem no seu interior a estrutura do 
“espaço social” (BOURDIEU, 1979, 1998, 1984, 1989 e 1997), estando cada uma das 
“profissões” organizada como um campo de forças com um centro onde se produz o 
discurso legitimador e regulador da profissão, como se pode ver no Subcapítulo 3.1. Os 
vários profissionais, com profundas diferenças no interior de uma mesma profissão, 
estão envolvidos em maior ou menor grau em lutas simbólicas sobre os princípios que 
regulam a relação de forças em cada campo e o posicionamento dos vários campos entre 
si. E os profissionais das várias ciências sociais, ao produzirem conhecimento sobre 
essas profissões, não escapam a essa lógica do campo de lutas simbólicas em que 
ocupam posições diferenciadas 59. Não podendo, como se viu no Subcapítulo 3.3, uma 
reflexão sobre a sua actividade e sobre as condições para o seu trabalho investigativo, 
deixar de passar por aí. Enquanto os “práticos”, independentemente da sua posição, e do 

                                                 
59 No Subcapítulo 3.5, foi analisada a relação entre os planos e intencionalidades analítica e normativa 
das ciências sociais, que é igualmente pertinente para esta questão.  
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seu grau ou nível de envolvimento nos conflitos de legitimidade e nas lutas simbólicas 
pela transformação das regras ou princípios, têm cada vez mais consciência de que toda 
a investigação e discurso produzido sobre eles pelas ciências sociais se desenvolve 
nesse quadro. 

No Subcapítulo 4.4, a atitude dos professores será analisada à luz de conceitos 
como os de subordinação formal e subordinação real e os de reflexividade e 
racionalização da cultura, mobilizados e desenvolvidos por CARIA (2000). Entretanto, 
registe-se que, para GIDDENS (2000, p. 47), “podemos encontrar muito boas razões 
para o facto de apenas os grupos sociais dominantes se terem alguma vez comprometido 
fortemente com as ideologias dominantes”. Para ele, isso é devido ao facto de “todos os 
actores sociais, por mais abaixo que estejam na escala social, possuírem alguma 
capacidade para compreender as formas sociais que os dominam” 60. E isto 
independentemente do desenvolvimento de «subculturas» divergentes, tomando a forma 
do humor e do distanciamento onde as “culturas parcialmente fechadas ou localizadas 
tendem a desaparecer [...] como é crescentemente o caso no capitalismo avançado...” 
(GIDDENS, 2000, p. 48) 61. E considera que “não é de todo implausível supor que, em 
algumas circunstâncias e situações, aqueles que se encontram socialmente em posições 
subordinadas possam compreender melhor as condições de reprodução social do que 
aqueles que noutros aspectos os dominam” (idem) 62 . Enquanto que alguns gestores e 
agentes de controlo simbólico, no final do século XX, podem ter uma noção mais 
precisa dos processos de reprodução social do que os intelectuais ou do que a que 
tinham os grandes patrões da indústria 63. 
 

 
 
 
 

                                                 
60 Cf. BOURDIEU (1998 e 1997), sobre o saber dizer e talvez o saber pensar que está associado às 
posições sociais. 
61 GIDDENS, 1990, faz referência à obra de Willis, Learnig to Labour, 1977. 
62 Cf. GIDDENS, 1990, pp. 326 e 333 e relacionar com a ideologia como falsa consciência. 
63 Cf BOLTANSKI e CHIAPPELLO (1999), e BAUDRILLARD (1976, p. 89). 


