
Esfera e campo 



Sfiéra/Óblasti Champ 

�  Da criatividade ideológica 
�  Da atividade humana 
�  Da comunicação social 
�  Da utilização da língua 
�  Ideologia 
 
Natureza onipresente e 

diversa da linguagem verbal 
humana 

�  Campo político, 
universitário, artístico, etc 



Contexto intelectual 
�  Início do séc. XX na Rússia 

� Déc.  de 1960 e 1970 na França 

�  Subjetivismo não hegemônico: 
- Bakhtin: “primazia do estilístico sobre o 

gramatical”, linguagem como expressão  da 
individualidade do sujeito - Vossler 

�  Bourdieu:  ênfase na liberdade e escolha do 
sujeito - Sartre 



Objetivismo hegemônico 

� Língua como sistema abstrato de signos – 
Saussure 

�  Estruturalismo: ordem social como 
estrutura sem sujeito 



Bakhtin e seu Círculo Bourdieu 

�  Natureza social da linguagem 
– interação verbal 

�  Enunciado e contexto social 
amplo e imediato 

�  Amplo: esferas ideológicas, 
ideo log ia do cot id iano, 
“horizonte social” de temas 
recorrentes 

�  Consciência é formada por 
signos ideológicos do social 

�  Tema/significação 

�  Relação entre estruturas 
sociais e constituição da 
subjetividade 

�  Trajetória 
�  Sentido prático – não 

totalmente sabido 
�  Estratégia 
�  Habitus 



Metodologia 

� Rejeição do empirismo ingênuo 

� Confronto entre teoria e objeto  

� Bakhtin: interdisciplinar 

� Bourdieu:  formação da sociologia 



Sfiéra/óblasti 
�  Modo próprio de refratar as outras esferas e a realidade social 

�  Lógica própria presente nas produções ideológicas 

�  Onipresença do signo linguístico 

�  Ideologia do cotidiano e esferas ideológicas constituídas 
 
�  Critério de estudo e classificação dos gêneros discursivos 

�  Relação entre enunciado e referente/objeto de sentido – expressão 
valorativa 

�  Posição dos coenunciadores 

�  Inter-relação entre enunciados 



Champ 
�  1968 “o lugar de uma luta para determinar as condições e os 

critérios de pertencimento e de hierarquia legítimos.” 

�  Alternativa à interpretação interna e à explicação externa 

�  Campo de produção como espaço de relações objetivas 
entre posições relativas 

�  Capacidade de refração das demandas externas 

�  Maior ou menor independência das condições econômicas 
de existência 



� Hierarquia de acesso entre os gêneros 
discursivos 

� Reflexão sobre os gêneros e as obras 

� Linguagem própria 

� Primazia do estilo sobre o conteúdo 



Esfera/campo e divulgação científica 
A divulgação científica é aqui concebida como uma modalidade 

particular de relação dialógica – entendida na acepção bakhtiniana 
enquanto uma relação axiológico-semântica - na qual os enunciados 
de divulgação dialogam, por um lado, com a esfera científica, 
assumindo a posição de mediadora competente e, por outro, com a 
presunção do universo de referências de seu destinatário, 
constituído por aquilo que o divulgador presume que ele domina e, 
acima de tudo, não domina.  A divulgação científica particulariza-se, 
portanto, pela exteriorização da ciência e da tecnologia para outras 
esferas da atividade humana, nas quais perdem sua finalidade de 
avanço do estado de conhecimentos de uma área do saber, para 
visar a criação de uma cultura científica no destinatário, ou seja, o 
seu traço definidor comum encontra-se no que chamaremos de 
exteriorização da ciência nas instâncias de circulação e de 
recepção.  



Capa do nº 72 da revista Ciência Hoje 
(abril/maio 1991) 

“Figura 1 Yeba, avó do 
universo, constroe-se 
a si mesma de seis 
co i sa s i nv i s í ve i s : 
bancos, suportes de 
panela, cuias com 
tapioca, cuias de 
ipadu, cigarros e 
porta-cigarros.” (p. 
30).  



Autoria e gêneros 

� Abertura do texto no interior: 
antropóloga Berta Gleiser Ribeiro 
(Profa. Depto Antropologia do 
Museu Nacional – UFRJ) 

� Final do texto: edição de Maria 
Ignez Duque Estrada – jornalista e 
tradutora 



Autor jornalista – 3a. pessoa 

�  “Berta G. Ribeiro foi convidada a 
participar na Universidade de 
Extremadura, na Espanha, em 
1990, de um congresso de 
escritores, que discutiram o tema 
“ L o r e a l - m a r a v i l l o s o e m 
iberoamerica” e se interessaram 
especialmente por esse relato” (CH, 
1991, n. 72, abr./maio, p. 21)  



Capa do nº 72 da revista Ciência Hoje 
(abril/maio 1991) 

 
�  universo do povo 

Desâna – objetos e 
figura feminina (trajes 
e traços indígenas) 

�  cores amare la e 
vermelha : função 
estética e cultural 

�  cronotopo mítico do 
enunciado indígena 



Composição do artigo de DC: 
1) Título e apresentação – provavelmente da 

autoria da jornalista 
2) Primeira seção do texto, sem título e 

funcionado como introdução do tema e do 
objetivo do artigo 

3) “O poder gerador da palavra” – diálogo com a 
bibliografia da área 

4) “O mundo mágico dos desâna” – descrição e 
análise do enunciado indígena 

5) “Imaginária e estética” – interpretações e 
conclusões.  

 



Fragmento da seção: “O poder 
gerador da palavra” 
“Por fim, a característica crucial dos relatos míticos é a 
força da palavra e a força do nome, parteiras do mito. A 
respeito, diz Ernst Cassirer, em Linguagem e mito: 
Nos relatos da criação de quase todas as grandes religiões 
culturais, a palavra aparece sempre unida ao mais alto deus 
criador. [...] O pensamento e sua expressão verbal costumam 
ser aí concebidos como uma coisa só. 
Genericamente falando, na concepção indígena, as coisas 
existem porque têm nomes. Esses nomes devem ser 
repetidos e lembrados porque, do contrário, as coisas 
que nomeiam deixam de existir. (CH, 1991, n. 72, abr./
maio, p. 31) 
 



Desenhos que acompanham o 
artigo de CH 
�  Autoria: índio Tolamãn Kenhíri (em 

português, Luiz Gomes Lana, como 
aparece no crédito do pr imeiro 
desenho), retirados do livro Antes o 
mundo não existia (Kumu e Kenhíri, 
1980), e do índio Umúsin Panlõn Kumu 
(em português, Firmiano Lana) 

�  Diferentemente do artigo de CH, no livro, 
os desenhos estão agrupados no final, 
não acompanhando as narrativas verbais 
e funcionado como uma espécie de 
“apêndice”  



Autoria e diálogo de esferas 

� Signos visuais: autores índios 
(esfera mítico-religiosa) 

� Signos verbais: jornalista (esfera 
jornalística) e cientista (esfera 
científica) 



Autoria: índio Tolamãn Kenhíri (em 
português, Luiz Gomes Lana) 

Legenda s :  “Yebá 
ngoamãn e Ëmëkho 
m a h s ã n  B o l e k a , 
a n c e s t r a i s , 
respectivamente, dos 
Tukâno e dos Desãna, 
ingressam na casa do 
Terceiro Trovão” 

“O vômito deles era como 
um parto que fez 
aparecer as primeiras 
mulheres” 



 
2 contextos enunciativos: 

 
1)  Coletânea de mitos 
“Antes o mundo 
não exist ia” de 
Tolamân Kenhíri 

2)  objeto de estudo 
da an t ropó loga 
brasileira - citações 
da obra analisada. 


