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RESUMO 
 

Em meados do século XX, a Argélia encontrava-se em um período de Guerra pela 
Independência. É nesse momento que Pierre Bourdieu foi enviado pelo exército francês para 
servir em território africano. Durante sua estada no país, inicialmente como militar e, depois, 
como professor da Universidade de Alger, Bourdieu inicia seus estudos na área da 
antropologia. Como método de pesquisa de campo, o pesquisador passou a fazer fotografias, 
para documentar as circunstâncias sociais e culturais que observava. A partir desse 
compêndio imagético foi elaborado um livro, intitulado Images d’Algérie, que conta com uma 
série de comparações entre as obras escritas por Bourdieu acerca da Argélia ilustradas por 
essas fotografias. A fim de compreender melhor essas relações e as alterações suscitadas pela 
imposição do colonialismo, que tiveram como consequência a guerra, surge a proposta da 
elaboração desse trabalho, que propõe o cotejamento dessa série documental imagética com 
as obras Sociologie de l’Algerie e Algérie 60, nas quais o pesquisador discute a mutação 
social, política e econômica da Argélia. 
 
Palavras chave: Pierre Bourdieu; Argélia; fotografia. 
   



 

ABSTRACT 
 

During the middle of the twentieth century Algeria was in a period of war for independence, it 
was at this moment that Pierre Bourdieu was sent by the French army to fight in African 
territory. During his stay in the country, first as a military and later as a guest lecturer at the 
University of Alger, Bourdieu began his studies in the field of anthropology. As a field 
research method, the researcher began to make photographs, to document the social and 
cultural circumstances that he observed. From this imagetic compendium, a book was 
elaborated, titled Images of Algeria, which has a series of comparisons between the works 
written by Bourdieu about Algeria illustrated by the photographs. In order to better 
understand these relations and the changes raised by the imposition of colonialism, which had 
as consequence the war, the goal for the elaboration of this research project is carried out by 
analyzing the photographs compared to the written works Sociology of Algeria And Algeria 
60, in which the researcher discusses the social, political and economic mutation of Algeria. 
 

Keywords: Pierre Bourdieu; Algeria; photography.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nas ciências sociais é prática tradicional a utilização de uma série de métodos de 

observação, tal como a tomada de notas, a produção de fotografias e a gravação áudios 

durante a pesquisa de campo. Como já descrevia Marcel Mauss em seu Manual de 

Etnografia1. Considerando isso, é natural a existência de um compêndio de imagens e 

anotações produzidas por Pierre Bourdieu enquanto vivia na Argélia. Esse material 

posteriormente serviu como base para uma série de publicações do pesquisador sobre a 

organização social, política e econômica do país. 

Esse trabalho de campo, produzido em meio à Guerra pela Independência da Argélia 

(1954– 1962)2, foi elaborado enquanto Bourdieu se encontrava no país, onde foi enviado 

inicialmente para servir junto ao exército francês (1955-1958). Contudo, afeiçoado pelo país, 

o autor optou por permanecer em Alger, onde foi professor adjunto da Universidade de Alger 

(1958-1961) e pode se inserir nos estudos antropológicos e etnográficos da sociedade 

argelina.  

O trabalho aqui pretendido toma por base as fotografias produzidas por Pierre 

Bourdieu na Argélia durante o período em que lecionou em Alger, de 1958 a 1961. Esse 

momento também corresponde ao recorte temporal aqui proposto, uma vez que foi nessa 

época que o autor se encontrou, efetivamente, fazendo a pesquisa de campo. Portanto, mesmo 

que as obras escritas datem das décadas de 1960 e 1970, remetem a esse período e essa 

vivência.  

Já a publicação das fotografias, elaborada em forma de livro, se deu posteriormente, 

no ano de 2003 – pouco após a morte do pesquisador em janeiro de 2002. Essa obra, 

intitulada Images d’Algérie3, foi traduzida para diversas línguas, contando com versões em 

alemão (Camera Austria, 2003), espanhol (Circulo de Bellas Artes, 2011), francês (Actes Sud, 

2003), grego (Alexandria Publications, 2017), inglês (Columbia University Press, 2012) e 

italiano (Carocci Editore, 2012), contudo, ainda não existe uma tradução para o português. 

Para além da produção fotográfica em campo, Bourdieu também realizou estudos no 

âmbito teórico da fotografia, elaborando, durante a década de 1960, uma pesquisa acerca de 

sua utilização social, tanto no âmbito da pesquisa como no uso cotidiano por parte de 

fotógrafos amadores que utilizam a câmera como modo de manter recordações pessoais e 

                                                
1 MAUSS, Marcel. Manual de Etnografía. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 32-39. 
2 STORA, Benjamin. Algeria 1830-2000. Ithaca: Cornell University Press, 2001, p. xi. 
3 BOURDIEU, Pierre. Images d’Algérie: une affinité élective. Arles: Actes Sud, 2003. 
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coletivas, esse trabalho foi publicado em 1965 com o título Un Art Moyen: Essai sur les 

Usages Sociaux de la Photographie 4, e segue sem tradução para o português. 

 

1.1 O Pesquisador 

Pierre Bourdieu era filho de camponeses, portanto sua família não possuía muitos 

bens. Diante da falência material à condição de vida em que se encontrava, apoiaram o jovem 

Bourdieu em um dos poucos caminhos que poderiam permitir sua ascensão social: a escola. 

Nesse contexto escolar, o futuro pesquisador viveu em um regime de internato, pois seus pais 

moravam longe da cidade e, devido a isso, Bourdieu era motivo de chacota, uma vez que não 

vinha de uma família ligada à elite local. Retrospectivamente, contudo, via essa experiência 

como uma manifestação perceptível e realista das relações sociais. Desse modo, criou 

paralelos entre o “mundo do internato” e o “mundo normal”. Essa criação de paralelos e a 

busca por conciliação entre forças contrárias é refletida em toda a sua carreira como 

pesquisador e, também, em suas fotografias5. 

Bourdieu é conhecido nos dias de hoje como um grande sociólogo, etnógrafo e 

antropólogo francês, contudo, no início de sua vida acadêmica frequentou Escola Normal 

Superior, onde optou pelo estudo da filosofia6. O interesse para a ciências sociais teve como 

ponto de partida as experiências de vida do pesquisador na Argélia nas décadas de 1950 e 

1960, período em que houve também o desenvolvimento dos estudos na área de sociologia7.  

Em 1955, aos 25 anos, Bourdieu foi enviado para a Argélia a fim de servir o exército 

francês durante a Guerra de Independência. Com o término de seu serviço militar obrigatório, 

em 1958, o pesquisador requisitou com sucesso uma vaga para lecionar na Faculdade de 

Letras de Argel, onde coordenou pesquisas na área de antropologia e etnografia até retornar à 

França em 1961.  

Durante esse período, o autor notou uma série de questões que serviram de pontapé 

para incitá-lo a migrar para a etnografia, que foram ainda mais intensamente instigados por 

conta de sua criação campesina. A partir disso, o autor teve seu interesse despertado pelas 

relações sociais entre os camponeses argelinos e os colonizadores franceses, que de certo 

                                                
4 BOURDIEU, Pierre. Un art moyen: essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1965. Ou, em versão inglesa: id. Photography: a middle brow art. Oxford: Blackwell Publishers, 1990. 
5 Id. Esboço de autoanálise. São Paulo: Cia das Letras, 2005, pp. 109-126. 
6 Ibid., p. 40. 
7 Ibid., pp. 48-49. 
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modo remetiam à sua própria criação. Dessa forma foram elaboradas pesquisas que ele 

acreditava saciar interesses pontuais e, poderia assim posteriormente retomar a filosofia8. 

Por fim, no auge de sua trajetória intelectual e após um longo período de reflexão 

sobre o mundo intelectual e seu próprio papel como estudioso dentro desse meio, Bourdieu 

candidata-se para uma vaga no Collège de France, onde leciona até o final de sua vida9.  

1.2 Utilização do Material Fotográfico Como Fonte Histórica 

O estudo histórico de imagens fotográficas é dividido, de acordo com Boris Kossoy, 

em dois segmentos: 1) história da fotografia, que trata do surgimentos e desenvolvimento das 

câmeras e das imagens registradas com elas, e 2) história através da fotografia, que diz 

respeito à fotografia como objeto direto do estudo10. A discussão proposta por esse trabalho se 

encaixa na segunda categoria, uma vez que as fontes de pesquisa são compostas tanto por 

documentos textuais, quanto por documentos fotográficos. 

O processo de significação histórica de uma fotografia deve partir de uma confluência 

de elementos. Dentre eles notam-se: a imagem em si, tal como os elementos que a compõem e 

que estão nela inseridos; e o contexto de produção dessa imagem - onde e como foi feita. 

Desse modo, o uso de uma fotografia é tão importante quanto ela própria11. A trajetória desse 

material é outro ponto que deve ser levado em consideração, tendo em vista que “as 

fotografias, como todos os [...] objetos produzidos pelo homem, têm atrás de si uma história” 

12, de forma que as origens desse documento devem ser traçadas, se possível. O material que 

será contemplado por essa pesquisa já passou por um processo prévio de seleção e 

organização em livro. Deve-se, contudo, ter em mente que o objetivo desse trabalho é fazer 

um apanhado das imagens coletadas e uma reorganização para análise, portanto o contexto 

histórico de produção dessas imagens mantém sua importância.  

 

1.3 Metodologia 

A fim de desenvolver uma pesquisa acerca das fotografias de Bourdieu 

comparativamente com sua produção textual produzida sobre a mesma temática é preciso 

tomar um ponto de partida metodológico que facilite a análise do grande volume de material. 

Iara Rolim, em sua tese de doutorado Primeiras Imagens: Pierre Verger entre burgueses e 

infrequentáveis apresenta uma análise quantitativa e qualitativa das imagens de Pierre Verger 

                                                
8 BOURDIEU, Esboço de autoanálise. op. cit., p. 68. 
9 Ibid., pp. 130-131. 
10 KOSSOY, Boris. Fotografia & história. São Paulo: Ateliê Editorial, 1989, pp. 53-55. 
11 Ibid., pp. 54-57. 
12 Ibid., p. 74. 
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e, a partir de sua inserção no mundo da fotografia, busca compreender a trajetória do 

fotógrafo em função de suas relações familiares, assim como através de seu grupo de 

amigos13. A análise fotográfica feita pela autora parte do estilo de captação e montagem das 

imagens, de modo que um estudo é criado com base nas mudanças estilísticas de Verger 

durante o início de sua carreira (atrelado com a demanda de mercado). A autora percebe 

também a inserção do fotógrafo nas áreas de atuação em que tomou parte, como por exemplo, 

a publicidade e no museu. A evolução tanto pessoal quanto mercadológica da fotografia 

estava atrelada com a trajetória pessoal de Verger14.  

Em um segundo momento, Rolim cria tabelas de classificação das imagens, partindo 

de elementos como: arquitetura, barcos, homens, mulheres, homens e mulheres, crianças, 

aglomerações, retratos, abstrato e paisagem. Nessa análise, a autora associa a quantidade de 

fotos de cada categoria, com a estética utilizada pelo fotógrafo e o local em que essas imagens 

foram feitas15. É a partir dessa segunda discussão que se embasa a produção proposta nesse 

trabalho, unida à metodologia de análise de Ulpiano Meneses acerca da fotografia de Robert 

Capa do miliciano abatido em combate, captada durante a Guerra Civil Espanhola. No 

referido texto, o autor discute questões técnicas da composição fotográfica, como o 

posicionamento do objeto, a iluminação e o enquadramento das imagens16, assim como a 

utilização da fotografia como documentação histórica, a análise semiótica do material e a 

recepção desse tipo de discussão por quem observa as fotografias17. 

 

1.3.1 Procedência, Direitos Autorais e Uso de Imagem 

Antes de sua morte em 2003, Pierre Bourdieu doou as fotografias que produziu na 

Argélia entre 1958 e 1961 para a Camera Austria18, uma associação e, também revista 

trimestral, austríaca que ficou responsável pela curadoria, publicação e divulgação desse 

material. Atualmente o acervo é mantido em parceria com a Fondation Bourdieu19 e é 

composto por 600 negativos, 199 folhas de contato e 146 fotografias impressas, sendo que 

                                                
13 ROLIM, Iara. C. P. Primeiras imagens: Pierre Verger entre burgueses e infrequentáveis. 2009. Tese 
(Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2009. Acesso em: 13 abr. 2017, p. 57. 
14 Ibid. p. 70-72. 
15 Ibid., p. 111. 
16 MENESES, Ulpiano. A fotografia como documento – Robert Capa e o miliciano abatido na Espanha: 
sugestões para um estudo histórico. Tempo, vol. 14, pp. 131-134. 
17 Ibid., pp. 135-151. 
18 CAMERA AUSTRIA. Pierre Bourdieu: the archive. Disponível em: <https://camera-austria.at/en/pierre-
bourdieu/pierre-bourdieu-the-archive/>. Acesso em: 03 set. 2018. 
19 FONDATION BOURDIEU. Editions of “Images d’Algerie”. Disponível em: <http://www.fondation-
bourdieu.org/>. Acesso em: 12 nov. 2018.  
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algumas estão organizadas em um álbum, elaborado pelo próprio Bourdieu. Além dos 

elementos fotográficos, estão disponibilizadas ilustrações e anotações de campo feitas pelo 

pesquisador no mesmo período. Esse arquivo, intitulado Photo Archive Pierre Bourdieu se 

encontra disponível para consulta e pesquisa na sede da Camera Austria, na cidade de Graz.  

A partir desse material, coube a Franz Schulteis e Christine Frisinghelli organizar a 

publicação, que ficou conhecida como Images d’Algerie, publicadas inicialmente em 2003 

pela Actes Sud (Paris). Também foram estes organizadores que coordenaram a tradução da 

obra para outras línguas, como alemão, inglês, grego e italiano. O objetivo da obra é 

apresentar uma contraposição entre o material fotográfico produzido por Bourdieu com suas 

pesquisas acerca da Argélia, que foram primordiais para a sua consolidação como 

antropólogo e sociólogo20. 

Durante a elaboração do presente trabalho, foi enviado um e-mail à Christine 

Frisinghelli, da Camera Austria, explicando o propósito desta pesquisa e pedindo autorização 

para a impressão das imagens. Ela retornou a mensagem se colocando a disposição de ajudar. 

Mencionou, contudo, que era preciso a autorização conjunta da Fondation Bourdieu, da qual, 

após inúmeras tentativas, não obtivemos qualquer resposta. Por conta disso não serão 

publicadas fotografias nesse trabalho, mas a fim de ilustrar as imagens foram criadas tabelas 

descritivas que podem ser encontradas como anexo. 

 

1.3.2 Seleção dos Materiais  

Como mencionado anteriormente, as fotografias de Bourdieu foram publicadas em 

forma de livro a partir de 2003. Contudo, para que seja possível elaborar uma pesquisa mais 

abrangente em torno desse material serão utilizadas duas versões do livro: a francesa Images 

d’Algérie21 e a espanhola Pierre Bourdieu en Argelia: Imágenes del Desarraigo22. Essa 

decisão advém do fato de que as edições apresentam uma divergência nos materiais.  

A versão francesa possui 122 imagens, ao passo que a espanhola apresenta 178 

fotografias, contudo, a primeira tem sete imagens que não constam na segunda. A fim de 

tornar a discussão mais completa foi optado por incorporar as sete imagens faltantes na edição 

madrilena, totalizando 185 imagens que serão analisadas nesse trabalho. Cabe ainda dizer que 

foi optada pela utilização desse material em detrimento de outros por conta da ausência de 

                                                
20 CAMERA AUSTRIA, op. cit. 
21 BOURDIEU, Pierre. Images d’Algérie. Paris: Actes Sud, 2003. 
22 Id. Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. Madrid: Circulo de Bellas Artes, 2011. 
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uma versão em português, somada à dificuldade de acesso às versões em inglês e italiano, por 

exemplo.   

 

1.3.3 Numeração e Criação de Quadros Informativos 

Para que a análise das fotografias seja possível, é necessária a criação de um sistema 

de organização do material, tomando por base as versões em espanhol e francês das 

publicações, como foi mencionado anteriormente. Inicialmente foram enumeradas as imagens 

de 01 a 185, tomando por base a sequência em que elas são dispostas nos livros, desse modo, 

os números 01 a 178 correspondem às imagens da obra espanhola e o restante à edição 

francesa. Por fim, para criar um panorama de análise para cada uma das fotografias, foram 

criados quadros informativos que descrevem cinco aspectos contidos nas imagens: 
Quadro 1: composição dos quadros descritivos 

 Conteúdo 
Elemento 
principal Objeto/foco principal da imagem 

Elemento 
secundário Elementos complementares ao elemento principal 

Aspecto técnico Posição da câmera em relação da imagem (enquadramento), tipo de 
plano, profundidade de campo 

Pessoas? 
Se a fotografia contém pessoas ou não, se são mulheres, homens, 
crianças ou não é possível identificador (n/i) e número de pessoas 

Tipo de paisagem Urbana, rural, suburbana ou não identificável (n/i) 
Observações Comentários pertinentes à imagem, local e data quando disponível 

  

Levando esses elementos em conta é possível traçar um perfil das imagens, que 

servem de base para a elaboração dos grupos que serão discutidos nos capítulos 03 e 04 desse 

trabalho.  

 

1.3.4 Utilização do Material Textual 

Ao longo de sua carreira, Pierre Bourdieu publicou dezenas de materiais acerca da 

Argélia, analisando os diferentes povos, organizações sociais e aspectos culturais que 

compõem o país. Dentre estas publicações foram escolhidas duas obras que condensam um 

pouco do que foi observado pelo pesquisador durante o período em que habitou em Alger.  
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The Algerians (1962)23 é a primeira publicação do pesquisador que aborda a Argélia, 

tendo sido originalmente publicado em 1958 sob o título Sociologie de l’Algérie24. A obra 

apresenta um panorama da organização social, cultural e econômica do país e como as 

inferências impostas pelo sistema colonial causaram alterações nessas estruturas, culminando 

na Guerra de Libertação Nacional (1954-1962). 

Já Algeria 1960 (1979)25 é uma fusão da obra original Algérie 60: Structures 

Économiques et Structures Temporelles (1977)26, que aborda os impactos das imposições 

econômicas trazidas pelos colonizadores, com dois artigos, publicados separadamente na 

França, que abordam, a partir de um viés etnográfico, elementos da organização social 

cabila27. 

A partir dessas obras é possível traçar paralelos com as fotografias, sobretudo 

considerando que a primeira publicação, de 1958, é contemporânea às imagens, de modo que 

a criação de hipóteses acerca das vivências de Bourdieu são simplificadas, principalmente 

quando se contrapõem os materiais. Levando isso em conta é possível delinear o trabalho aqui 

proposto, dividido em três partes: 

O primeiro capítulo visa apresentar um sumário e discussão das obras selecionadas de 

Bourdieu sobre a Argélia, tomando por base as obras Sociologie de l’Algérie e Algérie 60, a 

fim de contextualizar as organizações sociais, políticas e sociais nas quais o país se 

encontrava durante o processo de colonização, em especial no período que precedeu a Guerra. 

A segunda parte busca introduzir o material imagético, assim como os grupos que 

foram ordenados para análise, baseados em características comuns às fotografias, tentando, 

simultaneamente, explicar os motivos pelo qual foi optada essa metodologia. 

Por fim, o terceiro capítulo tem como objetivo trazer uma análise comparativa entre as 

fotografias e textos apresentados anteriormente, criando paralelos entre as temáticas 

constantes entre as duas mídias, assim como apresentar alguns estudos pontuais sobre 

imagens que ilustram cada temática. 

 

                                                
23 BOURDIEU, Pierre. The Algerians. Boston: Beacon Press, 1962. 
24 Id. Sociologie de l'Algérie. Paris: Presses Universitaires de France, 1958. 
25 Id. Algeria 1960. Cambridge: Cambridge University Press 1979. 
26 Id. Algérie 60: structures économiques et structures temporelles. Paris: Les Éditions de Minuit, 1977. 
27 Foram optadas pelas versões em inglês por conta da ausência de uma tradução das obras integrais para o 
português e, também, devido à falta de domínio da autora sobre a língua francesa. Contudo, ao cabo desse 
trabalho foram encontradas versões brasileiras de dois dos artigos presentes em Algeria 1960, a saber, O 
desencantamento do mundo (Perspectiva, 1989) e A casa kabyle (Cadernos de Campo, 1999). 
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“De uma geração para a outra 

A mensagem será transmitida 

Para que nunca seja esquecido — 

Como o povo foi apreendido pela 

garganta” 

 

Canto de guerra Cabila 
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2 UM ESTUDO DOS ESCRITOS DE PIERRE BOURDIEU SOBRE A ARGÉLIA 

  

O presente capítulo busca apresentar a produção textual de Bourdieu acerca da Argélia 

a partir de duas obras escritas pelo autor. Esses livros abordam diferentes aspectos da 

organização social, política, cultural e econômica argelina que foram observados pelo 

pesquisador desde a sua chegada ao país, em 1955.  Convém dizer que o pesquisador foi levado 

à Argélia como parte do exército francês durante a guerra pela independência (1954-1962), 

período de grande comoção nas organizações tradicionais. O autor retorna a França antes do 

fim da guerra, em 1961, portanto Sociologie de l’Algérie28, obra publicada em 1958 faz uma 

análise “do tempo presente” e de todo o processo que antecipou o conflito, desde a implantação 

do sistema colonial por parte da França, em 1830. 

The Algerians (1962), foi publicada originalmente em francês como Sociologie de 

l’Algérie, período em quem Bourdieu ainda se encontrava na Argélia. O foco da obra é traçar 

um panorama da organização social, cultural e econômica do país e como a perturbação dessa 

ordem por parte dos colonizadores suscitou a guerra de libertação nacional (1954-1962), assim 

como as formas, causas e consequências que esse conflito inferiu.  

Já Algeria 1960 (1979), originalmente Algérie 60 (1977), conta com três ensaios sobre 

elementos que regem a sociedade. O primeiro traça um panorama da implementação do 

capitalismo após a chegada europeia na Argélia, o segundo traz apontamentos sobre a honra, 

uma das principais forças motrizes da sociedade e cultura tradicional; e, por fim, o terceiro 

analisa a disposição da casa cabila e como essa organização é uma representação em menor 

escala da organização da comunidade como um todo.  

 

2.1 Pierre Bourdieu e a Argélia 

Para compreender de maneira mais ampla as relações que levaram Pierre Bourdieu a se 

formar como pesquisador e sociólogo e, principalmente como estudioso dos aspectos 

etnográficos e antropológicos da Argélia, é necessário conhecer um pouco da trajetória de vida 

do autor. 

Durante sua formação intelectual, Pierre Bourdieu frequentou a Escola Normal 

Superior, onde optou pelo estudo da filosofia29. Contudo, com o desenvolvimento do campo 

sociológico nas décadas de 1950 e 1960, atrelado às experiências que o autor viveu na Argélia, 

                                                 
28 As análises serão feitas a partir das versões em inglês das obras, tido que a autora desse trabalho não tem domínio 

da língua francesa. 
29 BOURDIEU, Pierre. Esboço de autoanálise. São Paulo: Cia das Letras, 2005, p. 40. 
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percebe-se um processo de transição tanto na temática estudada pelo pesquisador quanto em 

sua trajetória pessoal30.  

A estadia de Bourdieu na Argélia foi dividida em dois períodos: no primeiro (1955-

1958) o autor tinha 25 anos de idade e foi servir o exército francês, no segundo (1958-1961), 

tornou-se assistente da Faculdade de Letras de Argel e coordenou pesquisas na área de 

antropologia e etnografia31. Durante todo período de permanência na África, o pesquisador 

percebeu mudanças e rupturas em relação à experiência e ao seu próprio lugar dentro da 

sociedade32. 

A Guerra de Independência (1954-1962) na qual a Argélia se encontrava, serviu como 

ponto de partida para uma experiência etnográfica que rompia com a experiência escolar de 

Bourdieu e, em contrapartida o reaproximou de sua origem camponesa, incitando-o assim a 

compreender melhor o funcionamento da sociedade argelina. Foi assim que a sociologia e a 

etnografia emergiram para o filósofo, contudo, como um interesse pontual, que decorria 

unicamente do contexto em que se encontrava, de forma que havia pretensões de retornar à 

filosofia depois de saciadas as curiosidades com a Argélia33.  

Já enquanto assistente na faculdade de letras, Bourdieu desenvolveu técnicas no trabalho 

de campo – utilizando-se de observações sistemáticas, fotografias, gravações, documentos em 

arquivos, entre outros – de modo que se engajou por completo em sua pesquisa, o que resultou 

em uma relação apaixonada pelo país, pelas pessoas e pela cultura argelina.  

Essa estadia levantou uma reflexão sociológica em situações de guerra, de modo a 

encorajar a passagem definitiva de Bourdieu da filosofia para a sociologia. Essa transição 

carregou consigo certa implicação social, uma vez que os estudos sociológicos não eram bem 

vistos e estavam no fim da hierarquia de prestígio nas áreas de conhecimento. Contudo, o autor 

não foi desencorajado e desenvolveu uma vasta análise das relações familiares entre os clãs 

cabilas34.  

Por conta da origem (francesa) do pesquisador, havia certas “barreiras” em relação aos 

argelinos, fato que promovia algum distanciamento com a pesquisa. Devido a isso se percebia, 

ainda, o risco da experiência pessoal anterior interferir no trabalho que estava sendo feito. Desse 

modo, a pesquisa entrava num âmbito de objetivação das condições de produção científica, ou 

                                                 
30 BOURDIEU, Esboço de autoanálise. op. cit., pp. 48-49. 
31 Nota-se que em momento algum o autor retornou à França, contudo a diferença na manifestação de cada um 

desses períodos é simbólica o suficiente para que sejam separados. 
32 Ibid., p. 68. 
33 Ibid., pp. 68-72. 
34 Ibid., pp. 76-79. 
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seja, a análise que estava sendo feita era também sobre o pesquisador e sobre o processo de 

penetração no desconhecido e no conhecimento de novas culturas. Por conta dessa vasta 

inserção, Bourdieu afirma ter sido simultaneamente objeto e sujeito da análise e encontrar-se 

constantemente alimentando seu trabalho com as vivências e acontecimentos que ocorriam em 

seu cotidiano na Argélia35. 

Após retornar a França, Bourdieu desenvolveu convicção em seu status como sociólogo 

e antropólogo, de modo que passou a se dedicar a essas áreas de conhecimento, nas quais ficou 

consolidado como pesquisador36.  

  

2.2 The Algerians 

Ainda sem tradução para o português, a obra The Algerians (Sociologie de l’Algérie)37 

é o primeiro estudo sociológico feito por Bourdieu, publicado em 1958, antes de seu retorno 

para a França. O livro é dividido em seis capítulos, intitulados: Os Cabilas, Os Shawia, Os 

Mozabites, Os Povos de Língua Árabe, A Herança Cultural Comum e Desintegração e 

Angústia. Os quatro primeiros apresentam alguns dos diferentes grupos culturais que compõem 

a Argélia, assim como suas organizações socioeconômicas e culturais, já o quinto capítulo 

aborda as mudanças e imposições que foram feitas a partir da ocupação francesa, assim como 

as consequências causadas por elas e, por fim, o sexto trata das mudanças sociais decorrentes 

da guerra. 

O Magrebe, região do norte africano, é um local que contempla um amplo sincretismo 

cultural. Bourdieu busca criar uma forma de compreensão dessa diversidade, considerando os 

diversos aspectos de diferentes culturas e religiões que foram confinados em um mesmo espaço 

devido à colonização. Desse modo, o autor visa apresentar um estudo em que as culturas 

regionais, em especial a Árabe e a Berbere, são colocadas em choque com a europeia no 

momento do contato entre os povos.  

No que diz respeito às populações locais, Bourdieu define a Argélia como um país 

composto por “triângulos de cultura”38 que se sobrepõem e se misturam dentro de uma fronteira 

delimitada. Tanto os árabes quando os berberes possuem suas próprias linguagens e tradições, 

de modo que uma análise de diferentes “áreas culturais” requer uma penetração dentro de 

diferentes espaços caracterizados por elementos comuns que auxiliam na definição de um povo. 

                                                 
35 BOURDIEU, Esboço de autoanálise. op. cit., pp. 90-96. 
36 Ibid., pp. 130-131. 
37 Id. Sociologie de l’Algerie. Presses Universitaires de France, 1958. Contou com oito edições até a morte de 

Bourdieu em 2002. Foi traduzida para o inglês como The Algerians (Beacon Press) em 1962. 
38 Os diferentes povos, línguas, religiões e culturas que compõem a sociedade argelina. 
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Desse modo, cada grupo busca a criação de uma identidade própria, dentro de um país 

intrincado pelo sincretismo e pela diversidade. Partindo disso, Bourdieu procura analisar essas 

diferenças com intuito de “descobrir para além da identidade básica que essas diferenças 

buscam ocultar”39. Para que isso seja possível, o autor deve encontrar as contradições e 

semelhanças das diferentes sociedades que compõem o que atualmente é tido como Argélia, a 

fim de compreender os conflitos na busca do restabelecimento de uma identidade própria, num 

país marcado pelas diferenças40. 

 

2.2.1 Os Cabilas  

As comunidades cabilas estão dispostas em regiões de terreno acidentado (no norte da 

Argélia), com a população organizada de forma bastante concentrada e agrupada em vilas. A 

economia é baseada na plantação de figo e oliva, essa última podendo ser tratada em forma de 

azeite. Os vilarejos são dispostos de modo que tenham fácil visibilidade e acesso aos pomares 

e às outras partes do território. 

Neles, segundo Bourdieu, o cultivo é encabeçado pelo chefe da família, que pode, ou 

não, contar com o auxílio de outros familiares, do clã ou, até mesmo, de toda a vila. 

Considerando que a Cabilia é uma região sem grandes recursos naturais e monetários, o insumo 

que é produzido nas plantações visa o sustento da comunidade e é bastante controlado. Visando 

a subsistência, uma série de pactos e acordos são travados a fim de tentar combater a natureza 

“estéril” na qual a população está situada. Desse modo os cabilas vivem de forma precária, 

tentando se ajustar a um ambiente hostil, mas, em contrapartida, com uma organização social 

que cria elos bastantes estreitos entre a comunidade, um elemento importante na disputa do 

homem contra a natureza41. 

Partindo de uma análise de campo, Bourdieu determina que a sociedade cabila é 

composta por uma série de comunidades cuja menor unidade é a família estendida (akham). O 

conjunto dessas famílias, unidas pela descendência de um ancestral comum, compõe o chamado 

takharroubt. Cada um desses conjuntos possui um porta voz, o t’amen, que é escolhido por 

senso comum e representa o grupo em assembleias. É possível ainda que os takharroubt se 

unam em um grupo ainda mais amplo intitulado adroum42. 

                                                 
39 BOURDIEU, Pierre. The Algerians. Boston: Beacon Press, 1962, p. xiii [Tradução da Autora]. 
40 Ibid., pp. xi-xiv. 
41 Ibid., pp. 01-02. 
42 Ibid., pp. 02-03. 
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Já a organização doméstica é pautada primordialmente na família estendida, que é o 

ponto de convergência de estruturas como a lei, a economia, a magia, a ética e a religião. A 

partir desse modelo são desenvolvidas todas as estruturas sociais. Nesse núcleo familiar a figura 

do pai é a autoridade máxima. É ele que centra a organização da vida familiar, assim como 

preside e decide todas as cerimônias nesse âmbito. Esse papel é hereditário e passado para o 

filho mais velho, que assume as incumbências do líder familiar, mesmo que haja algum tipo de 

divisão da propriedade com irmãos e irmãs. Já o papel da mãe, ou da mulher, é o de tomar conta 

casa e exercer algumas atividades rurais. É ela que assume a responsabilidade pela gestão da 

família e da distribuição igualitária de insumos. Ela representa o poder do pai dentro do âmbito 

da sociedade feminina.  

A unidade familiar é fundamental, ela que rege a economia, a produção e o consumo. O 

grupo se restringe a um espaço físico, onde as casas são construídas em torno dos descendentes 

de um determinado ancestral. Essa família divide interesses e funções (tarefas) comuns. Os 

bens coletivos são divididos conforme uma “lei de posse conjunta”, que define que cada 

membro possui direito a viver em determinado local, mas sem necessariamente ter a posse dele, 

de maneira que a propriedade familiar consegue ser mantida e, quando necessário, ampliada. 

Desse modo o grupo é capaz de manter a posse do território e garantir que não caia nas mãos 

de pessoas externas à comunidade43. 

Em meio à sua pesquisa, Bourdieu dá uma atenção em especial ao papel da mulher, onde 

nota que esta, na sociedade cabila não tem direito à herança, como um elemento da estrutura 

econômica. A esposa de um homem não faz parte do grupo, ela é uma convidada nele. De 

acordo com o “código de honra”44 o homem deve assumir responsabilidade por suas parentes 

mulheres que sejam órfãs, viúvas ou repudiadas por seus maridos. No tocante ao matrimônio, 

é esse o momento de liberação da mulher do pai, uma vez que ela passa a se tornar domínio do 

marido e da família dele. O homem possui o direito de terminar o casamento, desde que 

proponha uma “fórmula de repúdio” em presença de seus amigos ou em uma assembleia. As 

instituições buscam manter a solidariedade entre os membros de uma mesma sociedade, 

contudo eles implicam a completa separação entre os sexos, o que exclui as esposas da 

participação em atividades da comunidade e impossibilita ela de viver em locais que não sejam 

os determinados por lei.  

Para o processo do matrimônio, o pai escolhe uma outra “boa família” e entra em contato 

o chefe desta, visando acordar o casamento. O rapaz, ao atingir a maioridade é consultado por 

                                                 
43 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., pp. 03-05. 
44 Ver Capítulo 2, item 2.3.2. 
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um amigo que questiona a opinião do possível noivo. Ele tem direito de rejeitar a garota. Já a 

menina é informada apenas quando o casamento já está decidido, ela também é educada de 

maneira que quando casada possa executar seu papel como mulher, a fim de garantir a 

superioridade masculina dentro da sociedade.  

Ainda no que diz respeito a essa temática, o “pagamento pelo casamento” (ou dote) faz 

parte de um contexto de “troca honrosa”, como uma troca de presentes que cria vínculos morais 

e religiosos entre as famílias. Outro tipo de casamento é o “casamento por troca”, por exemplo, 

entre dois homens que trocam suas irmãs, nesse caso não há o pagamento. No caso de morte do 

marido antes da esposa, o valor é devolvido, junto com a mulher, à família desta, já, caso o 

contrário ocorra, o marido pode manter o dinheiro. A condição desse dote está atrelada à 

legitimação do direito entre homem e mulher de terem relações sexuais e também permite que 

o marido ganhe autoridade sobre a esposa e o direito de continuar a família. 

Para além desses contratos e empréstimos sociais, algumas atividades devem ser feitas 

coletivamente pela tribo, como a colheita, a plantação, a construção de casas e estradas, entre 

outros. O fim dessas atividades é demarcado por cerimônias rituais de celebração, de modo que 

reafirmam a coletividade da família, do clã e da vila45. 

A família como modelo estrutural é vista como uma grande unidade social baseada na 

genealogia. As expressões que determinam essas unidades (takharroubbt e adroum) variam de 

acordo com a região, a estrutura social e com a história das vilas, considerando que os membros 

de um mesmo clã se identificam através da irmandade e das relações familiares, a unidade da 

vila/tribo é primordialmente vinculada ao território. Contudo, os clãs convivem entre si, 

formando uma ainda maior unidade social, que pode, de acordo com Bourdieu, ser vista como 

uma confederação, ao invés de uma comunidade. A complexidade do sistema é intensificada 

por çoffs, que são organizações políticas que podem dividir a vila, ou clã e até mesmo a família 

entre duas ligas: a “superior” e a “inferior”. Essas associações aparecem quando brigas entre 

membros de diferentes çoffs são acarretadas. Essa divisão reflete aspectos de uma divisão social 

mais profunda, que abarca aspectos sociais, espirituais e rituais da vida popular. Mas essa visão 

dualista também permite um equilíbrio proveniente da crise, um equilíbrio mediante a tensão46. 

A sociedade cabila é construída sem distinção entre a organização doméstica (privada) 

e a política (pública), o que possibilita o estreitamento de laços sociais unidos a partir de uma 

aproximação ou associação com um ancestral (ficcional) que une os indivíduos através de 

                                                 
45 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., pp. 05-12. 
46 Ibid., pp. 11-16. 
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diferentes forças. Por conta da construção similar, as organizações políticas e domésticas são 

bastante homogêneas, contudo algumas discrepâncias específicas são sobressalentes.  

Os pais mais velhos constroem o tajmaât, que delega, governa, legisla e arbitra os 

elementos que dizem respeito à honra coletiva. Toda a sociedade é orientada em torno dessa 

unidade patriarcal que representa as organizações influenciadas pela família. Nesse aspecto, é 

consolidado o sentimento de solidariedade entre os membros do grupo, indissociáveis de uma 

verdadeira irmandade, de modo que o indivíduo não se desvincula de uma unidade.  

O qanoun é uma espécie de legislação que enumera as ofensas de conduta da 

comunidade. Contudo, nota-se na sociedade que a honra tem um peso mais forte do que a lei, 

uma vez que o código de honra é mais louvável dentro do regimento da comunidade. Este 

delimita os castigos e consequências às transgressões de acordo com a própria opinião pública. 

Já alguns aspectos sociais requerem intervenção da lei, como posse de terras e outros 

elementos. As famílias são representadas pelo tajmaât, que é tido como a encarnação da opinião 

pública, onde os valores e sentimentos são interpretados e analisados. Dentro dessa sociedade 

o pior tipo de punição é o ostracismo, ou seja, a exclusão da comunidade e das atividades do 

grupo, que para os cabilas é similar à sentença de morte47. 

O que chama a atenção na democracia cabila é a manutenção da comunidade através do 

desejo individual de conformação às normas de convivência da sociedade, de modo que não é 

necessária a criação de um princípio formal, mas sim de um sentimento que é manifestado pelo 

próprio indivíduo48. 

 

2.2.2 Os Shawia 

Shawia é a nomenclatura dada ao povo que vive dividido em tribos entre o Saara e as 

montanhas de Aurès. Algumas regiões dentro desse espaço possuem o clima mais favorável, 

que possibilita um melhor desenvolvimento econômico, por conta da presença de oásis e de 

solo fértil, que permitem a cultura de cereais, hortaliças e árvores de fruta (como onde habitam 

os Ouled Abdi e Ouled Daoud)49. Contudo, em ambientes de clima árido, Bourdieu analisa que 

a economia é majoritariamente voltada para a criação de gado e de agricultura em pequena 

escala50.  

                                                 
47 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., pp. 16-22. 
48 Ibid., pp. 23-24. 
49 Exemplos de povos Shawia que habitam a região de Aurès. 
50 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., p. 25. 
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O comércio entre as tribos ocorre principalmente durante os mercados de verão, onde 

são trocados os bens produzidos durante o ano. Além dos shawia esses mercados contam com 

a presença de outros vendedores itinerantes, como os cabila, mencionados anteriormente. 

Habitualmente o lucro não é visado nesse tipo de comércio, pois o povo busca apenas 

corresponder às próprias necessidades. Devido a isso, o grupo familiar é o responsável pela 

produção e distribuição do que produz, a fim de apenas manter sua própria existência51.  

Por conta da localização afastada e da estrutura física das tribos, o povo é relativamente 

isolado e homogêneo, contudo alguns traços de contato podem ser comprovados através da 

religião (os shawia são muçulmanos) e pela influência árabe na linguagem, assim como pela 

identificação e adoção do árabe em algumas tribos (02)52. 

Os shawia são divididos em uma unidade familiar patriarcal, que comanda diversos 

aspectos da vida social e religiosa. Essa família habita a mesma casa, ou área, e é comandada 

pelo avô. O marido é o mestre/líder e a mulher também exerce um papel de influência, contudo 

toda a autoridade tem como palavra final a do avô. Os pilares da relação familiar são pautados 

no senso de honra e na solidariedade fraternal, sempre buscando manter a integridade do grupo 

e vingando quem lhes fizer algum mal53. 

O casamento entre os shawia apresenta alguns elementos comuns com os cabila, 

contudo, a mulher tem uma situação mais favorável nessa cultura. Mesmo que geralmente 

casem jovens, as esposas shawia possuem muitos direitos que lhes possibilitam uma vida mais 

agradável, em termos oficiais, elas também possuem uma educação bastante proveitosa 

ensinada pelas mães. As mulheres podem elas mesmas pedir o divórcio, controlar seus dotes 

(podendo até mesmo usufruir deles) e também possuem certa autoridade dentro da casa, 

podendo emitir opiniões e auxiliar nas decisões familiares. Essa quantidade de direitos é 

bastante incomum nas sociedades norte africanas, contudo bem estruturada dentre os shawia. 

Inclusive, ao contrário dos cabila, a família não exerce tanta pressão nos casamentos, mesmo 

que haja uma tendência a união entre pessoas do mesmo clã para estreitar os vínculos familiares. 

A família também é acionada em situações de adultério por parte da mulher, contudo a decisão 

da punição cabe exclusivamente ao marido (que também está sujeito ao divórcio caso exerça a 

poligamia) 54. 

                                                 
51 Ibid., pp. 26-27. 
52 Ibid., p. 27. 
53 Ibid., pp. 27-28. 
54 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., pp. 28-32. 
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 O caso que mais chama a atenção de Bourdieu no que diz respeito ao casamento shawia 

é o direito da mulher a se divorciar. Em especial porque ao obter sua emancipação, ela passa a 

ser “uma esposa sem marido” e exerce um papel similar ao da cortesã. A partir da condição na 

qual se encontra, essa mulher pode entrar em contato com a mágica. Como consequência disso, 

as mulheres (principalmente senhoras) passam a ter um status de respeito e superstição que 

chega quase ao medo55.  

 Os shawia, assim como muitas das comunidades originárias da Argélia, são divididos 

em unidades sociais de diferentes tamanhos, como clãs (harfiqt – unidade grande) e tribos (ârch 

– unidade menor). Esses grupos são nomeados a partir de um ancestral comum. Como existem 

subdivisões, o principal nome é o mais antigo e o subgrupo é nomeado de acordo com a decisão 

do próprio clã, cuja união é feita a partir de um sentimento de fraternidade. O povo shawia pode 

ser separado também em duas categorias: os povos sedentários (donos de terra) e os nômades 

(donos de rebanho), de modo que as estruturas sociais sofrem pequenas alterações de acordo 

com a organização do próprio grupo, mas, de acordo com o autor essas diferenças não devem 

ser tão impactantes, visto que entre os próprio sedentários é notável uma diferença 

comportamental, ressaltada pelo excerto abaixo: 

Enquanto é verdade que entre os “sedentários” do norte vivem em vilas, os harfiqt 

podem ser comparados com uma seção da vila, ao passo que entre os nômades pode 

ser comparado com um clã que vive em tendas na grande maioria do tempo, contudo 

esse contraste não deve ser exagerado. Pois mesmo dentre os povos sedentários a 

coesão não é nunca baseada no vínculo puramente territorial, como é provado pelo 

culto do ancestral comum e pelo fato de que casamentos são arranjados de preferência 

dentro do próprio clã, preferencialmente com um primo direto, com o propósito de 

estreitar as relações familiares56.  

 

 Em linhas gerais, os membros de um mesmo harfiqt (clã) devem defender seu 

patrimônio, sendo terra ou rebanho, e, principalmente, sua honra. 

 A vida econômica do grupo foi, de certo modo, amalgamada como uma instituição 

coletiva que visa manter a agricultura possível também para as gerações futuras. Essa 

instituição é consolidada fisicamente através de um celeiro coletivo construído a partir da 

decisão do conselho do clã, que também delineia como esse espaço deve ser gerido e mantido. 

A sociedade não objetiva acumular bens de modo que a criação desse espaço serve unicamente 

para a manutenção do próprio grupo em tempos de crise, como uma espécie de “garantia pro 

futuro”. O celeiro tem um papel bastante central para os clãs e, por conta disso, é nele que 

                                                 
55 Ibid., pp. 30-32. 
56 Ibid., pp. 32-33 [Tradução da Autora]. 
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muitos rituais tomam espaço, como é o caso do casamento, da circuncisão e das peregrinações 

à tumba do ancestral, que são acompanhadas de sacrifícios e de uma refeição comunal57.  

 A genealogia possui um papel fundamental na sociedade shawia. É a partir dela que 

todas as unidades sociais foram construídas e, partir delas, expandidas para outros aspectos da 

vida social, como a distribuição de habitações e a disposição de tumbas em cemitérios58. 

 A organização das tumbas segue aproximadamente o mesmo modelo de disposição das 

casas e da distribuição das terras,  

Existem cinco cemitérios no ârch; uma pessoa pode ser enterrada em qualquer um 

desses, mas precisa ser na área alocada ao seu harfiqt. Os mortos são enterrados em 

direção ao leste, mas em locais que o limite dos hirfiqin (plural de harfiqt) possam ser 

confusos, as tumbas são construídas com uma leve inclinação, a fim de distingui-las. 

Cada harfiqt possui uma área em que a cada família tem sua fileira, e pessoas de uma 

mesma família são enterradas lado a lado nessa fileira59. 

 

 A área do cemitério alocada a cada clã deve ser mantida a fim de manter a coesão do 

harfiqt, que representa o sopé do equilíbrio social. Essa temática, que diz respeito aos ritos 

fúnebres, chama a atenção por também se fazer presentes nas representações imagéticas, que 

serão discutidas posteriormente. 

 

2.2.3 Os Mozabites 

No norte do Saara está situada a incomum e desolada chebka do Mzab. A palavra 

chebka, árabe para “rede”, é uma boa descrição para essa paisagem monótona e 

fantástica, desse platô rochoso, a hamada, no qual os vales secos dos vadios saarianos 

se sobressaem como uma malha em torno de pilares rochosos, ou gours, que resistiram 

à erosão. Esse “deserto dentro do deserto” é cortado pelo vale de Wadi Mzab, no qual 

se localizam as cinco cidades dos mozabites60.  

 

 A situação descrita por Bourdieu acima, serve de introdução para o ambiente em que as 

cidades mozabites se localizam, que faz parte de uma região que originalmente não é ideal para 

o plantio e cultivo. Contudo, com séculos de assentamento humano, foram desenvolvidas 

técnicas de subsistência, como a criação de uma represa que barra a água quando o planalto 

inunda por conta da chuva (evento que ocorre a cada dois ou três anos). A água que não é 

coletada a partir da represa é buscada no subsolo. Mesmo assim a vida é relativamente precária, 

devido às grandes variações de temperatura e umidade61. 

                                                 
57 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., pp. 32-34. 
58 Ibid., pp. 34-36. 
59 Ibid., p. 36 [Tradução da Autora]. 
60 Ibid., p. 37 [Tradução da Autora]. 
61 Ibid., pp. 37-38. 
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 Os mozabites são um povo islâmico, considerado puritano, da seita de Kharedjite 

Abadhites, caracterizados pelo 

fato deles terem formado um grupo dissidente contra Ali, o quarto califa, cunhado do 

Profeta, em nome de dois princípios que eles derivaram de uma interpretação estrita 

do Corão, considerada como a única lei, a qual nada por ser adicionado ou removido, 

nomeadamente, que todos os credores são iguais e que todas as suas ações são boas 

ou ruins, arbitragem das certezas e injustiças desses atos serem aceitos apenas em 

circunstâncias excepcionais62.  

 

 Os mozabites foram relativamente dispersados, visto que muitos optaram pela 

peregrinação, o que se atribui às precárias circunstâncias da região. Contudo a cultura mozabite 

conseguiu se manter a partir de uma rica história de tradições e lendas, que foram passadas 

através de códices, intitulados ittifâqât, que, para além desses relatos, contêm os princípios da 

jurisprudência e da doutrina que regem o modo de vida desse povo63. 

 Os mozabites são divididos em cinco cidades: Ghardaïa; Beni Isguen, a cidade sagrada 

dos médicos e juristas abaditas, conhecida por seu tradicionalismo; Melika, foco do 

conservadorismo jurídico; Berraine, o centro comercial e Guerrara, o principal local 

movimento reformista. Essas cidades são divididas por Bourdieu em dois aspectos principais: 

a mesquita e o mercado. A primeira corresponde ao centro da vida religiosa e o segundo ao 

centro da vida econômica/profana. 

 Outro ambiente que tem tremenda importância para a sociedade mozabite, assim como 

para muitos outros povos norte-africanos, entre eles os shawia, é o cemitério. Esse espaço 

simboliza a união entre o homem e seu território. O espaço é dividido entre os clãs e nomeado 

de acordo com o ancestral comum, que unifica quem é enterrado lá. 

 O plano de organização da cidade é um indicativo da organização social, no qual o 

menor elemento corresponde ao núcleo familiar (“grupos conjuntos de pessoas com o mesmo 

nome”), como pode ser observada na descrição abaixo, feita por Bourdieu: 

O clã, que une uma série de famílias estendidas, geralmente possui seu próprio 

distrito, cemitério, ancestral homônimo e seu próprio patrimônio. Certos clãs unificam 

não apenas diversas famílias, mas também vários sub clãs já constituídos. O ancestral 

do clã ou sub clã é adorado em uma cerimônia anual, quando, em pé diante do grupo 

reunido no cemitério, os “notáveis” relembram a memória do personagem 

reverenciado e dão conselhos aos jovens membros do grupo; a cerimônia então é 

concluída com uma refeição comunal64.  

 

 O clã, por ser uma unidade fundamental para a comunidade, compartilha de espaços 

comuns, geridos pelo conselho. O conselho é composto por todos os adultos que buscam lidar 

com elementos de interesse comum, 

                                                 
62 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., p. 38 [Tradução da Autora]. 
63 Ibid., pp. 37-39. 
64 Ibid., p. 41 [Tradução da Autora]. 
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cada clã determina seu próprio chefe e seleciona vários anciãos de diferentes famílias 

para representá-los, esses homens, unidos aos magistrados, formam o djemda; esse 

[grupo] se encontra na haouita, uma área elíptica marcada por vinte e seis pedras que 

foram emprestadas de certas tumbas e dispostas na praça do mercado, como se 

deliberações judiciais e debates políticos que afetassem decisões em assuntos 

temporais buscassem o cenário de atividades comerciais e negócios seculares, mas 

invocassem, simultaneamente, a proteção dos mortos65.  

 

 Assim como no âmbito profano, existe um conselho da atividade secular, organizado 

pela mesquita. 

[O conselho] não tem autoridade ou poder efetivo e é comumente limitado a apenas 

garantir que as decisões sejam obedecidas. Para todas as questões de importância, se 

reúnem na mesquita na presença do “círculo”, um conselho composto de doze 

representantes do clérigo maior sob a presidência o cheikh ou sheik, escolhido pelos 

clérigos para ser o líder local dos assuntos religiosos66. 

 

De modo geral, decisões importantes e casos judiciais são discutidos pelo círculo e 

julgados de acordo com as leis e costumes ditados no ittifâqât67. 

 A presença desses dois segmentos sociais bastante demarcados, o sagrado e o profano, 

permite aos mozabites uma organização sociopolítica coesa, combinada a partir de 

um equilíbrio [que] foi reestabelecido com base nas estreitas unidades sociais do tipo 

agnático, desde que os laços que unem as cidades foram criados mais partindo da 

combinação pela oposição a forças externas do que por meio de coesão interna]68.  

 

A unidade da comunidade mozabite consegue ser mantida por conta do modo de gestão 

e de “controle” da imigração. As cidades grandes não conseguem segurar os dissidentes, pois 

estes buscam retornar ao Mzab periodicamente, a fim de estarem expostos à comunidade e às 

suas crenças religiosas. E, nas palavras do pesquisador, “por insistir na transcendência absoluta 

da unidade de Allah, os abaditas se recusam a reconhecer qualquer mediação ou intercessão 

entre homem e Deus”69. 

 Outro aspecto que permite a união do povo mozabite é a organização econômica 

fundamentada em torno dos ideais da população e da família.  Em linhas gerais, as paixões e 

luxúrias humanas são condenadas dentro da sociedade e o homem deve seguir uma diretriz 

moral, como pode ser exemplificada abaixo: 

Em uma sociedade como essa o homem ideal é distinguido particularmente por suas 

qualidades morais: os taleb precisam ser sábios, virtuosos, destacados de qualquer 

desejo pelas coisas boas do mundo, piedosos e de coração simples, devem ser 

desprovidos de toda paixão; o homem deve conduzir a si mesmo como uma “regra 

viva”, fazer o que prega e pregar o que faz. A doutrina religiosa também prescreve as 

                                                 
65 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., p. 42 [Tradução da Autora].  
66 Ibid., p. 42 [Tradução da Autora]. 
67 Ibid., pp. 40-45. 
68 Ibid., pp. 45-46 [Tradução da Autora]. 
69 Ibid., p. 46 [Tradução da Autora]. 
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virtudes da honestidade, exalta a força de vontade e autodisciplina, recomenda uma 

atitude de desligamento das coisas do mundo e proíbe estritamente a prodigalidade70.  

 

 Tendo em vista que a religião e a família são a base para a economia, é natural que os 

cargos comerciais sejam passados para membros da própria família ou, de modo mais 

estendido, a membros do mesmo clã. Dessa forma, com a organização familiar, é mais fácil 

manter as despesas limitadas e os preços competitivos no mercado. Para além disso, a educação 

é um elemento bastante importante dentro da comunidade, uma vez que para manter a tradição 

é preciso saber ler e escrever conforme a linguagem do Corão71.  

 Por fim, as mulheres mozabite têm a função de manter a unidade da família, 

considerando que elas não são tidas como aptas a migrar, portanto são elas que  

se mantêm firmemente atreladas à terra natal, como pode ser visto pela regulação 

fundamental, uma verdadeira “lei de segurança pública”, que proíbe qualquer mulher 

de sair do Mzab e pela qual é afirmada a vontade de preservar a comunidade por meio 

da prevenção do êxodo permanente72.  

 

  A intensa busca pela asseguração da sobrevivência da comunidade, a partir da religião 

e outros tipos de esforço, fez com que o modo de vida e unidade do povo se mantivessem de 

certo modo impenetráveis pelas influências e pelo contato com o mundo exterior. A ordem 

moral mantida pelo governo teocrático mantém a coerência da educação e dos princípios que 

regem e salvaguardam a existência da sociedade. 

 A partir do que foi descrito acima, é possível constatar que o mundo mozabite se 

organiza entre dois polos: o econômico (profano) e o sagrado (religioso), de forma que a 

adaptação mais “moderna”, que visa o bem-estar econômico, não contradiz o tradicionalismo 

religioso que rege a vida desse povo, mas, na realidade, permite que se mantenha unido e 

estável73. 

 

2.2.4 Os Povos de Língua Árabe 

Por fim, no que diz respeito às diferentes populações que compõem a Argélia, Bourdieu 

trata da povoação da região habitada pelas comunidades de língua árabe, que decorre de um 

longo processo de confluência entre tribos que “se encontravam” no meio do caminho de suas 

peregrinações, contemplando as cidades de Constantine, Mitidja e Chélif, assim como os 

morros próximos de Ouarsenis, Dahra e as planícies de Oranie. “Essas constantes e sucessivas 

                                                 
70 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., p. 47 [Tradução da Autora]. 
71 Ibid., pp. 45-49. 
72 Ibid., p. 49 [Tradução da Autora]. 
73 Ibid., pp. 50-55. 
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idas e vindas das tribos não alcançaram uma simples substituição de árabes por berberes, uma 

vez que aqueles convertidos como árabes se tornaram mais numerosos do que os próprios 

árabes” 74.  

 Dentro da Argélia é essa a zona que representa o maior choque com os colonizadores e, 

consequentemente, onde as estruturas sociais antigas sofrem mais depreciação. Isso ocorre, 

pois, os europeus tomaram os melhores territórios, com as planícies aguadas e onde o clima é 

mais temperado. Ainda nesse aspecto, os colonizadores contrataram os habitantes locais para 

cultivar suas terras, desvalorizando ainda mais o cultivo local. Por conta dessa situação, o 

governo criou medidas para garantir os direitos à terra para os nativos, contudo “ao fazer isso 

foi possível para as tribos vender as melhores terras aos colonizadores europeus o que, ao 

mesmo tempo, precipitou a desintegração da estrutura tribal” 75. Já a cultura conseguiu ser 

mantida apenas através de uma transformação e reestruturação da sociedade76. 

 Por conta da organização da Argélia em vilas e tribos, as cidades não são amplamente 

habitadas. Os centros urbanos são os locais onde estão localizados os centros religiosos 

(mesquita), os mercados e o “distrito de negócios”. Inclusive, a organização dos eventos 

comerciais é pensada de acordo com o calendário de festividades religiosas. 

 A cidade também é marcada pela divisão. Seja por seus distritos (industriais X 

residenciais) ou guildas profissionais, esses últimos coincidindo, habitualmente, com as 

divisões étnicas77. Isso ocorre porque tradicionalmente as profissões são seguidas por 

determinados grupos. Devido a isso e também ao “nepotismo” dos costumes e modos de exercer 

profissões, Bourdieu nota que a disputa de classe não se faz presente no meio urbano, ao menos 

não mais no que no ambiente rural. Em linhas gerais as “relações econômicas nunca são 

compreendidas em toda a realidade; elas estão sempre escondidas através do véu de relações 

prestigiosas e são manipuladas pelo sentimento de fraternidade”78.  

 A vida dos habitantes da cidade divide-se primordialmente em dois polos: a vida 

privada, em casa, onde a mulher pode ficar reclusa, e a vida pública, que se dá sobretudo nos 

espaços dos cafés, banhos públicos e mercado, onde os homens podem conversar e interagir. 

                                                 
74 BOURDIEU, Pierre. The Algerians. op. cit., p. 56 [Tradução da Autora]. 
75 Ibid., p. 58 [Tradução da Autora]. 
76 Ibid., pp. 56-59. 
77 “Kabyles, who came to hire out their services or to sell oil, figs and charcoal; Negroes, who sold lime and 

worked as masons; Ouargli and Biskri, water-bearers, porters and servants; Mozabites, operators of public baths, 

grocers and butchers; Jews, who were driven back to the perimeter and made to live in a special district; finally, a 

whole floating mass of country dwellers who had come to do temporary labor and who lived close to the city gates 

or in lean-to gourbis erected against the city walls” (p. 63). 
78 Id. The Algerians. op. cit., p. 62 [Tradução da Autora]. 
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 Contudo, nos anos que antecedem a pesquisa de Bourdieu, a dinâmica da cidade sofreu 

algumas alterações. Com a implementação do capitalismo, os habitantes do campo passaram a 

ir em busca de lucros e oportunidades de emprego e, por conta disso, migraram para as cidades. 

Esse deslocamento causou uma disfunção na organização urbana: 

Os membros desse novo proletariado caminharam rumo às cidades, uma vez que o 

equilíbrio social e econômico dos distritos rurais foi destroçado e, mesmo que eles se 

reagrupem em distritos de acordo com suas origens e preservem o contato com seu 

território nativo, seriam destacados da sociedade rural sem ser verdadeiramente 

integrados à sociedade urbana. Voltados para as cidades pela pobreza de seus distritos 

rurais, e não por uma atração pela vida urbana, são jogados sem treinamento dentro 

de um ambiente que, por conta da natureza de suas ocupações e estrutura, é incapaz 

de garantir empregabilidade e moradia79. 

 

 Esse movimento migratório causou o crescimento das cidades e das periferias urbanas 

e, consequentemente esses imigrantes passaram a viver à margem da sociedade, em muitas 

situações em busca de empregos e meios para subsistir80. 

 O nomadismo ocorre quando a região que está sendo habitada não apresenta recursos 

suficientes para a manutenção da sociedade a longo prazo. Por conta disso, esses povos passam 

a depender primordialmente de rebanhos que possam ser movidos de acordo com a necessidade 

de transição para uma nova localidade. Já o seminômade é um grupo que tem a possibilidade 

de manter um cultivo ou plantação em determinado território, contudo apenas por um período 

do ano e, por conta disso, vivem “nomadicamente” apenas em determinados momentos. Ou 

seja,  

a vida do nômade, o homem do deserto, é distinguida por aquela do seminômade, o 

homem dos estepes, apenas pela importância relativa dada à agricultura e pela 

quantidade de tempo devotada às atividades sedentárias no decorrer do ano81.  

 

 No processo de migração, os povos carregam consigo alguns produtos animais e 

vegetais, que servem de escambo por terras ou um espaço para o grupo se estabelecer 

temporariamente. A vida nomádica não visa riquezas ou lucros, apenas a subsistência e a 

manutenção da coletividade.  

 Contudo, com a transição econômica, alinhada ao surgimento de meios de transporte 

avançados, o modo de viver nômade entrou em crise. E a partir disso a vida em caravanas e a 

manutenção de animais passou a ser desvalorizada fazendo com que as pessoas que vivem dessa 

forma precisem ir em busca de novos ambientes para habitar (fixamente) e se adaptar a um 

                                                 
79 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., p. 64 [Tradução da Autora]. 
80 Ibid., pp. 59-65. 
81 Ibid., p. 60 [Tradução da Autora]. 
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modo de vida completamente diferente, cortando os vínculos com essa comunidade que foi 

dissipada82. 

 Os nômades, que viviam em tendas, criavam rebanhos e se assentavam em um território 

somente em momentos específicos do ano, possuíam um modo particular de cultivo de cereais 

e manutenção dos animais.  

Cada ano, nas primeiras chuvas de outono, a djemda tribal e a djefnda dos clãs alotam 

as terras que serão cultivadas de acordo com as capacidades e necessidades de cada 

família, ou seja, respeitando o número de homens e de rebanhos de animais com arado 

[...]. A família possui uso total do território por um ou dois anos, ao cabo desse período 

uma nova distribuição é feita83.  

 

 A partir disso existe uma organização do plantio e do cuidado com os animais. O pasto 

para o rebanho é separado e o restante da terra é preparada para cultivo. Esse processo se dá 

primordialmente no inverno, uma vez que nos períodos mais quentes os membros do grupo se 

encontram em trânsito e o território é cuidado por um pastor. O objetivo desse modo de cultivo 

é garantir alimento para os animais e para a população, cuja principal fonte de alimento é o 

cuscuz – feito com cevada, trigo e água salgada – e a carne. Como o conjunto plantio/rebanho 

garante os subsídios básicos, o excesso é vendido pela família nos mercados, que garantem uma 

espécie de “renda extra” (vale considerar que nesse momento ainda não havia a troca monetária 

propriamente dita). Em linhas gerais, busca-se manter um equilíbrio entre a natureza, a família 

e a necessidade de pessoas para trabalhar no cultivo. Bourdieu atribui isso à formação de 

alianças entre os donos da terra e os trabalhadores, que geralmente são famílias de origens 

variadas84.  

O patrimônio, que geralmente carrega o nome de seu fundador, continua sendo 

propriedade conjunta da família com a família estendida, ou seja, todos os 

descendentes de um mesmo ancestral até a terceira ou quarta geração, compartilham 

esses herdeiros virtuais fixados pela tradição vernácula. Na maioria dos casos a terra 

é cultivada por membros de uma mesma família estendida ou por várias famílias que 

cuidam de um mesmo rebanho85.  

 

 A partir disso é criada uma espécie de nova unidade familiar, que através da posse 

conjunta do território, garante o equilíbrio e a manutenção da família. Isso se dá por meio da 

utilização de métodos que são passados para os herdeiros, e a não utilização de novas técnicas 

é uma forma de proteção da integridade do patrimônio e da unidade familiar contra a “intrusão 

de forasteiros, e conta a absorção de lotes pequenos por desenvolvimentos fundiários de grande 
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escala”86. O território de cada tribo é delineado pela oposição entre o território das tribos 

vizinhas, ou seja, dentro de cada espaço um grupo ou família tem seu próprio lote para cultivo87. 

 Uma outra organização destacada pelo pesquisador é aquela elaborada a partir da 

concessão do proprietário da terra a alguém que faz o uso do território para cultivo. Essa relação, 

que troca proteção (por parte do donatário) por fidelidade e aliança (por parte do recipiente), é 

fundamentada com base no interesse e no respeito mútuo, ao invés de uma necessidade por 

servidão. O pacto entre as duas partes vai muito além de um mero contrato, servindo como uma 

espécie de extensão do grupo familiar,  

Longe de se considerar como escravo ou proletário, o trabalhador participa 

intimamente da vida do grupo familiar com o qual os cuidados, problemas e às vezes 

pobreza, ele compartilha, cujos interesses ele carrega como seus próprios, uma vez 

que ele se considera como um “associado” e não apenas mão de obra contratada88.  

 

 Essa estrutura de cultivo facilita a manutenção das terras e garante lucros que vão além 

dos bens materiais. A relação que se constrói entre o concessor/receptor é baseada na honra e, 

por conta da ausência de uma unidade monetária, é a melhor forma de garantir proveitos tanto 

para o concessor, quanto para o trabalhador. Essa sociedade garante ainda o direito de 

transmissão de terras para os herdeiros (dentro do grupo agnático) e serve para estreitar ainda 

mais a unidade familiar89. 

 Para a compreensão da formação das unidades familiares, tal como clã e tribo, Bourdieu 

explica que: 

A família estendida, a unidade social básica, agrupa uma série de famílias conjugais 

formadas pelos descendentes diretos de um ancestral comum. A estrutura patrilinear 

e o sistema patriarcal implicam no papel do “pai” e na preponderância absoluta 

garantida do homem, os direitos da mulher sendo subjugados aos dos agnados. A 

“fração” (Jerga), ou clã, é também fundamentado na consanguinidade masculina e é 

comprimida principalmente nos agnados. Inclui uma série de famílias estendidas da 

qual os homens se consideram como “filhos do tio paternal”, sem definir com precisão 

o grau de parentesco. Os membros de um mesmo clã não buscam vingança entre si. 

O clã possui um líder próprio, o sheik, que decide os movimentos do grupo, e um 

nome próprio, que distingue dos outros grupos que compõem a tribo. Geralmente o 

fundador homônimo é honrado por meio de um culto especial. Ele tem direitos à uma 

porção fixada do território tribal, e todos os seus rebanhos (que compartilham de uma 

mesma marca) se movem como um só pelos pastos, mesmo que cada família do grupo 

tenha o direito a posse de seus animais, seus grãos e seus implementos. A tribo é uma 

federação de clãs cujos membros alegam descender de um mesmo ancestral, um 

ancestral que é da mesma forma honrado por um culto.  O culto é liderado por um 

sheik, geralmente o líder de um dos clãs mais importantes. Por fim, existem as 

confederações, organizações vagas e mal definidas que usualmente estancam a guerra, 

quando uma coalisão apresenta duas ou mais tribos assoladas por um perigo comum. 

Uma tribo mais fraca pode então procurar proteção de estranhos poderosos, tendo 

como preço a sua própria submissão, ou grupos de poder similar podem se unir para 
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opor um inimigo comum ou fazer novas conquistas. Algumas vezes uma confederação 

vasta se forma em torno de uma família mais forte que mantém as tribos mais fracas 

em estado de vassalagem90.  

 

Partindo disso é possível compreender que a unidade que parte de um ancestral comum 

não quer dizer que necessariamente houve um indivíduo de quem os herdeiros vieram, mas que 

esses vínculos foram criados a partir de afinidades e relações de proteção entre as famílias. A 

absorção de um grupo dentro de um clã se faz organicamente, principalmente após a 

“sedentarização” de algumas tribos nômades. Considerando essa forte presença do ideal 

hereditário e da unidade dos clãs é possível compreender que a realidade argelina é construída 

não apenas pela unidade dos povos, mas também pela diversidade entre eles91. 

 

2.2.5 A Herança Cultural Comum 

 A população argelina se desenvolve a partir de um sincretismo de povos e culturas, a 

local e a ocidental. Por mais que a árabe como seja tida como a cultura predominante, o 

fenômeno compreende também os beduínos, que foram amplamente influenciados pelos 

berberes após o processo de “sedentarização”, assim como outros elementos externos. Partindo 

disso, nenhum grupo situado em território argelino escapa à interpenetração cultural, mesmo 

que os elementos culturais de alguns povos sejam adotados em maior escala em detrimento de 

outros.  

 Essa ampla diversidade que compõe a cultura argelina é tida por Bourdieu como um 

mecanismo caleidoscópico que é formada por aspectos contraditórios, como o de 

unidade/multiplicidade e diversidade/uniformidade92. 

 A fidelidade pela tradição é um dos valores de maior importância dentro da sociedade 

e o conhecimento da cultura é passado para as gerações desde muito jovens. Os ritos e rituais 

são ensinados pelas mulheres e vistos como uma necessidade vital. O “código da tradição” é 

pautado primordialmente nas boas maneiras e na vida com dignidade. 

 A família é a base primordial de todo o sistema, toda estrutura gira em torno dessa 

unidade indissociável, é essa unidade que compartilha dos mesmos ideias, profissões e, de certo 

modo, da mesma existência. A família é predominante. Mesmo que a genealogia seja apenas 

projetada, como já foi mencionado anteriormente. Como consequência disso, os indivíduos se 

percebem como “seres que existem pelos outros” e, consequentemente, o indivíduo só existe 
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como “um ser que existe através dos outros”. O destino do indivíduo, da família e do clã se 

mistura. 93 

Os diferentes grupos são supostamente resultado de um processo de subdivisão que 

teve início com o ancestral comum e procedeu de acordo com a lógica do parentesco 

a partir dos descendentes masculinos. [...], portanto, é dito que não existe diferença 

entre o grupo mais extenso e o mais restrito exceto pela diferença de tamanho e 

distância do ancestral fundador, o último distingue e determina o grau e o tipo de 

aliança. [...] A ambiguidade do sistema como um todo pode ser encontrada na unidade 

básica na qual ele é modelado, a saber, a família, a cena de rivalidade entre dois tipos 

de relacionamento, aquele de autoridade, modelado na relação entre pai e filho, e 

aquele da irmandade94.  

 

 A união de membros de um mesmo grupo reforça a coesão da unidade agnática, 

principalmente através do casamento. Isso possibilita que os vínculos sejam reforçados dentro 

do próprio grupo, ao invés de expandir essa unidade para outros grupos95. 

 Para que as relações humanas sejam compreendidas, é necessário entender as relações 

entre o homem e o solo. Existe, por parte do povo argelino, uma dependência muito intensa no 

espaço físico e nas condições climáticas, uma vez que, nas palavras do autor, 

o equilíbrio entre recursos e necessidades, sendo infinitamente mais sensível ao ciclo 
das chuvas do que às flutuações no mercado; [...] a desproporção entre a produção, 

por um lado, e a despesa de tempo e esforço e o número de trabalhadores sendo 

empregados, no outro e, por fim, o crescimento excessivo de relações humanas que 

se desenvolveram em parte como modo de compensação96.  

 

 A partir do cultivo da terra, cada comunidade busca ser autossuficiente, sustentando-se 

com o que é produzido. Os excessos são trocados em mercados e feiras sazonais e não visam 

lucro, levando em conta que a sociedade se pauta na troca a partir da honra e do prestígio, não 

a partir dos mecanismos capitalistas97.  

Para a mente tradicionalista, o prospecto de receber mais dinheiro é menos atrativo 

do que o de trabalhar menos. O trabalhador não se pergunta quanto ele poderia receber 

em um dia por trabalhar o seu máximo, mas, indiferentemente ao que receberia a mais, 

o quanto teria que trabalhar para receber o mesmo que antes, que era o adequado para 

suprir suas necessidades98.  

 

 A honra, a solidariedade e o respeito mútuo servem de base para a manutenção da 

economia campesina, portanto, o homem do campo não tem a necessidade de compreender e 

utilizar linhas de crédito e investimentos visando lucro. Para ele o que interessa é a produção 

própria, o cultivo de sua terra e a subsistência de sua família. Partindo disso é possível 

compreender como o capitalismo, repleto de cálculos e planejamentos, não seja do interesse do 
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homem (e da sociedade) do campo99.  O que, para Bourdieu, “é como se essa sociedade 

estivesse conspirando para provar os negócios e relações do significado estritamente econômico 

através da acentuação da função e significância simbólica”100. 

 Na região do Magrebe a influência islâmica é facilmente percebida, seja por conta das 

celebrações religiosas, pelas restrições e permissões alimentícias, pelo hábito da circuncisão, 

pelo uso do véu ou, até mesmo, pelos julgamentos, que são feitos com base nos conceitos 

dispostos no Corão. Ou seja, essa influência é percebida nos mais variados âmbitos da vida 

pública e privada. Ao mesmo tempo, a Argélia é um país bastante tradicionalista, e busca 

manter alguns ideais que advém de sua própria herança cultural, como a submissão da natureza 

e a distribuição da comunidade em clãs e tribos, que não são comuns em espaços 

completamente islamizados. Desse modo, se faz presente uma dicotomia entre a manutenção 

do tradicional com a introdução de ideais islâmicos101. 

 A partir disso surge, na Argélia um novo modo de culto islâmico, tido pelo pesquisador 

como “o islã das comunidades rurais”, que mistura a organização social das tribos, assim como 

alguns ritos da magia e a veneração do ancestral, com as práticas religiosas muçulmanas. 

Contra esse pano de fundo, devido à religião folclórica “marginal”, para esse papel, 

se refere em todos os momentos à religião universal como guia, existe uma mistura 

inextricável de atitudes recíprocas: algumas práticas animistas ou mágicas são 

traduzidas para a linguagem da religião universal102. 

 

A permeabilidade entre as crenças religiosas foi também facilitada no ambiente das 

cidades, que são c tidas como espaços aptos a mudanças religiosas devido a diversidade de 

pessoas que se encontram sobre um mesmo território, cada uma com suas próprias crenças e 

ideais. Alinhado a isso, constatar que a associação do sincretismo religioso com a colonização 

causou um novo choque cultural na comunidade argelina103. 

 

2.2.6 Desintegração e Angústia 

 Um dos pontos mais destacados por Bourdieu é a transformação ativa, sobretudo 

naqueles lugares que são, efetivamente, ocupados pelos franceses, considerando que a 

imposição do sistema colonial desestabilizou a organização da sociedade argelina, tanto em 

aspectos políticos, quanto socioeconômicos. Isso ocorreu, principalmente, pela necessidade do 
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colonizador de se estabelecer como autoridade perante o colonizado, implementando novas leis 

e costumes, consequentemente rompendo com as estruturas sociais já presentes no país. 

 Um dos segmentos que mais sofreu impacto das novas regulamentações foi o cultivo 

agrícola. Isso ocorreu, principalmente, devido a imposição de uma nova política agrária na qual 

as propriedades coletivas foram segmentadas em propriedades privadas, cujas parcelas com 

melhores condições de irrigação e fertilidade ficavam sob a guarda dos europeus. Para os 

habitantes da região, isso implicava no enfraquecimento do sistema cultural tradicional e 

também na execução de uma nova atividade econômica, no caso, a criação de rebanhos, uma 

vez que o território que lhes cabia consistia primordialmente em pastos ou terras com solo 

impróprio para cultivo em larga escala104. 

 Outra mudança bastante significativa foi a introdução de uma nova forma de cultivo. A 

produção visada pelos colonizadores era capitalista, portanto, voltada para a exportação. 

Devido a condição do solo, foram plantadas vinhas, que se tornaram o principal foco do 

comércio e, partindo disso, foi construído um sistema de portos e ferrovias para o transporte do 

produto. Os produtores de vinho criaram também cooperativas e associações com os bancos, 

para impulsionar a produção industrial. Esse processo influenciou inclusive na paisagem da 

Argélia, com as regiões costeiras e montanhosas repletas de vinhedos e os planaltos voltados 

para o cultivo de cereal e de animais105.  

 O progresso da agricultura colonial coincidiu com o declínio da agricultura nativa e a 

disparidade entre os dois setores passou a aumentar, principalmente devido à tecnologia 

utilizada pelos colonizadores, a qual os nativos não possuem acesso106.  

 Por outro lado, com a introdução da medicina ocidental, o índice de natalidade e a 

perspectiva de vida dos nativos aumentou. Porém, com cada vez menos acesso a terras 

cultiváveis e com o declínio da economia agrária tradicional, as taxas de desemprego 

aumentaram. “Portanto, era esperado que a sociedade argelina, desbalanceada e em um estado 

de completa desordem, tenha sido jogada para um caminho incerto que levava para o 

abismo”107. 

De acordo com o autor, para compreender a situação colonial, é preciso entender o modo 

de vida, os costumes e os valores europeus, assim como a relação deles com a sociedade nativa. 

Os primeiros colonizadores emigraram principalmente em busca de uma vida melhor 

do que a que possuíam na França; com o sucesso do risco comercial do cultivo em 

vinícola, os pioneiros, que haviam ido a um novo país como herdeiros de uma 

                                                 
104 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., pp. 121-122. 
105 Ibid., pp. 123-125. 
106 Ibid., pp. 126-128. 
107 Ibid., pp. 128-129 [Tradução da Autora]. 
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civilização técnica, mas também como camponeses em busca de adquirir propriedades 

maiores, foram substituídos pelos especuladores capitalistas108.  

 

A partir disso, os colonizadores buscaram tomar conta dos territórios e introduzir seus 

costumes sem se importar com a cultura ou com a organização social local. Essa imposição teve 

como consequência a institucionalização de uma apartação social (colonizadores X 

colonizados) comparável a uma divisão por castas, determinadas por nascimento. E, 

consequentemente, uma segregação, enfatizada pelo racismo e pela diferença de direitos e 

funções sociais, políticas e econômicas109. 

A situação colonial cria assim a pessoa “desprezível” ao mesmo tempo que cria uma 

atitude desdenhosa; mas cria, por sua vez, um espírito de revolta contra esse desprezo; 

e assim a tensão que está rasgando toda a sociedade em pedaços continua a 

aumentar110.   

 

 A Argélia passa por um processo de desintegração de sua existência, que Bourdieu 

atribui à disparidade entre o crescimento populacional e as terras cultiváveis (que diminuem 

por conta da cultivação excessiva). A economia local não tem condições de competir com a 

estrutura capitalista, que incentiva a construção de grandes empresas e possui melhores 

equipamentos, consequentemente ruindo o pequeno produtor regional. As leis facilitaram a 

venda da pequena propriedade e o colonizador impôs uma modificação nas relações 

campesinas, que “trouxeram à tona a transmutação de valores e o colapso das agencias prévias, 

que mediavam a relação entre o campesino e suas terras”111.  

 É a partir dessa venda de propriedade (que garante mais poder ao colonizador) que as 

estruturas sociais e econômicas regionais vão entrando em declínio. Ao vender o território, o 

habitante do campo passa a ter a necessidade de migrar para outro local em busca de 

oportunidades de emprego. As rotas tradicionais e mercados que se formavam no meio do 

caminho também foram dissipados por conta da criação de rodovias e ferrovias. A importância 

das cidades europeias aumenta, justamente devido à essa ruptura com o tradicional e, como 

consequência, emigrantes passam buscar pelos novos centros, aumentando a população 

urbana112. 

 A redistribuição do território, decidida pelo Decreto Senatorial de 1863113 passou por 

cima da divisão dos povos em tribos e nas estruturas familiares, de modo quebrar com a 
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identidade coletiva e com a vida baseada na unidade familiar. Como consequência disso, unido 

ao “boom” da vida urbana, a miséria e a instabilidade econômica aumentam, ao passo que a 

vida nas antigas comunidades (e consequentemente a organização social que era respeitada) vai 

se dissipando. A vida baseada na estrutura familiar e na família estendida vai sendo trocada por 

unidades familiares menores, e esses tradicionalismos que regiam a vida campesina vão se 

perdendo em meio ao individualismo capitalista114.  

Lidando constantemente com modos de comportamento alternativo, devido à intrusão 

de novos valores e, consequentemente, incitados a fazer um exame consciente das 

premissas implícitas ou dos padrões inconscientes de sua própria tradição, esse 

homem, dividido entre dois mundos e rejeitado por ambos, vive uma espécie de vida 

dupla interna, é uma vítima da frustração e do conflito interno e como resultado disso 

ele é constantemente tentado a adotar uma atitude de superidentificação inquieta ou 

uma postura de rebelião negativista115. 

 

 Levando em conta todos esses fatores, de migração, imposição e rupturas estruturais, é 

possível compreender que a sociedade precisava de uma válvula de escape das constantes 

opressões e que a única maneira viável de fazer isso é através da guerra116. 

 

2.2.7 A Revolução Dentro da Revolução 

Por fim, Bourdieu busca sanar sua intenção na escrita do livro, que é esclarecer o público 

sobre a Guerra da Argélia, que, de acordo com o autor, só pode ser feito através da compreensão 

da sua causa, a forma em que se deu e suas consequências.  

Como foi dito anteriormente, a sociedade argelina se encontrava sob enorme pressão 

dos colonizadores, que aumentaram a disparidade socioeconômica e instalaram um senso de 

dominação que interferiu intensamente nas relações humanas. Essa opressão acabou unindo os 

dominados que constataram que 

sem o uso da força, não haveria nada para contrabalançar a força direta enraizada no 

sistema – a rebelião contra a posição social inferior. 

 

Que somente a revolução consegue abolir o sistema colonial e que qualquer mudança, 

para ser feita, precisa estar sujeita à lei do tudo ou nada, são fatos compreendidos, 

mesmo que de modo confuso, tanto pelos membros da sociedade dominante, quando 

pelos membros da sociedade dominada117.  

 

E, a partir disso, compreenderam que só haveria resultado caso houvesse uma mudança 

no sistema como um todo, e isso deveria ser feito internamente118. 
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 A principal particularidade da guerra da Argélia é a sua forma. Tendo isso em mente é 

necessário compreender que o foco da guerra não era lutar contra um inimigo específico (o 

europeu ou o colonizador ou o cristão), mas sim contra a integridade do sistema colonial.  

Os militantes têm em mente que existe toda uma organização impondo mudanças na 

economia, nas instituições políticas e sociais, e não é apenas mudando algum desses aspectos 

que se viabiliza uma melhoria na condição de vida do povo argelino, mas sim, através de uma 

erradicação do sistema como um todo. A situação colonial se faz presente no cotidiano, em 

todas as relações e, nesse contexto, não é possível manter uma relação amigável, por conta do 

pano de fundo que essas interações carregam. O racismo, enraizado pelo colonialismo, não tem 

como ser destruído por si só, existe uma consciência coletiva em torno do fato que ou todo o 

sistema é erradicado, ou é mantido por completo119. 

A revolução direcionada contra uma ordem social distinta tem em si certas 

características distintivas que não podem ser consideradas pura e simplesmente uma 

luta de classes inspirada por demandas econômicas, mesmo que seja verdade que 

motivações desse gênero sejam presentes, devido ao fato das diferenças de status 

econômico ser um dos mais óbvios indicadores de pertencimento a uma outra casta, e 

mesmo que a revolução econômica pareça um passo na destruição da ordem colonial. 

Por esse mesmo motivo, a revolução argelina não pode ser considerada como uma 

guerra internacional, tampouco como uma guerra civil, mesmo que apresente 

características presentes em ambas. Se a luta contra o sistema de castas assumiu a 

forma de uma guerra de liberação nacional, é por conta da criação de um governo 

autônomo junto com a instituição de um governo dos argelinos para os argelinos 

pareceu ser o único modo decisivo de trazer à tona a mudança radical que poderia 

causar o total e definitivo colapso do sistema de castas120. 

 

Em uma tentativa de inverter a situação, os argelinos passaram a se referir aos franceses 

como pied noirs (pés pretos), como modo de não atribuir a esses homens o caráter de francês 

e, simultaneamente destituí-los da “nacionalidade” argelina. Esse exemplo serve para enfatizar 

o sentimento de hostilidade em relação ao inimigo e a consciência coletiva em relação aos atos 

de terror desencadeados pelos conflitos. A violência passou a estimular o estreitamento das 

relações entre os nativos, devido ao inimigo comum, que era, no momento a distinção das castas 

e a exclusão social, direcionada em parte, aos franceses121. 

 Devido às interferências no contexto social, no qual as atividades cotidianas tomavam 

espaço, as atitudes individuais e coletivas passaram a sofrer mutações. Um novo movimento de 

defesa da identidade começou a tomar forma, como um modo de afirmar a recusa das 

imposições da cultura ocidental. Um modo de externar isso foi a retomada do uso do véu e do 

                                                 
119 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., pp. 147-150. 
120 Ibid., p. 151 [Tradução da Autora]. 
121 Ibid., pp. 151-155. 
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chechia (chapéu masculino) como resistência. Nesse aspecto, o sistema colonial levou os 

argelinos uma nova onda tradicionalista, que buscava reiterar a ruptura com os dominadores122. 

A descoberta da existência de uma outra tradição leva a um novo entendimento de 

uma tradição própria como sendo uma em meio a várias ou, em outras palavras, como 

sendo apenas tão convencional e arbitrária quanto todas as outras. Quando isso ocorre, 

significa o fim do tradicionalismo tradicional123. 

 

 Por outro lado, se faz presente a apropriação de sistemas e ideais dos colonizadores, 

como é o caso da educação. Após uma resistência inicial à instituição de escolas francesas em 

território argelino, houve um aumento na aderência de alunos e um incentivo, por parte dos 

pais, da continuação da vida escolar. Nesse aspecto, nota-se a aceitação da instituição, porém 

sem o estigma e o vínculo do colonizador124. 

O argelino pode simultaneamente se aceitar como argelino e ignorar seu status como 

membro dominado da sociedade, ele pode adotar as técnicas e instituições 

introduzidas pelo colonizador, sem aceitar a posição de colonizado125.  

 

 A partir da guerra, são criadas alterações sociais, marcadas pela reiteração do 

tradicionalismo, mas também pela adoção de elementos que, em meio a 130 anos de 

colonização, provaram-se interessantes para o desenvolvimento social (como escolas e novos 

ramos empregatícios, por exemplo)126. 

 Com a política de reassentamento127 das comunidades, somada ao desemprego e busca 

por novas oportunidades de trabalho, a Argélia se encontrou em um processo de diáspora, no 

qual uma grande quantidade de pessoas migrava em direção às cidades, o que causou um 

aumento na população citadina (variando entre 50 e 100% dependendo da região). Para realocar 

essas pessoas foi necessário desenvolver subúrbios que ignoravam por completo a divisão e a 

organização dos nativos, sendo dispostas e controladas de acordo com os padrões europeus, 

visando unicamente alocar os emigrantes128. 

  Os camponeses eram forçados a sair e destruir suas casas, a fim de migrar para 

os reagrupamentos. Esse movimento causou uma ruptura ainda maior da organização social 

campesina, pautada unidade familiar. Dissociados de sua terra em meio à guerra e em meio de 

novos modos de subsistência causados pela imposição da migração, o homem do campo se viu 

completamente dissociado de sua identidade 129. Essa questão se aproxima muito da trajetória 

                                                 
122 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., pp. 155-159. 
123 Ibid., p. 156. 
124 Ibid., pp. 159-161. 
125 Ibid., p. 162. 
126 Ibid., pp. 162-163. 
127 Nome dado aos locais aos quais as famílias são realocadas após serem forçadas a se retirarem de suas casas no 

campo e consequentemente migrarem rumo às cidades. 
128 Id. The Algerians. op. cit., pp. 163-168. 
129 Ibid., pp. 168-172. 
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de vida do próprio Bourdieu, que é filho de camponeses e, por meio dos estudos, foi em busca 

de melhores condições de vida. 

O camponês pode existir apenas quando enraizado à sua terra, a terra em que nasceu, 

que recebeu de seus pais e a qual é apegado por seus hábitos e memórias. Uma vez 

que essas raízes forem removidas, existe uma grande chance dele deixar de existir 

como camponês, que a paixão instintiva e irracional que o amarra à sua existência 

campesina morra com ela130.  

 

Para além disso, a chegada desse novo fluxo de pessoas às cidades, aumentou ainda 

mais o índice de desemprego, principalmente levando em conta que anteriormente a demanda 

de emprego nos principais polos econômicos já era bastante restrita. Em meio a essa luta por 

subsistência, muitos homens, que conseguiram a documentação necessária, rumaram para a 

França em busca de melhores condições de vida. Outro aspecto que contribui na difícil busca 

por empregabilidade é a falta de especialização dos trabalhadores campesinos, que quando 

concorrendo com um europeu ou homem da cidade, eram desfavorecidos. Esses, e outros 

motivos, tornaram difícil a adaptação dos homens do campo aos ambientes citadinos. E as 

cidades, que inicialmente eram vistas como um refúgio da guerra e da pobreza, passaram a ser 

mais um espaço de luta pela sobrevivência dentro de um sistema opressor131. 

O homem da comunidade rural, amarrado aos fortes laços comunitários, colocado sob 

a guia dos anciãos, suportado por um grupo de tradições, foi substituído pelo homem 

isolado, indefeso e gregário, removido das unidades orgânicas que existiam 

previamente, cortado de seu grupo e de seu território de nascença, comumente 

frequentemente alocado em condições materiais que o fazem perder a memória de 

seus ideais de honra e dignidade132.  

 

 Com a mudança nas hierarquias, suscitada pela revolução, novas autoridades 

ascenderam ao poder por motivos que não eram mais de nascença. A estrutura social se viu 

alterada, com milhares de homens militando em movimentos clandestinos e largando as 

famílias. Essa situação, somada às mortes causadas pelo combate, tiveram como consequência 

o abalo na estrutura patriarcal, assim como a renegação de valores tradicionais (como a 

organização familiar). A ausência de um pai, ou de uma figura autoritária masculina, 

desencadeou uma alteração na relação e autoridade da mulher perante a família, fazendo com 

que esta passasse a exercer funções que cabiam originalmente ao homem. Essa inversão de 

papéis causou um forte estranhamento na sociedade133. 

 O estado de guerra, somado à essa mudança da ordem social, levou a população da 

Argélia a comparar o período com o apocalipse, como pode ser visto abaixo: 

                                                 
130 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., p. 172 [Tradução da Autora]. 
131 Ibid., pp. 173-183. 
132 Ibid., pp. 184 [Tradução da Autora]. 
133 Ibid., pp. 184-186. 
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Para expressar o atual modo das relações os velhos argelinos costumam dizer 

“Estamos no século XIV”. Para eles o século XIV é o século do fim do mundo, 

momento em que tudo que era regra vira a exceção, quando tudo que era proibido 

passa a ser permitido, uma era, por exemplo, em que as crianças não respeitam mais 

os pais, a mulher vai ao mercado, e assim por diante. A mente do povo então expressa 

a experiência de um mundo confuso, onde tudo funciona às avessas; a desordem e o 

caos são vistos como os elementos que permeiam o estágio final que anuncia o fim do 

mundo. E, de fato, na Argélia, estamos presenciando o fim do mundo. Mas o fim desse 

mundo é sentido pelas pessoas como o anúncio de um novo mundo que está por vir134.  

 

 Em meio à revolução na organização social, notam-se impactos da cultura francesa e 

ocidental que permaneceram, como a mudança das manifestações islâmicas, o aumento no 

número de crianças que frequentam escolas, assim como o aumento dos falantes do francês. É 

também nesse contexto que surge um crescimento de consciência política, expressados através 

de poemas e canções populares135. 

 As forças que mantém a Argélia nesse momento garantem que eventuais estruturas 

políticas sejam criadas do zero, não podendo se apoiar no sistema colonial, tampouco na 

organização em tribos. Aos poucos o capitalismo se assenta no país, gerando novos empregos, 

contudo, os conflitos entre classes se mantêm, mesmo que não tão intensos ou explícitos como 

já foram. “A Argélia contém forças tão explosivas que agora se mantém apenas uma escolha 

entre o caos e uma forma original de socialismo que seja desenvolvida cuidadosamente para 

encontrar as necessidades da situação atual”136. 

 

2.3 Algeria 1960 

A obra Algeria 1960 de Pierre Bourdieu traz três ensaios sobre a Argélia. O primeiro, 

intitulado Desencantamento do Mundo137, aborda a mudança na organização e na estruturação 

social a partir da implementação do capitalismo durante o processo de colonização, assim como 

o impacto causado por essa medida. O segundo texto, O Senso de Honra138, apresenta a questão 

da honra, assim como o funcionamento das interações sociais regidas por esse valor. Por fim, a 

última parte, A Casa Cabila ou o Mundo às Avessas139, traz uma descrição da organização da 

                                                 
134 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., p. 187 [Tradução da Autora]. 
135 Ibid., pp. 187-190. 
136 Ibid., pp. 191-192 [Tradução da Autora]. 
137 Id. The disenchantment of the world. In. BOURDIEU, Pierre. Algeria 1960. Cambridge: Cambridge University 

Press 1979, pp. 01-95. Ou, em português: Id. O desencantamento do mundo. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

Português (Brasil). 
138 Publicado orginalmente em: PERISTIANY, John G. (org). Honour and shame: the values of mediterranean 

society. Chicago: The University of Chicago Press, 1966, pp. 191-241. 
139 Publicado originalmente em: LÉVI-STRAUSS, Claude. Échanges et communications: mélanges offerts à 

Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60ème anniversaire, Part 2. Paris: Mouton, 1970, pp. 739-758. Em inglês 

em: BOURDIEU, Pierre. The berber house or world reversed. Social Sciences Information sur les Sciences 

Sociales, vol. 09, pp. 151-170. E em português em: Id. A casa kabyle. Cadernos de campo, vol. 8, pp. 147-159, 

1999. 
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casa cabila como espelho da organização social do povo, ou seja, como a interação das pessoas 

com o espaço se dão de forma similar às relações entre a comunidade. 

2.3.1 Desencantamento do Mundo  

 Bourdieu cria um panorama da economia argelina, assim como da inserção das relações 

monetárias em uma sociedade que ainda era tida como pré-capitalista. Além disso, o autor 

levanta a discussão da imposição de um modelo econômico que funciona em países tido como 

mais desenvolvidos, tal como França e Inglaterra, que não necessariamente é a melhor opção 

para um local que vive a base de uma economia mais “rudimentar”, pautada na troca de bens e 

não de dinheiro. De maneira similar à apresentação temática de The Algerians, 

Desencantamento do Mundo oferta uma discussão acerca das relações que podem ser feitas 

entre os estudos antropológicos e as diversas formas de economia. Contudo, nessa obra é 

utilizada uma linguagem mais acadêmica, que emprega termos econômicos, de modo que a 

leitura não é tão fluida quanto a obra citada anteriormente. 

Bourdieu tem como objetivo, a posteriori no artigo, discutir a racionalização das 

condutas econômicas, no qual nota-se a adequação dos agentes sob um determinado modelo, 

assim como o processo de adaptação de economias pré-capitalistas com a estrutura temporal do 

capitalismo140. 

 Dentre os conceitos de mais difícil compreensão pelas sociedades pré-capitalistas se 

destaca o planejamento financeiro. Ou seja, a ideia de estocar fundos a longo prazo ou para 

serem utilizados em um futuro prospectivo. Isso ocorre porque nessas tribos, regidas pela honra, 

o comércio é realizado a partir de troca de coisas, que são físicas e suprem uma necessidade 

imediata. No quesito “guardar” resta somente a contenção de alguns alimentos para quando são 

recebidas visitas, a fim de demonstrar a fartura da família141. 

 Partindo disso, surge uma resistência em relação ao uso do dinheiro, uma vez que as 

comunidades tradicionais estão acostumadas ao imediatismo dos bens recebidos através das 

trocas. Como consequência desse traço cultural, quando os trabalhadores passam a receber em 

dinheiro, há uma tendência muito grande em gastar tudo de uma vez, para poder obter seus bens 

diretamente. Nesse aspecto, a contenção de gastos é mais difícil para uma sociedade que está 

começando a entrar em contato com o sistema monetário, já com os grãos, existia um controle 

maior do que era consumido, como a partir do exemplo cabila142: 

Os cabilas mantêm seus grãos em grandes jarras de barro com furos em diversas 

alturas, e a senhora da casa, responsável pela manutenção das reservas, sabe que 
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quando o nível de grão fica abaixo do buraco central, chamado thimith, o umbigo, ela 

deve restringir o consumo143. 

 

 Outro conceito que gera uma dificuldade de compreensão pelos povos nativos é o do 

crédito, que diz respeito a um futuro abstrato assegurado por meio de um contrato. Para o 

capitalista, a lógica é bastante simples, através da assinatura de um termo, surge um acordo de 

cobertura de custos no futuro, contudo, para os argelinos, os empréstimos eram feitos a partir 

da cooperação, sendo reafirmados pela honra e confiança entre os indivíduos. Desse modo, o 

sistema capitalista causa certo estranhamento, inclusive em relação aos prazos de devolução. 

 Essa questão entra novamente no planejamento financeiro, considerando que a predição 

de um futuro abstrato soa bastante subjetiva, uma vez que nem sempre esse planejamento tem 

uma data clara de quando será utilizado, criando apenas objetivos em potencial. Para além disso, 

a prospecção financeira e a utilização de números (ou discussão de valores) é um tema tabu 

dentre a comunidade argelina, portanto criar esse tipo de projeção entra em conflito com o 

próprio modo de pensar da sociedade144. 

 Existe também na sociedade nativa um costume de posse conjunta de alguns territórios 

e rebanhos, na qual  

a proprietária (geralmente uma mulher que investiu suas economias dessa forma) dá 

a guarda de seus animais, cabras por exemplo, a outra pessoa, que promete alimentar 

e cuidar deles. Os animais são avaliados e é acordado que o que for produzido por 

eles será dividido. Cada semana o tomador do empréstimo envia uma cuia de leite, 

que é entregue por uma criança (que em troca recebe fruta, azeite, ovos ou açúcar). 

Depois de três anos, o mutuário retorna os animais e os lucros são divididos entre as 

duas partes, conforme a diminuição do capital decorrente da idade: ou o mutuário 

paga a compensação em espécie, ou devolve apenas metade do rebanho junto com o 

valor equivalente à metade do valor no início do contrato145. 

 

Esse sistema utiliza seu próprio modo de calcular, visando favorecer ambas as partes do 

“contrato” e não é tida como uma manifestação capitalista, uma vez que não objetiva lucro146. 

 No que diz respeito à posse de terras, por conta da herança cultural pautada nos ciclos 

familiares, o território não é tido como um bem, mas o que é produzido no espaço deve ir para 

quem o cultiva, o solo “nunca deve ser tratado como uma substância comum ou um material 

cru para ser explorado, a terra é objeto de respeito misturado com medo (el hiba)”147. Com base 

nisso, executar um trabalho (no caso, no campo) é tido como um fim, mas sim como um modo 

de se fazer útil pela sociedade, a partir disso, o que é produzido pode ser trocado por outros 
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146 Ibid., pp. 17-21. 
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bens, produzidos por outras pessoas. O que o capitalismo vê como uma transação, para o 

argelino é uma troca de presentes, uma questão de honra.  

A pior ofensa é precisamente aquela do retorno imediato do presente recebido, ou 

então entregar em retorno um objeto igual. Porque o “contra-presente” (ou contra-

dom) é diferido, cada ato de dar pode ser compreendido como um início absoluto e 

não como uma continuação forçada de uma troca que já começou. Tudo ocorre como 

se a generosa troca tentasse possibilitar os agentes da transação em não precisarem a 

perceber como uma transação148. 

 

 Como o trabalho é tido como um ato de dignidade, o grupo procura garantir a 

empregabilidade de seus membros, principalmente quando levando em conta a organização em 

grupos familiares. O pertencimento ao grupo é garantido pela manutenção das tradições e a 

imposição do capitalismo se apresenta como uma ameaça a esse tradicionalismo149. 

 O processo de aculturação da colônia, feita a partir da “modernização” das condições 

econômicas e sociais através do desenraizamento das práticas tradicionais e da transformação 

do habitus150 causou uma nova busca por emprego, demarcada pela dificuldade do homem do 

campo em ser contratado, devido a sua falta de especialização151. 

 A partir disso surge uma grande onda de falta e procura de emprego. A falta de 

qualificação pesa contra a contratação, ao passo que um diploma escolar ou técnico auxilia no 

acesso a uma vaga. Por conta dessa contradição (pouca demanda, muita procura) as pessoas se 

veem exercendo qualquer trabalho que possibilite a subsistência, ou então tentando criar laços 

com pessoas que as indiquem para uma posição. Essa circunstância permite que o empregador 

se aproveite do desespero da população, oferecendo condições desfavoráveis de trabalho, que 

são aceitadas em detrimento do medo que assola a população. Já as pessoas empregadas, lutam 

para se manter dessa forma, visto que existe uma facilidade na substituição da mão de obra152. 

Essa condição tem como consequência a instabilidade e a individualidade, as pessoas em busca 

de emprego se encontram exaustas, como pode ser visto no exemplo abaixo: 

Conforme saímos do trabalho, eu converso com eles. Conversamos sobre a nossa 

pobreza e nossas preocupações e depois todo mundo vai pra casa porque estamos 

cansados... Não tem ajuda mútua: estamos todos pobres. Para casamentos, 

circuncisões e cosias do tipo, você vai e visita sozinho153. 

 Os jovens apresentam mais facilidade na compreensão do sistema capitalista e, por 

conta disso, tem melhores relações e ofertas empregatícias. Contudo, o descontentamento com 

o emprego é generalizado, assim como a instabilidade, que é ainda mais elevada para quem não 
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149 Ibid., pp. 23-29. 
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teve acesso à uma educação escolar. Mas, em linhas gerais, é melhor estar empregado e 

descontente, do que desempregado154. 

 Uma das alternativas encontradas em meio à busca pela subsistência é o comércio 

itinerante. Esse processo ocorre, pois é relativamente barato montar o carrinho e os objetos para 

venda, contudo, o lucro continua instável e, em diversos casos, o dono do carrinho acaba 

endividado com o fornecedor dos produtos. Devido a essa nova condição de vida, surge uma 

alteração do pensamento em relação ao trabalho: a ideia de uma atividade produtiva que garante 

lucro versus um modo de cumprir as obrigações em relação ao grupo155.  

 A migração para os centros urbanos em busca de emprego tem como consequência a 

ruptura da família estendida e a compreensão que, em decorrência do novo modelo econômico, 

a subsistência é mais fácil com um núcleo familiar reduzido. Outra alteração decorrente da 

mudança para os centros urbanos é a alteração na organização das finanças, que passa a excluir 

as mulheres das grandes decisões familiares e, em contrapartida, aumenta a liberdade dos filhos 

para ir em busca de emprego. Como consequência disso, os jovens passam a procurar 

independência e emancipação financeira, o que abala ainda mais a estrutura familiar. Desse 

modo, as relações entre as unidades familiares são pautadas pela necessidade e pela ruptura 

com o modelo tradicional, a fim de garantir a subsistência dos “novos homens da cidade156. 

A busca pela subsistência é o único objetivo aprovado unanimemente pelas regras do 

costume; no outro caso, a obtenção do mínimo exigido para a sobrevivência é o 

objetivo imposto pela necessidade de uma classe explorada. Porque o contexto mudou 

e todos estão cientes disso, porque as garantias econômicas e a segurança psicológica 

que antes eram dadas por uma sociedade integrada e uma tradição viva foram 

arrastadas, a improvisação perigosa tem que tomar o lugar de habitual previsão e a 

estereotipagem reconfortante do comportamento. Assim o desemprego e o emprego 

intermitente produzem uma desorganização da conduta que seria um erro ver como a 

inovação baseada em uma conversão de perspectiva. O tradicionalismo do desespero 

e a ausência de um plano de vida são duas faces da mesma realidade157. 

 

 Consciente das condições de vida em que se encontram, os trabalhadores almejam a 

ascensão social. Contudo, quando questionados sobre valores que supririam suas necessidades, 

as respostas geralmente extravagantes.  

a disparidade entre o rendimento estimado como necessidade e a renda atual diminui 

como renda real o que indica que a distância entre o padrão aspirado e o padrão real 

de vida, entre necessidades e meios, tende a decrescer, conforme a renda aumenta e 

como o cálculo econômico vai sendo incorporado na conduta158. 
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 Tomando como ponto de partida a instabilidade empregatícia e o desespero que ela 

suscita, cabe ao homem argelino criar esperanças em relação a uma melhoria nas condições de 

vida e, para esse homem, as expectativas tomam por base o acesso dos filhos à educação. 

Partindo dessa mentalidade, acredita-se que com o acesso a boas escolas, os jovens possam ter 

mais chance de empregabilidade e, consequentemente, a uma segurança econômica159. 

 O crescimento na consciência de classe traz ao povo argelino uma nova compreensão 

dos mecanismos do capitalismo e, também, do processo de colonização. Isso é evidenciado com 

o favorecimento do europeu em relação ao emprego, visto que 

Para nós, o desemprego é uma coisa natural. Para o europeu é um escândalo 

intolerável – as autoridades não conseguem tolerar, tampouco os outros europeus. 

Cada esforço é feito para encontrar algo para ele. Eles descobrem que ele tem 

habilidades e mesmo que não tenha, encontram alguma. E uma vez que ele é colocado 

em um trabalho, ele sempre acaba sendo avaliado um pouco acima de todos os 

muçulmanos. Ele não pode ser um trabalhador pior do que eles! É isso que a 

manipulação pode fazer, e mesmo assim você nunca sabe quem manipulou: todo 

mundo o fez160. 

 

 Essa situação tem como consequência o crescimento do desafeto em relação aos 

imigrantes, principalmente quando se leva em conta a situação de pobreza em que o restante da 

população se encontra. Devido a isso, surge um debate sobre uma mudança de condições 

decorrente da pressão econômica reforçada pelo capitalismo. Esse “ganho de consciência” 

culmina em um radicalismo revolucionário, unido a uma revolta emocional contra as castas 

mais privilegiadas da sociedade e, a partir desses elementos, surge a esperança por um futuro 

melhor161. 

 Já as disposições políticas e econômicas só podem ser compreendidas a partir do 

entendimento das estruturas sociais sobre as quais elas agem, ou seja, da organização dos 

trabalhadores e da divisão de suas funções.  A oposição entre os sistemas (indivíduos e classe 

social) poder ser compreendida através do processo de racionalização, que determina o 

processo de adaptação econômica para o capitalismo trazido pelos colonizadores162.  

 Em meio a esse processo de transição, a população com menos meios de subsistência 

se vê dentro de uma grande incerteza sobre seu futuro, visto que a empregabilidade está bastante 

escassa e esses homens do campo não possuem especializações que sirvam como diferencial na 

hora de encontrar um trabalho. Nesse contexto, o chefe da família se encontra inibido de 

cumprir seu papel e, desse modo, sente que sua dignidade, autoridade e, principalmente, sua 
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honra são feridas. Essa situação é apenas intensificada, uma vez que, para subsistir, surge a 

necessidade de filhos, primos, irmãos e mulheres trabalharem a fim de contribuir com a renda 

(e nessa sociedade a pior coisa que pode acontecer é uma mulher trabalhar). 

 A busca por emprego vira, além de um ato de esperança, um modo de vida e de 

sociabilidade, tendo em vista que uma grande quantidade de homens vai passar o dia na cidade 

procurando algo para trabalhar. De certo modo, surge uma nova noção temporal. O 

planejamento futuro deixa de existir e, por conta do pagamento por dia e não mês, aparece uma 

preocupação maior com o presente baseada no desespero de não poder sustentar a família163. 

Privado do apoio material e psicológico garantido pelas redes de relacionamento na 

sociedade camponesa e pelos grupos de parentesco, agora fragmentados pela 

emigração, assediado para tomar conhecimento de sua condição e compreender em 

uma intenção ativa o presente, no qual está submetido, e o futuro que é desejado, 

mantidos em um estado de frustração perpétua e insegurança que os leva a esperar por 

satisfações imediatas e esperar o milagre que poderia resgatá-los de sua condição, os 

sub-proletários/camponeses sem terra, trabalhadores de fazendas, homens que não 

trabalham, homens de jornada, operários casuais, prontamente darão ouvidos a 

qualquer profecia escatológica que rompa com a rotina da existência cotidiana, 

mesmo que isso signifique uma radical transformação da sociedade, a promessa de 

voltar a encontrar um lugar no mundo, ou seja, a segurança material dada por um novo 
quadro social. Chialismo164 revolucionário e utopias mágicas são a única compreensão 

sobre o futuro que se oferecem a uma classe sem qualquer futuro objetivo165.  

 

 Dentro desse contexto econômico existem dois tipos de homem: os trabalhadores 

estáveis que lutam para se manter dessa foram e os instáveis que lutam para escapar dessa 

condição. A constante entre esses dois conjuntos é a aspiração financeira, o desejo de aumentar 

a renda, satisfazer necessidades básicas e imediatas e melhorar a condição de vida das famílias. 

Existe dentro dessa mentalidade a ideia de que com um salário mensal justo e ideal, os 

problemas irão desaparecer. 

 Partindo disso, surge um novo desejo de ascensão financeira que é enfatizado pela busca 

de especializações e diferenciais que garantam um favorecimento na contratação, como falar 

francês e ter um nível de escolaridade mais elevado. Em um outro aspecto da empreitada por 

melhoria nas condições de vida, ressalta-se o início de um planejamento de futuro e, a partir 

disso, faz-se presente a expansão da família, uma vez que os filhos servem como forma de 

proteger a honra e cria uma proteção familiar, permitindo uma reestrutura do modo de vida166. 

 Em meio a reestruturação familiar aparece um fator chave: o acesso à casa moderna, 

que simboliza a mudança de vida em sua forma mais ampla. “Mudar de casa significa o fim de 

um quarto só ou, ao menos, do grande quarto coletivo que é o comum entre os habitantes das 

                                                 
163 BOURDIEU, Algeria 1960. op. cit., pp. 66-69. 
164 Crença que Cristo retornará e reinará por um milênio. 
165 Ibid., p. 70 [Tradução da Autora]. 
166 Ibid., pp. 70-75. 
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favelas”167. O realojamento está atrelado à divisão de um grande grupo familiar que foi forçado 

a viver junto por conta da falta de moradia.  

 A vida nas favelas168 é marcada pela divisão das casas em diferentes famílias e pela 

solidariedade coletiva, que visa garantir um pouco de estabilidade no consumo, apesar da 

instabilidade econômica que assola a população. Levando isso em conta, a comunidade que 

habita nesses locais apresenta uma lógica econômica particular ao grupo, que permite aos 

moradores o mínimo de adaptação à vida urbana169. Em meio a essa “economia da pobreza”, a 

comunidade busca criar um pequeno mercado de trabalho, “que permite prover ao menos algo 

que se assemelhe a um emprego (com ocupações improvisadas), e essa rede de informação gera 

mais chances de trabalho170.  

  A mudança de casa traz o seu prestígio e simboliza a ascensão social, contudo, 

traz consigo uma série de despesas que não faziam parte do cotidiano, como o pagamento do 

aluguel – que representa uma despesa fixa e com prazos de pagamento – o aumento do gasto 

com transporte, uma vez que esses novos centros residenciais são nos arredores da cidade; a 

mobiliação da casa e, por fim, o pagamento de impostos, que é fixo, portanto para as classes 

sociais menos favorecidas a valor tributado é proporcionalmente o mais elevado. Levando isso 

em conta, para a família que acabou de se mudar, uma série de decisões difíceis precisam ser 

tomadas para que consigam se manter nessa nova condição171. 

 Esse tipo de moradia, já utilizado pela classe média e alta (que apresentam certos 

confortos e estabilidade financeira), pressupõe algumas condutas e relacionamentos entre seus 

habitantes, desde a educação dos filhos, até a sociabilidade entre os pais. Nesse aspecto há a 

necessidade pela “habitação da casa”, que o homem recém-saído da comunidade não sabe 

“corresponder às expectativas”, uma vez que ele não habitava na casa, mas apenas a ocupava, 

utilizando os espaços para suprir as necessidades básicas172. 

Incapaz de alcançar o nível mais elevado de adaptação exigida pela propriedade 

moderna, eles procuram criar uma forma de adaptação em um nível inferior, ao custo 

de uma "favelização" da propriedade [...] eles buscam simplesmente recriar as 

condições de vida anteriores, que eles pensavam estar deixando para trás ao chegar 

em uma propriedade moderna173.  

 

                                                 
167 BOURDIEU, Algeria 1960. op. cit., p. 75 [Tradução da Autora]. 
168 Não fica claro na obra se a utilização da palavra favela quer dizer respeito aos centros de reagrupamento e à 

forma como eles são organizados, ou se faz referência a um outro modo de organização social, exclusivo às 

cidades. 
169 Id. Algeria 1960. op. cit., pp. 77-79. 
170 Ibid., p. 79 [Tradução da Autora]. 
171 Ibid., pp. 79-84. 
172 Ibid., pp. 85-87. 
173 Ibid., p. 87 [Tradução da Autora]. 
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 Para além disso, faz-se presente a mudança nas interações sociais, nessa nova 

organização, a oposição entre o interior/exterior corresponde à oposição núcleo 

familiar/vizinhança. A vida social passa a ser um obstáculo ao individualismo, uma vez que o 

espaço de convivência aumenta, combinando novas possibilidades174. 

Assim o autoenclausuramento do grupo familiar que é favorecido pelo novo ambiente 

residencial é geralmente acompanhado pela descoberta de uma nova forma de viver: 

o que para outros era isolamento, aqui é visto como privacidade. Os homens passam 

mais tempo em casa; lendo, assistindo televisão, e as crianças arrumam mais tempo 

para passar com os amigos. As mulheres se devotam mais à manutenção da casa, à 

leitura e aos cuidados com as crianças que vão para a aula. As relações domésticas 

são mais intensas, compensando pela raridade das relações externas, assim como a 

ausência de relações com parentes distantes, que são ambos a pré-condição e o 

produto do “aburguesamento” 175. 

 

Partindo disso, o acesso a casa moderna leva à criação de uma “burguesia mesquinha” 

“cujo estilo de vida, valores e aspirações separam do proletariado e do sub-proletariado das 

favelas e outras áreas urbanas. As condições requeridas daqueles que cruzam a ‘soleira da 

modernidade’, são tantas que existe uma barreira entre classes” 176.  

 A possibilidade de ascensão social parte da vontade do indivíduo e é determinada a 

partir do habitus de classe, ou seja, a internalização compreensão do sistema e da noção de 

futuro objetivo, seja ele manifestado através de uma revolta com o presente, ou partindo da 

compreensão da conduta econômica (previsão e cálculo). Partindo disso, surge uma pressão 

econômica, que desencadeia movimentos de revolta e, nesse aspecto, é necessária a 

compreensão que,  

caso nos recusemos a ver a consciência de classe como um resultado mecânico da 

pressão da necessidade econômica, ou como um ato reflexivo de uma liberdade 

decidida apesar e contra todos os determinismos objetivos, devemos reconhecer que 

a revolta contra a situação atual não pode ser orientada para fins racionais e explícitos 

até que as condições econômicas para a formação de uma consciência racional desses 

fins sejam cumpridas, ou seja, até que a ordem prevalecente contenha a potencialidade 

de seu própria desaparecimento e assim produza agentes capazes de fazer o 

desaparecimento de seu projeto177. 

 

2.3.2 Senso de Honra 

Ao citar exemplos de “crimes” e de soluções encontradas entre a as tribos argelinas, 

Bourdieu expõe a relação que esses povos possuem na solução de desentendimentos, que 

possam interferir na honra do indivíduo e da coletividade do grupo178. As diferentes facções 

                                                 
174 BOURDIEU, Algeria 1960. op. cit., 87. 
175 Ibid., p. 87 [Tradução da Autora]. 
176 Ibid., p. 87 [Tradução da Autora]. 
177 Ibid., pp. 93-94 [Tradução da Autora]. 
178 Ibid., pp. 95-98. 
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precisam se responsabilizar pelo crime cometido e buscar se entender através de mediador, que 

visam “restaurar o equilíbrio e salvar o suplicante da humilhação completa”179. 

 “Para que um desafio ocorra, o desafiador deve considerar quem ele for desafiar digno 

de ser desafiado, ou seja, capaz de responder à provocação. Sumarizando, ele deve reconhecer 

seu oponente como seu igual em honra” 180.Ou seja, toda disputa pressupõe um oponente digno 

de apresentar uma resposta à altura do desafiador, de modo que sejam equivalentes no senso de 

honra. Esse tipo de atitude requer uma resposta, de modo que a passividade não seja aceitável. 

É através do desafio que o homem se prova perante a comunidade e, a ofensa à um homem 

incapaz de se defender, é vista como uma desonra ao próprio desafiador (p. 109), visto que, 

o homem completo (argaz alkamel) deve estar constantemente alerta, pronto para 

responder ao menor desafio. Ele é o guardião da honra (amhajar), alguém que tome 

conta de sua própria honra, assim como a de seu grupo. A segunda coloraria é que 

aquele que desafia um homem incapaz de responder ao desafio, ou seja, incapaz de ir 

em busca da troca que está sendo proposta, desonra a si próprio. Desse modo, 

elbahadla, a humilhação extrema, infligida publicamente, em frente aos outros, é 

sempre suscetível ao rebote a pessoa que provoca isso, o amahbul que não cumpre as 

regras do jogo de honra181.  

 

 Como consequência do código de honra e partindo da pressuposição de que desafios só 

podem ser lançados a seus iguais, o homem negro nunca é desafiado, assim como uma 

provocação proposta por ele nunca é aceita. Isso ocorre, porque para o cabila o homem negro é 

inferior, portanto responder a uma proposição dele, é um modo de ser desonrado. 

 O desafio geralmente se dá a partir de uma luta, que segue um ritual bastante específico: 

inicialmente os oponentes se insultam, após isso ocorrem os golpes e, por fim, a luta se encerra 

com a chegada dos mediadores. O foco desse combate reside em mostrar simbolicamente quem 

“manda”, portanto não se objetiva matar ou mutilar o oponente. Ou seja, é a partir desse tipo 

de atitude que garante as situações trégua ou conflito entre as diferentes tribos. Os conflitos 

entre as vilas e a proteção das famílias são guardados por esse senso de honra. Para esse tipo de 

organização, a guerra apresenta certo estranhamento, visto que o combate armado não faz jus 

ao código de honra182.  

 O ponto de honra é demarcado pela manutenção e defesa da autoimagem reiterada pela 

descrição e prudência, uma vez que é a partir desta que o indivíduo se vê a partir dos outros e 

como os outros o veem. Nesse âmbito é necessário que o homem honroso saiba como se portar 

                                                 
179 BOURDIEU, Algeria 1960. op. cit., p. 99 [Tradução da Autora]. 
180 Ibid., pp. 99-100 [Tradução da Autora]. 
181 Ibid., pp. 100-101 [Tradução da Autora]. 
182 Ibid., pp. 102-106. 
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perante a sociedade, ou seja, mantendo sua dignidade e lealdade. De certa forma, é a partir disso 

que se instaura o respeito da família, o homem é apenas o interlocutor com a sociedade183. 

 Em linhas gerais, o que se refere ao senso de honra não passa de  

uma disposição cultivada, o habitus, que possibilita cada agente a gerar, a partir de 

um menor número de princípios implícitos, todas as linhas de conduta consistentes 

com as regras da lógica do desafio e resposta (e nenhuma outra conduta) por meio de 

invenções ilimitadas que desencadeiam que os desdobramentos de um ritual não iriam 

demandar. Em outras palavras, embora não haja nenhuma escolha que não possa ser 

contabilizada, ao menos retrospectivamente, não quer dizer que cada ato seja 

perfeitamente previsível, como os gestos inseridos nas sequencias estereotipicamente 

rigorosas de um ritual. Isso é verdade não apenas para o observador, mas também para 

os agentes, que encontram na imprevisibilidade das possíveis respostas, escopo para 

implementar suas estratégias184. 

 

 

Honra, aquela que faz o grupo ser alvo de ultraje, é oposto ao ponto de honra, o qual 

pode responder ao ultraje. Uma nítida distinção é feita entre nif, o ponto de honra, e 

hurma, honra, a soma de tudo isso é haram, ou seja, proibido, resumindo o sagrado. 

Consequentemente o que faz o grupo vulnerável é sua mais sagrada possessão185.  

 

 O ponto de honra só se faz presente na vida de um homem que possui apreço pelo 

sagrado, uma vez que o sagrado existe a partir da virtude, que é defendida pela honra, desse 

modo o motivo de ser do sentimento de honra é construído a partir do sagrado186. 

 A disposição entre o nif e o hurma-haram é feita a partir da oposição do sagrado da mão 

direita versus o sagrado da mão esquerda, que podem ser notados no esquema abaixo: 

Quadro 2: dicotomia entre hurma e nif187 

Hurma-haram Nif 

Sagrado da mão esquerda Sagrado da mão direita 

Feminino, feminilidade Masculino, virilidade 

Mulher, que carrega o poder maléfico e 

impuro 

Homem, que carrega a potência beneficente 

e protetiva 

Esquerda, corrupta Direita, correto 

Nudez Clausura, vestido 

Interior/Dentro Exterior/Fora 

Conservação da mulher: casa, jardim Conservação do homem: assembleia, 

mesquita, campos, mercado 

Fechada, mundo secreto da vida íntima: 

comida e sexualidade 

Mundo aberto, da vida pública, das 

atividades políticas e sociais; trocas 

Natureza Cultura 

Molhado, água etc. Seco, fogo etc. 

 

                                                 
183 BOURDIEU, Algeria 1960. op. cit., pp. 111-115. 
184 Ibid., pp. 116 [Tradução da Autora]. 
185 Ibid., pp. 117 [Tradução da Autora]. 
186 Ibid., p. 121. 
187 Ibid., p. 124 [Tradução da Autora]. 
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Dentre essas oposições, é notável a presença de temáticas e reverências no tocante à 

participação, presença e existência feminina em meio à sociedade. Essas questões são tidas 

como tabu, uma vez que a mulher, assim como a comida, é tida como sagrada, e não se pode 

falar de coisas sagradas, como consequência disso, elas se reafirmam como tabu. Por esse 

motivo é possível compreender a relação do homem com seu espaço e suas crenças, ou seja, 

elementos tidos como sagrados são elementos que cultivam e mantêm a honra da família e 

apenas através da proteção da honra que o homem mantém sua família e imagem intactas188. 

 Os valores do sistema de honra são demonstrados em ações, ao invés de pensamentos, 

isso ocorre devido a construção das regras a partir de uma visão de mundo mítica, onde “nada 

é mais difícil ou, talvez, irrelevante do que a tentativa de distinção entre a área clara e 

diretamente atingida pela consciência e a área enterrada no inconsciente”189. 

 “O ethos da honra é oposto, em seu próprio princípio, a um código formal e universal 

que afirma a dignidade igual de todos os homens e, consequentemente, da identidade de seus 

direitos e deveres”190. Essas regras não são aplicadas da mesma forma para homens e mulheres, 

tendo em vista a que a questão da honra tem diferentes pesos e significados para cada um. Essa 

dualidade está relacionada com as diversas condutas de honra e o modo como elas se aplicam, 

partindo do pressuposto citado anteriormente que [as condutas] se aplicam somente em quem 

for digno delas191. 

 

2.3.3 A Casa Cabila ou o Mundo às Avessas 

Bourdieu descreve a disposição e hierarquia espacial da residência cabila, assim como 

a relação que esse ambiente tem com a cultura, a comunidade e os rituais que ocorrem dentro 

do espaço. As casas são construídas de maneira a apresentarem relações com a iluminação 

natural, de modo que cada seção dessa residência é disposta respeitando a dicotomia 

claro/escuro. Os espaços são criados com finalidades específicas, de forma que cada cômodo 

cumpra uma função específica.  

No que diz respeito a quem reside nesse local, percebe-se uma separação, por meio de 

uma parede, dos habitantes humanos e dos habitantes animais. A parte que comporta os animais 

apresenta também outras finalidades pontuais, como o local designado ao nascimento de 

crianças ou o leito de morte dos doentes. Esses rituais, assim como outros (como o da procriação 

                                                 
188 BOURDIEU, Algeria 1960. op. cit., pp. 123-128. 
189 Ibid., p. 128 [Tradução da Autora]. 
190 Ibid., p. 129 [Tradução da Autora]. 
191 Ibid., pp. 128-130. 
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e do casamento) possuem uma seção reservada dentro da própria casa para acontecer, cada coisa 

ocorre em seu devido espaço192. 

A sociedade cabila apresenta um forte apreço pelas oposições, como noite/dia, 

homem/mulher, alto/baixo, luz/escuridão, de modo que os recintos representam essas variações, 

assim como cada evento específico que toma lugar dentro da casa respeitava as regras sociais 

de regimento e organização do ambiente. Essas associações dizem respeito não somente à 

disposição espacial da casa em relação a quem lá habita, mas também da residência em relação 

ao universo. 

 A oposição homem/mulher se dá nas relações desses com o trabalho. O homem é 

associado ao externo, ele trabalha fora, reúne-se com outros homens na assembleia, resguarda 

a presença em casa unicamente para finalidades que não podem ser vistas em público, como a 

procriação, por exemplo. Já a mulher limita seu trabalho ao interior da casa, ela cumpre sua 

função tecendo peças, provendo alimentos, etc. e quando é vista fora de casa, não é em papel 

de trabalho. O mundo externo é oposto à casa, assim como o homem é oposto à mulher. A 

mulher é vista como a lua, associada à escuridão, ao passo que o homem é associado com o sol, 

à claridade. Essa oposição é evidenciada, por exemplo, na hora de refeição: a mulher se alimenta 

voltada para o fogo (luz artificial) e o homem voltado para a janela (luz natural). 

 Os ritos de fertilidade, tanto da casa (reprodução), quanto do campo (alimento), ocorrem 

dentro do espaço da própria residência. Dessa forma, os casamentos, nascimentos e mortes se 

dão em um mesmo espaço. A iluminação, associada com essa fertilidade, é de grande respeito 

dentro da sociedade, de maneira que a casa deve estar sempre de portas abertas, permitindo que 

a luz entre, para que, além de fértil, seja uma residência próspera193. 

 Cada vez que uma pessoa adentra a casa pela primeira vez, é considerado como uma 

ameaça para o espaço, por conta disso a mulher costuma pendurar alguns objetos rituais na 

soleira da porta e servir determinado tipo de alimento ao recém-chegado.  

A orientação da casa é oposta à orientação do mundo exterior, as paredes são construídas 

e posicionadas (tanto externas quanto internas) de acordo com a posição cardeal, respeitando a 

presença da luz dentro da casa. As relações na construção da casa respeitam a oposição 

externo/interno referentes ao papel do homem e da mulher, de forma que entrar e sair da casa 

não cause alterações nas vibrações de energias positivas que são associadas com a luz solar194. 

 

                                                 
192 BOURDIEU, Algeria 1960. op. cit., pp. 271-274. 
193 Ibid., pp. 275-279. 
194 Ibid., 1979, pp. 279-283. 
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2.4 Algumas Ponderações Acerca do Material Textual 

2.4.1 Elementos Comuns às Obras 

 Os materiais textuais apresentados acima utilizam de diferentes formatos para 

apresentar aspectos da sociedade argelina. The Algerians busca explicar aspectos de 

organização social e as influências da colonização no país, já Algeria 1960 traz ensaios sobre a 

transição econômica, a casa cabila e o senso de honra. Contudo, em meio a esses temas, existem 

algumas questões que se fazem recorrentes, como é o caso da migração, dos reagrupamentos e, 

principalmente, da transição econômica. 

 Dos elementos apresentados acima, é o último que suscita mais mudanças, uma vez que 

é como consequência da mudança na economia que surge a necessidade pela migração e dos 

reagrupamentos. Nesse aspecto, a questão econômica serve como pano de fundo para toda a 

alteração no modo de viver e se relacionar do povo argelino. É a partir dos efeitos do 

colonialismo, como a imposição do capitalismo, por exemplo, que os povos nativos são 

forçados a migrar em busca de melhores condições de vida, assim como é por conta da 

economia que há uma ruptura com a tradição. 

 

2.4.2 A Questão da Honra 

Por outro lado, dentre a exposição das relações humanas entre as diferentes 

comunidades que compõem a Argélia existe um elemento que se faz presente e crucial para a 

manutenção da ordem social: a honra. É a partir do código de honra que as relações sociais se 

dão, tanto entre os indivíduos, quanto entre as tribos. 

Essa questão chama a atenção, pois não pode ser captada em forma de imagem, mas 

após uma leitura dos textos é evidente o quanto a defesa da honra se faz presente no cotidiano 

do povo argelino. Ainda nesse âmbito, as relações de honra servem para evidenciar, até certo 

ponto, que a guerra serviu como um último recurso, uma vez que tradicionalmente as questões 

entre tribos e povos de culturas diferentes, eram resolvidas através do “jogo de honra”, no qual 

não havia desejo por sangue, apenas por respeito mútuo.  

Partindo disso, é possível compreender como ocorrem as relações entre os povos que 

compõem a Argélia e, consequentemente, o quanto eles foram afastados de suas origens e 

organizações com a chegada do colonizador europeu.   

  

Finalizada a introdução aos povos e costumes que compõem a Argélia, assim como o 

entendimento das consequências do processo de colonização e instalação de um novo modelo 
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econômico, é possível compreender a guerra a partir de um viés sociológico e como isso 

impactou na decorrente vida de Bourdieu como pesquisador. 

 Feito isso, é possível partir para a descrição e organização das imagens que 

complementam a pesquisa proposta por esse trabalho. O capítulo a seguir foca em apresentar 

as fotografias elaboradas por Bourdieu em meio a sua vida e pesquisa em Alger e nas regiões 

vizinhas, assim como nos grupos imagéticos organizados a fim de proporcionar uma melhor 

compreensão do material, que posteriormente será analisado em contraposição às obras textuais 

elencadas acima. 
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“A fotografia foi realmente uma maneira de tentar assimilar o 

choque dessa realidade devastadora” 

 

 Pierre Bourdieu 
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3 UMA DESCRIÇÃO AVALIATIVA DAS FOTOGRAFIAS DE PIERRE 

BOURDIEU 

 

 O presente capítulo busca fazer uma análise do material fotográfico produzido por 

Pierre Bourdieu entre 1958 e 1961, parte do período em que o pesquisador habitou na cidade 

de Álger, momento em que também explorou seus arredores em estudos de campo. Em 2001 o 

etnógrafo cedeu toda a sua produção imagética, que contava com mais de 600 fotografias e 

negativos, para o acervo da revista austríaca Camera Austria. A partir disso Christine 

Frisinghelli e Franz Schultheis – responsáveis pelo que ficou conhecido como Arquivo Pierre 

Bourdieu – elaboraram um material impresso que visava divulgar as imagens e contrapô-las 

com algumas das obras escritas por Bourdieu. Desse contexto nasceu, em 2003, a publicação 

Images d’Algérie195 e suas traduções para o alemão, espanhol, grego, inglês e italiano, como 

foi mencionado na introdução196.  

 Inicialmente a análise foi feita partindo unicamente das imagens, sem qualquer 

explicação ou leitura a respeito, de modo que possibilite uma visão “imparcial” do aspecto 

imagético. Posteriormente esse apanhado inicial foi contraposto com leituras textuais sobre o 

material, a fim de tentar captar a lógica de Bourdieu para a escolha de seus objetos fotográficos, 

assim como sua contextualização. A partir dessas diferentes abordagens acredita-se que seja 

possível obter uma leitura mais abrangente do conjunto de imagens. 

 

3.1 Introdução às Categorias  

Devido à ausência de uma versão do livro de fotografias em português, optou-se por 

trabalhar com a edição original, contudo, o acesso à obra em espanhol se provou mais fácil e a 

barreira linguística se tornou menor. Por outro lado, percebeu-se que as edições não 

apresentavam a mesma quantidade de imagens e a partir disso surgiu a possibilidade de 

incorporar essas divergências ao trabalho, de modo que foram selecionadas as fotografias 

comuns às duas obras, mas também as exclusivas a cada uma das edições. Essa unificação 

totaliza 185 fotos, sendo 178 da versão espanhola e 07 da francesa (que conta com um total de 

122 imagens). 

 Originalmente o livro é dividido em 07 capítulos (Fotografias da Argélia; Guerra e 

Mutação Social na Argélia; Habitus e habitat; Homens. Mulheres; Campesinos Desenraizados; 

                                                 
195 BOURDIEU, Pierre. Images d’Algérie: une affinité élective. Paris: Actes Sud, 2003. 
196 CAMERA AUSTRIA. Pierre Bourdieu: the archive. Disponível em: <https://camera-austria.at/en/pierre-

bourdieu/pierre-bourdieu-the-archive/>. Acesso em: 03 set. 2018. 

https://camera-austria.at/en/pierre-bourdieu/pierre-bourdieu-the-archive/
https://camera-austria.at/en/pierre-bourdieu/pierre-bourdieu-the-archive/
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Economia da Miséria e Em Argel e Blida)197, cada um composto por imagens e textos de Pierre 

Bourdieu referentes à temática definida pelos organizadores do material. Contudo, para a 

elaboração da análise proposta por esse trabalho – que é baseada não apenas na temática, mas 

também em elementos comuns às fotografias – foi necessária a criação de novos grupos 

imagéticos. Desse modo, as 185 fotografias foram separadas em 18 grupos e divididos entre 

duas temáticas principais: urbano e rural. 

A primeira consiste em fotografias elaboradas em um ambiente citadino e de periferias 

urbanas, ao passo que a segunda compreende as imagens que ultrapassam as localidades da 

cidade. Para facilitar a investigação, cada uma dessas categorias foi dividida em 09 

subcategorias, como pode ser visto no Quadro 1. Essas subcategorias, ou grupos, foram 

separadas de acordo com elementos comuns às imagens, podendo ser tanto por conta da 

ambientação, como o grupo U01, quanto por temática da imagem, como o grupo R09. 

 

Quadro 3: relação dos grupos imagéticos 

URB. Qtde. Conteúdo RUR. Qtde. Conteúdo 

U01 09 Esquina R01 08 Casa Cabila 

U02 10 Comércio de Rua R02 07 Crianças 

U03 05 Vitrine R03 04 Tração Animal 

U04 21 Mulheres R04 07 Reagrupamento 

U05 06 Paisagem Urbana R05 05 Brincadeiras 

U06 08 Trajetos R06 21 Vila 

U07 21 Indivíduo e Cidade R07 21 Água 

U08 03 Cemitério R08 09 Paisagem Rural  

U09 05 Placas R09 17 Plantação 

 

O Quadro 1 busca apresentar de forma simples a divisão dessas categorias, assim como 

a quantidade de elementos presentes em cada uma e o tema contemplado por elas. Os nomes 

dados a esses grupos são numerados de 01 a 09, com um indicativo U para as fotos situadas em 

ambientes urbanos e R para as que foram tiradas em um contexto rural. Posteriormente será 

feita uma análise qualitativa de cada um desses grupos e dos elementos contidos neles. 

 

                                                 
197 BOURDIEU, Pierre. Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. Madrid: Circulo de Bellas Artes, 

2011 [Tradução da Autora]. 
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3.2 Algumas Fotografias Comentadas por Bourdieu 

Devido à ausência de descrição nas imagens, salvo algumas poucas que são separadas 

de acordo com a cidade ou vila onde foram clicadas, não se sabe o suficiente para descrever 

com precisão o conteúdo de cada fotografia. Por conta disso, a existência de algumas 

publicações nas quais Bourdieu cita o contexto ou o sentimento dele próprio atrelado a 

determinada imagem faz com que seja possível compreender melhor as circunstâncias com as 

quais o pesquisador se deparava na Argélia.  

Abaixo encontra-se uma pequena análise dessas obras que foram comentadas por B. 

seja quando entrevistado por Franz Schulteis198, no processo de elaboração do livro Images 

d’Algerie, ou mencionados em Esboço de Auto-análise199, obra na qual o autor se submete 

como objeto de pesquisa, aplicando as técnicas e metodologias utilizadas inicialmente em seus 

trabalhos de campo. 

Primeiramente temos a imagem 108, que retrata um senhor sentado no chão recostado 

em uma parede. Ao descrever suas pesquisas de campo em meio à guerra civil argelina 

Bourdieu afirma que não esquecerá “tão cedo esse ancião, de quem se dizia ter mais de cem 

anos e o qual, ao evocar o nome das tribos vizinhas, ficava inflamado pelo entusiasmo do 

combate, para desabar em seguida, extenuado” 200.  

A imagem 07 retrata a circuncisão de um jovem garoto, ao qual Bourdieu foi convidado 

a fotografar, uma vez que seria uma “documentação” do processo que, posteriormente, o autor 

poderia entregar à família como recordação: 

Essas fotos também incluem uma série de fotografias bastante dramáticas de uma 

circuncisão – o pai me pediu para tirá-las: “venha e tire algumas fotos”. A fotografia 

era um modo de me relacionar com as pessoas e de ser bem-vindo. Posteriormente eu 

lhes enviava as fotos201. 

 

Já a imagem 09 tem um apelo pessoal ao pesquisador, retrata uma garota andando com 

um pão, 

É a fotografia de uma menininha que tinha cerca de 80cm de altura, ela estava 

carregando uma peça de pão apertada contra a barriga; tinha quase o mesmo tamanho 

da garota. A foto é bastante sóbria e reservada; a menina se sobressai contra a parede 

branca na qual ela está em frente202. 

 

                                                 
198 BOURDIEU, Pierre. An interview with Pierre Bourdieu by Franz Schultheis. College de France, 2001. 

Entrevista concedida a Franz Schultheis em 26 de junho de 2001. Disponível em <https://camera-austria.at/wp-

content/uploads/2016/04/Bourdieu-Interview-en.pdf>. Acesso em 26 ago. 2018. 
199 Id. Esboço de Autoanálise. São Paulo: Cia das Letras, 2005. 
200 Ibid., pp 84-85. 
201 Id.  An interview with Pierre Bourdieu by Franz Schultheis. op. cit. [Tradução da Autora]. 
202 Ibid. [Tradução da Autora]. 
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3.3 Análise dos Grupos de Imagem (U01-R10)203 

3.3.1 Grupo U01: Esquina 

Quadro 4: grupo U01 

Total Imagens 

09 170; 171, 172, 173, 174; 175; 176; 177; 178 

 

O conjunto é composto pelas últimas fotografias presentes no livro204, contudo, pela 

facilidade de situação temática e espacial, foi escolhido como o primeiro grupo para essa 

seleção. Essas nove imagens retratam uma rua movimentada da cidade de Álger, capital 

argelina. O que chama atenção nessas imagens é a similaridade do posicionamento da câmera, 

o que aproxima a temática da fotografia como um todo. As fotos, por apresentarem esse 

elemento comum se destacam pela presença de diferentes “protagonistas” em cada uma, de 

modo que mesmo como uma angulação praticamente fixa, é possível compreender a 

movimentação das pessoas que passam pelo ambiente. 

 

3.3.2 Grupo U02: Comércio de Rua 

Quadro 5: grupo U02 

Total Imagens 

10 126; 127; 135; 134; 136; 137; 138; 139; 140; 179 

 

As dez imagens contidas nesse segundo grupo apresentam um novo aspecto na vida 

urbana argelina: o da mutação social. Com o país em guerra, muitas pessoas se viram 

desempregadas e sem meios de sustentar as famílias. Por conta disso, a luta pela subsistência 

fez com que os homens saíssem de casa em busca de formas de angariar fundos para conseguir 

viver. Uma solução que foi encontrada para algumas dessas pessoas foi o comércio ambulante 

na cidade, feito através da utilização de carrinhos ou vendas na rua205. 

 

3.3.3 Grupo U03: Vitrine 

Quadro 6: grupo U03  

Total Imagens 

05 151; 152; 153; 154; 155 

                                                 
203 A descrição individual das fotografias pode ser encontrada nas tabelas anexadas a esse trabalho. 
204 BOURDIEU, Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit. 
205 Ibid., pp. 172-188. 
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O grupo U03, composto por cinco imagens, busca condensar a interação das pessoas 

com a vitrine do que é, possivelmente, uma loja de revistas. A partir da presença de jovens, 

crianças e alguns poucos adultos nesse ambiente.  

 

3.3.4 Grupo U04: Mulheres 

Quadro 7: grupo U04 

Total Imagens 

21 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 

162; 163; 164; 165; 166; 167; 168 

 

O grupo U04 conta com vinte e cinco imagens que retratam a presença feminina no 

ambiente urbano. Durante a guerra civil, Bourdieu observa que o uso do véu e do turbante por 

mulheres, se torna mais corriqueiro nas cidades e que esse costume se alastra também para o 

ambiente campesino206. Outro ponto que chama a atenção na seleção dessas fotografias é o pano 

de fundo comercial, que serve, de certo modo, como representação do processo de transição 

econômica da Argélia para o capitalismo, que se deu a partir do final da década de 1950207. 

 

3.3.5 Grupo U05: Paisagem Urbana 

Quadro 8: grupo U05 

Total Imagens 

06 05; 33; 37; 38; 39; 40 

 

As seis imagens que compõem o grupo U05 retratam elementos do ambiente citadino, 

na região de Alger, Blida e do Collo. Nessas fotografias é possível notar a distribuição urbana, 

assim como prédios e elementos específicos que chamam a atenção do espectador, como as 

torres de rádio na imagem 40208. 

  

                                                 
206 BOURDIEU, Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit., pp. 55-64. 
207 Id. The disenchantment of the world. In. BOURDIEU, Pierre. Algeria 1960. Cambridge: Cambridge University 

Press 1979, pp. 01-95. 
208 Id., Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit., p. 61. 
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3.3.6 Grupo U06: Trajetos 

Quadro 9: grupo U06 

Total Imagens 

08 41; 47; 50; 51; 53; 62; 183; 184 

  

 O sexto grupo conta com oito imagens que retratam o trajeto entre a cidade e o campo. 

Nessas fotografias estão contidas paisagens de estrada, assim como alguns elementos presentes 

nesse ambiente que retratam a situação de guerra no país, como dizeres escritos na beira do 

asfalto e algumas construções que caracterizavam as cidades ao modo francês (como a praça, a 

escola e o monumento aos mortos)209. 

 

3.3.7 Grupo U07: Indivíduo e Cidade 

Quadro 10: grupo U07 

Total Imagens 

21 01; 02; 03; 04; 26; 27; 34; 36 42; 43; 44; 45; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 141; 

142; 185 

  

As vinte e uma imagens contidas nesse grupo retratam a interação do indivíduo com o 

ambiente urbano, seja em ruas, lojas ou outros lugares públicos da cidade. Essas fotografias 

também apresentam outro aspecto bastante importante que se encontra no meio citadino: a 

espera e a busca por trabalhos. Em algumas dessas imagens é possível encontrar homens 

sentados ou deitados em bancos e parapeitos, fazendo uma pausa pela busca de algum serviço 

que lhes permitam alimentar suas famílias210. 

 

3.3.8 Grupo U08: cemitério 

Quadro 11: grupo U08 

Total Imagens 

03 24; 25; 180 

 

                                                 
209 BOURDIEU, Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit., p. 84. 
210 Ibid., pp. 172-188. 
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Esse pequeno grupo contém imagens que retratam um cemitério, no qual Bourdieu 

observa a organização das sepulturas de acordo com a disposição dos clãs na cidade. Nesse 

mesmo ambiente, como pode ser visto na imagem 24211, é possível encontrar  

uma lata de Cassoulet com água depositada em uma sepultura anônima. No sétimo 

dia após a morte de uma pessoa, é preciso levar água até a sepultura, a fim de capturar 

a alma feminina; nesse caso foi a lata de Cassoulet, que previamente continha um 

produto tabu: carne de porco212. 

 

3.3.9 Grupo U09: Placas 

Quadro 12: grupo U09 

Total Imagens 

04 15; 16; 35; 169; 125 

 

O grupo U09 conta com cinco fotografias de placas que retratam diferentes aspectos da 

vida em uma Argélia em guerra. A primeira imagem retrata um anúncio para lições de direção, 

que pode ser um reflexo da busca por diferentes nichos de emprego no país, como o crescente 

número pessoas que se oferecem como motoristas: “são inúmeros os choferes, mesmo que não 

tenham carro; basta ter a carteira de motorista no bolso”213; a segunda consiste em uma placa 

de carro, com dois senhores sentados no veículo, a terceira é um aviso de uma área restrita e a 

última, um anúncio de produtos.  

 

3.3.10 Grupo R01: Casa Cabila 

Quadro 13: grupo R01 

Total Imagens 

08 12; 13; 14; 63; 64; 65; 66; 67 

 

Esse conjunto conta com imagens de algumas casas sem telhado, na qual foram 

encontrados alguns móveis de argila fabricados e decorados artesanalmente por mulheres 

cabilas, nas palavras de Bourdieu: 

Contra a recomendação de meus amigos, eu me fui a pé até as montanhas ver os 

vilarejos destruídos, e encontrei casas que tiveram os tetos retirados para forçar as 

pessoas a sair. Elas não foram queimadas, mas não eram mais habitáveis. Encontrei 

vasos de argila nas casas (algo que eu já tinha começado a pesquisar em um vilarejo 

diferente, Aïn Aghbel: havia lugares onde tudo que poderia ser chamado de mobília 

era feito de argila vermelha, feito e moldado pelas mulheres); na Cabilia eles 

chamavam de aqous os jarros grandes de grãos, feitos de argila, decorados com 

desenhos. Os desenhos eram geralmente de cobras, as cobras sendo um símbolo de 

                                                 
211 BOURDIEU, Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit., p. 45. 
212 Id. An interview with Pierre Bourdieu by Franz Schultheis. op. cit. [Tradução da Autora].  
213 Id. Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit., p. 165 [Tradução da Autora]. 
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ressurreição. E mesmo que a situação fosse tão triste, eu estava feliz de poder fazer as 

fotografias – era tudo tão contraditório. Só pude tirar fotos dessas casas e móveis 

porque elas não tinham mais tetos...214 

 

Além desses elementos presentes no relato acima, a seleção de imagem também possuí 

duas fotografias (12 e 13) de um objeto circular que não tem sua função explicitada, contudo 

especula-se que possa ser utilizado para a moagem de grãos ou como “mesa giratória” para a 

fabricação de objetos de argila.  

  

3.3.11 Grupo R02: Crianças 

Quadro 14: grupo R02 

Total Imagens 

07 06; 07; 08; 09; 10; 11; 46 

 

Esse conjunto de imagens visa reunir retratos de crianças em diferentes momentos e 

situações. É possível perceber um ritual de circuncisão (07215), uma garota fabricando objetos 

de artesanato (10216), outra menina correndo com um pão (09217), assim como algumas crianças 

reunidas e posando para a foto (11218). 

 

3.3.12 Grupo R03: Tração Animal 

Quadro 15: grupo R03 

Total Imagens 

04 28; 29; 30; 31 

 

O grupo R03 é composto por quatro imagens que retratam o trabalho rural com o uso 

de tração animal (arado) supervisado por pessoas da vila.  

 

3.3.13 Grupo R04: Reagrupamento 

Quadro 16: grupo R04 

Total Imagens 

07 48; 49; 54; 55; 56; 57; 181 

 

                                                 
214 BOURDIEU. An interview with Pierre Bourdieu by Franz Schultheis. op. cit. [Tradução da Autora]. 
215 Id., Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit., p. 25. 
216 Ibid., p. 28. 
217 Ibid., p. 27. 
218 Ibid., p. 29. 
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 As fotografias desse grupo retratam a vista superior dos, nos termos de Pierrre Bourdieu,   

centros de reagrupamento [que] não são mais do que [...] “lugares de miséria”, ou, se 

preferir, subúrbios rurais. [...] neste caso, os reagrupamentos têm acessos às suas 

próprias terras, ou dispõem de terras em concessão; não existe o problema da 

subsistência e o habitat é adequado219.  

 

 Ou seja, os locais retratos nessas imagens, e nas fotografias do grupo rural de modo 

geral, são esses centros de reagrupamento, nos quais o governo dispôs um pouco de terra para 

a população campesina manter seu cultivo e produção. 

 

3.3.14 Grupo R05: Brincadeiras 

Quadro 17: grupo R05 

Total Imagens 

04 58; 59; 60; 61 

 

As quatro imagens do grupo R05 retratam diferentes tipos de brincadeiras e brinquedos 

das crianças que habitam nos reagrupamentos.  

 

3.3.15 Grupo R06: Vila 

Quadro 18: grupo R06 

Total Imagens 

21 18; 19; 20; 68; 69; 70; 71; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 106; 107; 108 

 

As vinte e uma imagens do grupo R06 mostram a vida nos reagrupamentos. Nessas 

fotografias é possível observar elementos do cotidiano dos habitantes dessas vilas. Assim como 

o trabalho, a interação entre as pessoas, a organização espacial e a alimentação dos reagrupados.  

 

3.3.16 Grupo R07: Água 

Quadro 19: grupo R07 

Total Imagens 

21 52; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 

182 

 

                                                 
219 BOURDIEU, Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit., pp. 66-72 [Tradução e grifos da 

Autora]. 
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O grupo R07 é composto por vinte e uma imagens que retratam a jornada das mulheres 

em busca de água para abastecer a vila. Com os reagrupamentos as mulheres perderam um 

pouco da liberdade que possuíam antes da guerra, de modo que passaram a ser confinadas 

dentro de suas residências, exceto em situações como aquelas retratadas nessas fotografias220. 

 

3.3.17 Grupo R08: Paisagem Rural 

Quadro 20: grupo R08 

Total Imagens 

09 32; 17; 93; 94; 104; 105; 109; 110 

 

As nove imagens que compõem o grupo R08 consistem em representações da paisagem 

rural. Outro elemento compreendido pelas fotografias é a interação entre os homens que 

trabalham no campo (em seu horário de descanso) com os animais e com o próprio ambiente 

em que se localizam.  

 

3.3.18 Grupo R09: Plantação 

Quadro 21: grupo R09 

Total Imagens 

18 21; 22; 23; 111; 112; 114;114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124 

Esse último grupo, composto por dezessete imagens, foi selecionado a partir da 

temática do trabalho rural. Nele é possível observar as diferentes atividades que são 

praticadas na agricultura. Junto com o grupo R03, que demonstra a elaboração de trabalhos 

com tração animal, é possível observar as formas que a comunidade rural encontrou de 

subsistir desde o início da guerra. 

 

3.4 Considerações Acerca dos Grupos Imagéticos 

 A partir das descrições elaboradas acima, é possível ter em mente o conjunto 

fotográfico com o qual se objetiva trabalhar, tendo como ponto de partida alguns aspectos 

que aproximam as imagens entre si.  

Contudo, considerando a grande quantidade de imagens, localidades e temas, é 

notável a dificuldade de analisar as fotografias tomando por base elas exclusivamente. Ou 

                                                 
220 BOURDIEU, Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. op. cit., pp. 105-128. 
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seja, para que seja possível uma melhor compreensão do material, é necessário entender o 

contexto social, político e econômico em que a Argélia se encontrava durante a estadia de 

Bourdieu, quando as imagens foram criadas.  

Nesse aspecto, o ponto de partida para contextualização são as obras escritas pelo 

próprio pesquisador sobre os temas citados acima. Esse material, já apresentado no primeiro 

capítulo desse trabalho, cria um panorama geral da sociedade argelina no período da guerra 

civil. Tendo isso em vista, a seção a seguir tem como objetivo traçar paralelos entre as obras 

escritas e imagéticas de Bourdieu, a fim de compreender melhor as fotografias dentro de seu 

contexto de produção. 
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“Ele continua a assistir, cada vez mais perto, pensando que as 

sementes da discórdia tomaram raiz, 

Enquanto juramos que a Argélia viverá, 

mesmo que apenas um homem sobreviva” 

 

Canto de guerra cabila 
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4 UMA BREVE CONTRAPOSIÇÃO ENTRE FOTOGRAFIAS E ESCRITOS DE 

PIERRE BOURDIEU 

Partindo do contexto socioeconômico e político descrito no primeiro capítulo é possível 

criar um panorama das condições de vida na Argélia durante as décadas de 1950 e 1960. Em 

meio à Guerra Civil, Bourdieu se encontrou analisando o funcionamento da sociedade argelina 

e, para que isso fosse passível de estudos mais aprofundados, coletando materiais de som, 

documentos e fotografias. Esse último formato é o foco principal de análise do trabalho que 

está sendo feito aqui. Partindo da descrição e da organização dos grupos, definidos na seção 

anterior, é possível compreender como Bourdieu buscava suporte visual para problematizar as 

situações descritas precedentemente.  

Visando enfatizar essas correlações, a seguir, será feita uma análise comparativa do 

contexto histórico-social descrito por Bourdieu em suas obras literárias com as fotografias 

elaboradas no período de residência do pesquisador em Alger. Convém mencionar que, devido 

à limitação das temáticas abordadas nos textos e à falta de descrições/legendas das fotos, não 

será possível correlacionar todos os grupos imagéticos, mas em linhas gerais é possível 

compreender o contexto de produção desse material, assim como pontuar alguns elementos que 

se sobressaem unindo os dois formatos de pesquisa. 

 

4.1 Situação Econômica 

A guerra civil argelina tem como precedente a colonização francesa, que teve início em 

1830221. Esse processo impactou diretamente na economia, através da imposição do sistema 

capitalista, que, por sua vez, teve influência direta na alteração da organização social e no 

crescimento da população urbana. Partindo disso, é possível compreender as diferentes 

consequências causadas pela interferência nas estruturas tradicionais, desencadeadas pelo 

sistema colonial. Para compreender de maneira mais abrangente essa temática foram separados 

aspectos que aparecem tanto nos textos quanto nas fotografias de Bourdieu e divididos em 

alguns temas abarcados pela alteração na forma econômica da Argélia, principalmente no que 

diz respeito à migração e suas consequências: a vida no campo, na cidade e nos reagrupamentos.  

 

4.1.1 Consequências da Migração: Vida no Campo 

A imposição do sistema colonial foi primeiramente sentida no campo, uma vez que a 

redistribuição de terras tirou a fonte de sustendo de muitos camponeses e passou os territórios 
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para os colonizadores a fim de cultivar produtos para a exportação. Como consequência disso, 

houve um grande movimento de migração para as cidades.  

O homem do campo se viu com poucos meios de subsistir, principalmente quando 

levado em conta que a melhor parte das terras cultiváveis ficou nas mãos dos europeus. Devido 

a isso houve uma alteração na função social do campesino, que passou a cuidar dos rebanhos e 

cultivar apenas o que era possível naquele solo: cereais. Simultaneamente ao processo de 

remoção dos camponeses de seu território, houve uma complicação da vida nômade, ou seja, 

os nômades precisaram se estabelecer fixamente, e isso tomou espaço em alguns ambientes 

rurais e também no fluxo que se encontrava rumando para as cidades. 

Um grande número de nômades arruinados, semi-nômades, e povos sedentários foram 

obrigados a procurar novas fontes de renda, quer pela agricultura de terras pobres, por 

coletar grama esparto, ou por emigrar para as cidades do Tell222. 

 

 Os grupos imagéticos R03 (Tração Animal), R08 (Paisagem Rural) e R09 (Plantação) 

são bons exemplos para ilustrar essa situação de vida que os trabalhadores rurais se 

encontravam, assim como o impacto que essa interferência no território causou, é possível 

através das fotografias, compreender de forma imersiva o modo de vida que o campesino passou 

a levar. A imagem 105223, por exemplo, apresenta um plano geral de um grupo de pessoas, 

possivelmente homens, sentadas sob a sombra de uma árvore em Ain Aghbel, essa imagem se 

destaca por trazer uma sensação de coletividade em meio às situações precárias em que a 

sociedade se encontrava, como um todo. Por fim, a fotografia 119224 traz, através de um plano 

levemente inclinado à direita, a imagem de um conjunto de homens pulverizando elementos 

químicos em um vinhedo, que é marca da imposição colonial na Argélia. 

 Já as fotografias do grupo R07 retratam o processo de busca d’água por mulheres, que 

possuíam como um de seus encargos o abastecimento da família. 

A mãe, por sua vez, é encarregada de todas as tarefas domésticas e de certas tarefas 

agrícolas (o jardim, a coleta da madeira, a busca pela água). Ela geralmente ajuda o 

marido na gestão das provisões familiares e é responsável pela sua salvaguarda e 

distribuição parcimoniosa para os membros da família. Por fim, ela representa o poder 

do pai dentro da sociedade feminina (loteamento de tarefas, etc.), portanto é muitas 

vezes considerada como “o pilar da Comunidade”225. 

 

Esse é um dos elementos que posteriormente sofreram alteração por conta da emigração, 

uma vez que os espaços de sociabilidade das mulheres foram alterados, restringidos apenas à 

convivência dentro de casa ou nos espaços mais próximos. 

                                                 
222 BOURDIEU, Pierre. The Algerians. Boston: Beacon Press, 1962, p. 69 [Tradução da Autora]. 
223 Ibid., p. 135. 
224 Ibid., p. 153 
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Um exemplo disso é a imagem 97226, que apresenta uma mulher caminhando enquanto 

carrega um jarro d’água na região de Ain Aghbel. Nessa mesma fotografia é possível notar a 

presença de um homem sentado sob a sombra de uma árvore, observando a mulher passar. A 

composição da imagem é interessante sob o ponto de vista de um aspecto técnico pois, de certa 

forma, se encaixa nos enquadramentos prezados pela fotografia teórica, utilizando bem a 

disposição espacial dos objetos e as noções de profundidade. 

 

4.1.2 Consequências da Migração: Vida na Cidade 

 Como foi citado anteriormente, o fluxo de migrações para a cidade surgiu a partir da 

remoção forçada dos habitantes do campo. Esses camponeses foram obrigados a se desvincular 

de seu território, suas crenças e de sua organização social. Como consequência disso,  

as estruturas econômicas e sociais estavam condenadas a uma desintegração 

semelhante e paralela: a emigração dos desenraizados, do proletariado atingido pela 

pobreza para as vilas e cidades, a destruição da unidade econômica da família, o 

enfraquecimento das antigas solidariedades e das restrições que haviam sido impostas 

pelo grupo e que haviam protegido a ordem agrária, o surgimento do indivíduo e do 

individualismo econômico que abalou o quadro comunitário, eram todos violações no 

tecido coerente das estruturas sociais227. 

 

 Considerando que muitos dos povos realocados se mudaram para os centros urbanos em 

busca de emprego, surge um novo problema: a pouca demanda de mão de obra versus a grande 

oferta de trabalhadores. A partir disso, a busca por emprego se tornou um novo modo de viver, 

no qual,  

um homem sem trabalho sai de manhã, mais ou menos cedo, dependendo se ele 

realmente tem esperanças ou já está resignado; toda a manhã ele caminha de um local 

de construção para outro, contando com o conselho de um amigo, um primo, ou um 

vizinho. Ele para em um café e toma uma bebida e fuma um cigarro com seus amigos. 

Procurar trabalho torna-se uma ocupação228.  

 

 Essa nova condição é evidenciada por meio dos grupos imagéticos U05 (Paisagem 

Urbana) e U07 (Indivíduo e Cidade), nos quais são apresentados espaços urbanos e a interação 

do homem com eles. A partir dessas fotografias é possível entender que houve uma ampla 

reestruturação social, na qual os homens são obrigados a passar o dia em busca de sustento para 

suas famílias e, consequentemente, se desvinculando ainda mais de suas raízes no campo. A 

partir dessa condição surge um individualismo sem precedentes, no qual há uma redução na 

interação com grupos que se afastem dos núcleos familiares reduzidos. 
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2011, p. 122. 
227 Id., The Algerians. op. cit. p. 139 [Tradução da Autora]. 
228 Id. Algeria 1960. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 67 [Tradução da Autora]. 
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O homem das comunidades rurais, mantido no poderoso aperto dos laços 

comunitários, colocado sob  a estrita orientação dos anciãos, e apoiado por um 

conjunto de tradições, foi substituído pelo homem isolado, indefeso e gregário, tolhido 

das unidades orgânicas em que e através da qual existia anteriormente, removido de 

seu grupo e seu solo doméstico, muitas vezes colocado em condições materiais nas 

quais é incapaz de recordar seus antigos ideais de honra e dignidade229. 

 

 A imagem 38230, por exemplo, retrata a vista de uma viela, na qual é possível ver 

algumas construções, roupas estendidas e, na parede à esquerda, um grafite referente a Charles 

de Gaulle, presidente da França durante o período da guerra argelina. Considerando as 

condições na qual a população se encontrava, é possível pensar essa imagem como um 

manifesto contra as imposições coloniais, em especial levando em conta os dizeres nas paredes. 

 Já a imagem 131231 é uma representação vívida das reuniões de homens em busca de 

emprego, uma vez que a fotografia retrata um grupo de (seis) homens dentro de um 

estabelecimento que vende bebidas (pode ser um bar ou café),  

Como foi mencionado anteriormente, era comum a presença de homens vagando pela 

rua nas mais variadas horas do dia em busca de emprego e, em alguns momentos, eles optavam 

por descansar nos espaços públicos da cidade, como na imagem 141232, que mostra um homem 

deitado em uma mureta na cidade de Alger. 

A dificuldade em encontrar emprego, intensificada pela falta de especialização do 

homem do campo, faz com que surjam novas alternativas, visando angariar alguma renda para 

o sustento familiar, como é o caso do comércio ambulante, como retratado no grupo U02 

(Comércio de Rua). Esse trabalho se popularizou pois  

custa quase nada armar as caixas, montadas em rodas de bicicleta, carrinhos com uma 

bandeja de madeira na parte superior que servem como um display, carros 

recuperados amarrados com cordas para pendurar linho, roupas de segunda mão e 

bugigangas, e inúmeras outras invenções engenhosas. Os bens são fornecidos por um 

parente ou amigo e pagos de volta depois que eles são vendidos. Nas costas dos 

corretores de mercado, alguns vendedores de quitandas por atacado deixam que 

parentes ou amigos de sua região comprem seus vegetais por preços menores. Mas a  

situação do comerciante itinerante nem sempre é tão favorável 233.  

 

Essa condição e nova oportunidade de vendas pode ser evidenciada pela imagem 126234, 

feita por Bourdieu em Orléansville, na região do Chélif. Nessa fotografia é possível encontrar 

um homem e seu filho empurrando um carrinho repleto de mercadorias, como cestos e panelas, 

pelas ruas da cidade. 
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4.1.3 Consequências da Migração: Vida nos Reagrupamentos 

 Com o crescente fluxo de migração para as cidades, as comunidades campesinas foram 

reduzidas. Como medida de relocação o governo passou a construir os centros de 

reagrupamento, concebidos a molde da organização das cidades europeias. A partir disso, 

surgiu uma descaracterização do modo de viver argelino e, principalmente do homem do 

campo, que foi inserido nessa nova organização social.   

 

Do ponto de vista da sociedade como um todo, estas medidas tiveram como resultado 

uma revolta sem precedentes na história da Argélia: as regiões montanhosas (Aurès e 

Nemenchas, Cabilia e o Atlas de Tell) e as zonas que beiram as fronteiras foram quase 

completamente limpas dos seus habitantes. Estas pessoas foram reassentadas nas 

planícies de Piémont ou foram para as cidades. Como resultado desta migração, todas 

as cidades tiveram um aumento na população variando de 50 a mais de 100 por cento. 

As regiões mais gravemente perturbadas são as que haviam sido relativamente 

poupadas até à eclosão da guerra, porque tinham sido parcialmente protegidas das 

empresas colonizadoras. Foi nas zonas montanhosas, aquelas que foram mais afetadas 

pela guerra e a política de reagrupamento, que as pequenas comunidades rurais, 

conduzindo um modo de vida isolado e permanecendo obstinadamente fiéis ao seu 

passado e às suas tradições, foram capazes de salvaguardar as características 

essenciais de uma civilização que pode, doravante, ser mencionada apenas no 

pretérito. Esta situação prevaleceu entre os cabilas e nos Aurès, onde as sociedades de 

língua berbere haviam se mantido relativamente inalteradas, apesar dos sequestros de 

sua propriedade que foram feitas apesar das insurreições, da criação de novas 

unidades administrativas e muitas outras medidas hostis235. 

 

 Considerando essa situação, é possível compreender a motivação de Bourdieu para a 

elaboração das fotografias contidas nos grupos R04 e R06, que retratam a organização dos 

centros de reagrupamento, assim como o cotidiano das pessoas que habitam lá e foram retiradas 

de seus antigos modos de viver no campo. 

 Na imagem 56236, por exemplo, é possível observar, através de uma vista superior, a 

disposição do centro de reagrupamento em Djebabra. Essa fotografia ilustra a nova organização 

da comunidade que foi remanejada para estes espaços e, é possível compreender de forma visual 

o que Bourdieu menciona sobre a construção dos centros de agrupamento e novas cidades a 

partir dos modelos franceses, uma vez que as casas estão dispostas ordenadamente em ruas que 

se cruzam de maneira perpendicular entre si. 

Já a imagem 69237 mostra uma nova perspectiva desse centro, uma vez que retrata uma 

cena na qual dois meninos e uma senhora se encontram sentados em frente a uma das casas. 

Ainda nessa fotografia é possível notar a presença de elementos do cotidiano, tal como animais, 
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potes e roupas estendidas. Ainda nesse sentido é perceptível a precariedade das construções e 

das condições de vida nesse ambiente. 

 

4.2 Aspectos Culturais 

Para além da situação econômica, outro elemento que se encontra recorrentemente nos 

textos e, consequentemente, nas fotografias, é o aspecto cultural. A presença de descrições da 

organização da casa, do sincretismo religioso e das atitudes em relação aos mortos, apresenta 

uma nova margem para a compreensão do povo argelino e é a partir desses aspectos que os 

grupos imagéticos abaixo serão analisados. 

 

4.2.1 Vila Cabila 

 Uma temática recorrente nas obras textuais de Bourdieu é a comunidade cabila. O que 

chama a atenção nesse povo é a organização das residências, que é condensada em um único 

cômodo, contudo, nesse único ambiente existe uma grande demarcação na oposição dos 

espaços, que estão em confluência com a organização da sociedade e, especialmente da 

dicotomia feminino/masculino.  

Na casa cabila, composta por um único recinto, a seção reservada para os animais é 

separada da parte habitada pelos seres humanos apenas por uma parede baixa, em que 

são colocados os frascos de barro contendo o trigo da última colheita. Assim, o campo, 

os animais, os utensílios, os produtos agrícolas e todas as preocupações relacionadas 

a essas coisas tomem o seu lugar no centro da casa e da vida familiar238. 

 

Para além disso, é possível compreender a importância da organização familiar, e como 

isso reflete na organização das vilas.  

Mesmo a configuração da aldeia é resultado de diferentes requisitos técnicos e sociais. 

[...] O arranjo das casas é tal que o estábulo seja localizado naturalmente mais baixo 

do que a parte reservada para a habitação humana de modo que o estrume líquido, a 

água suja e a chuva corram para baixo em direção aos jardins (situados atrás das casas 

um na área de A’it Madhi) ou rumo à estrada que serve para a drenagem. A principal 

coisa a ser notada é que o plano revela a estrutura social. Marcado por duas casas 

paralelas e por paredes grossas ou então por três casas colocadas em ângulos retos, o 

pátio é sempre comum a membros da mesma família estendida, ou seja, as famílias 

do pai e seus filhos casados ou as famílias de vários irmãos239. 

 

 As fotografias do grupo R01 (Casa Cabila) servem de exemplo dessa organização em 

espaço, contudo, são apresentadas também como consequência da migração forçada, uma vez 

que, por imposição do governo, os habitantes tiveram que sair e destruir suas casas e irem viver 

nos centros de reagrupamento, como é o caso da imagem 64240, que apresenta uma casa com 
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sua estrutura destruída e, possivelmente queimada, na região de Ain Aghbel, na qual os 

moradores foram forçosamente retirados. As imagens retratam tanto a destruição dessas 

residências, quanto a mobília que ficava na parte de dentro, como os fornos, fabricados 

artesanalmente e decorados com símbolos que remetem às crenças religiosas da tribo, como 

pode ser observado na imagem 14241 de um forno decorado com cobras. 

 

4.1.1 Cemitério 

 As três fotografias que retratam cemitérios (U08: Cemitério) causam certo 

estranhamento quando observadas de maneira avulsa, ou até mesmo quando comparadas com 

o restante do material. Contudo, a partir da obra The Algerians é possível compreender a 

importância do vínculo entre o homem argelino (em especial do campo) e o culto ao ancestral.  

 Considerando o viés genealógico Bourdieu passou a entender as relações entre a 

organização da vila (Shawia e Mozabite) e como a disposição das casas e clãs estava atrelada à 

disposição das tumbas no cemitério, sendo sempre relacionadas a partir do ancestral comum. 

Esses vínculos ficam evidenciados através dos excertos abaixo: 

A genealogia aparece como o modelo em que todas as unidades sociais foram 

concebidas. Mas este modelo também tem sido aplicado a outros domínios – tão 

diferentes como a prescrição de festivais ou as decisões de transumância, a realização 

de planos de pesquisa, a distribuição de habitações ou o arranjo dos túmulos no 

cemitério. [...] A afirmação de um membro da tribo do Beni Melkem quanto aos 

princípios que determinam o mérito de organizar os túmulos no cemitério pode nos 

dar a chave para entender a maneira em que as terras são distribuídas: existem cinco 

cemitérios no ârch; uma pessoa pode ser enterrada em qualquer um desses, mas 

precisa ser na área alocada ao seu harfiqt. Os mortos são enterrados em direção ao 

leste, mas em locais que o limite dos hirfiqin (plural de harfiqt) possam ser confusos, 

as tumbas são construídas com uma leve inclinação, a fim de distingui-las. Cada 

harfiqt possui uma área em que a cada família tem sua fileira, e pessoas de uma mesma 

família são enterradas lado a lado nessa fileira242. 

 

O cemitério, a imensa sombra projetada da cidade, é, sem dúvida, como no norte da 

África em geral, a fundação e o símbolo do vínculo inquebrável da união do homem 

com seu solo. É o dever religioso do abaditas garantir que eles sejam enterrados no 

Mzab. Cada clã possui seu próprio cemitério, nomeado em homenagem ao ancestral 

que, de acordo com a tradição, está enterrado lá. Por fim, o plano da cidade dá uma 

indicação da estrutura social243.  

 

 Bourdieu não fotografa a disposição e organização das tumbas no cemitério, contudo, 

como é possível encontrar na imagem 24244, o pesquisador retrata a presença de objetos votivos 

junto às lápides, como uma representação da importância religiosa dentro desse ambiente.  
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4.3 Guerra Como Pano de Fundo 

Como citado anteriormente, a guerra pela independência da Argélia foi consequência 

de uma série de imposições do sistema colonial e da subjugação da cultura tradicional dos povos 

nativos. Devido ao abuso paulatino sofrido pela sociedade, foi necessária a criação de formas 

de retaliação, que, no caso da cidade, se deram a partir da adoção de vestimentas que 

mostrassem a ruptura com o dominador, assim como da utilização de termos que os 

segregassem do povo argelino, como a expressão pied noir.  

Embora não seja possível associar as fotografias diretamente com a guerra, devido a 

ausência de imagens de combate, por exemplo, após a análise das obras textuais, ficam 

evidentes alguns elementos que remetem à situação em que o país se encontrava.  

A sociedade nativa havia sido abalada à sua fundação na véspera da revolução como 

resultado da política colonial e do confronto entre civilizações opostas. Além disso, 

toda esta sociedade estava sendo despedaçada pelas tensões ocultas ou expostas que 

existiam entre a sociedade europeia dominante e a sociedade argelina dominada. 

Agora, a evolução do sistema colonial provoca uma lacuna (e a tensão correlativa) 

que separa as sociedades dominantes e dominadas, que continua ampliando, e isso 

ocorre em todas as esferas da existência — econômicas, sociais e psicológicas245. 

 

 O grupo imagético U04 (Mulheres), retrata mulheres utilizando o véu ao caminhar pela 

cidade, como pode ser observado nas três mulheres de costas, na imagem 167246, feita na feira 

de Alger. Essa atitude pode parecer comum se for pensada em comparação aos tempos atuais, 

contudo, a retomada do véu, e do chechia (chapéu masculino) ocorre como consequência da 

guerra, sendo uma manifestação visual contra a imposição do modo de viver europeu.  

Mas, além disso, pelo uso do véu, a mulher argelina também está criando uma situação 

de não-reciprocidade; como um jogador que trapaceia, ela pode ver sem ser 

observada; e é através dela que toda esta sociedade dominada se recusa 

simbolicamente a estabelecer relações recíprocas, está olhando sem se deixar 

observar. O véu é o símbolo mais evidente deste fechamento em cima de si mesmo, e 

os europeus têm sempre o sentindo obscuramente como tal. Desta forma, torna-se 

evidente por que todas as tentativas de assimilação tomaram a rejeição do véu como 

objetivo principal247. 

 

A criação de estradas e ferrovias, frutos do processo de colonização desencadearam a 

crise do modo de vida nômade, interferindo nas rotas comerciais e mercados sazonais, onde 

eram vendidos os produtos que sustentavam esse povo. As imagens do grupo U06 (Trajetos) 

apresenta a movimentação dos europeus pelas recém construídas rodovias, assim como a 

transição do meio urbano para o rural. Como por exemplo a imagem 41248, que mostra a 

circulação de carros e de um tanque de guerra na estrada, evidenciando a situação de guerra na 
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qual o país se encontrava. Outro aspecto que chama a atenção nessa fotografia é o modo como 

ela foi tirada, com o painel do carro encobrindo uma parte da imagem, o que leva a pensar que 

tenha sido feita de maneira sorrateira. É através dessas imagens que é possível compreender 

melhor a situação de guerra em que o país se encontrava, reiteradas por escritos no chão e 

construções que eram claramente francesas, como o próprio Bourdieu fala: 

Outras influências agravaram esta crise do modo de vida nômade: o aparecimento de 

novos métodos de transporte (ferroviário e caminhão) e o aumento da oferta monetária 

(eliminando a necessidade de troca) trouxeram o declínio no comércio de caravanas, 

que era o monopólio dos nômades249. 

 

 Por fim, as fotografias do grupo U09 (Placas) são um bom exemplo da situação de 

guerra no cotidiano, uma vez que servem para reiterar alguns elementos nos quais a imposição 

se provava presente, como na proibição de entrada em lugares específicos, ou oferta de aulas 

de especialização a fim de capacitar a mão de obra e, consequentemente, possibilitar a 

contratação em alguns ramos empregatícios. 

 As imagens 15250 e 35251 são exemplos dos diferentes papeis dessas placas, a primeira, 

por exemplo, traz uma placa na qual é possível ler “Auto escola Féknus, aprenda a conduzir 

com instrutores experientes”252, ou seja, uma oferta para lições de direção, ao passo que a 

segunda apresenta um aviso de risco de morte “Respeite o toque de recolher. Os assassinos os 

aguardam”253.  

 

4.4 Considerações  

A partir das comparações feitas nesse capítulo é possível constatar que as imagens são 

compreendidas de forma mais abrangente quando colocadas em contraste com a situação em 

que o país se encontrava, seja a partir do viés social, econômico, político ou cultural. E, para 

além disso, é interessante mencionar que muitas questões são respondidas pelo material textual, 

pincipalmente quando o primeiro contato com as fotografias ocorre sem nenhum contexto 

prévio. Por outro lado, partindo apenas da leitura dos livros, não é possível conceber uma 

imagem concreta da temática, ao passo que, quando colocada em contraposição com as fotos, 

é possível observar nitidamente o contexto ao qual Bourdieu se referia. 

                                                 
249 BOURDIEU, The Algerians. op. cit., p. 69 [Tradução da Autora]. 
250 Ibid., p. 32. 
251 Ibid., p. 57. 
252 No original: “Auto ecole Féknus, apprenêz a conduire par des moniteurs experimentés”. 
253 No original: “Respectez le courve feu, les tueurs vous guettent”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho aqui elaborado buscou apresentar as de obras de Bourdieu acerca da Argélia, 

as quais abordavam temáticas que remetiam às fotografias produzidas como material de 

pesquisa de campo elaboradas pelo autor durante sua estada nesse país. Através dessas imagens, 

combinadas aos textos, foi possível compreender de maneira mais dinâmica a experiência do 

autor na Guerra pela Independência da Argélia, consequência de uma série de imposições 

socioeconômicas e políticas por parte do governo colonizador e de dinâmicas próprias das 

diversas sociedades que ali se encontravam.  

A primeira parte teve como objetivo apresentar as obras textuais escolhidas, assim como 

inserir a importância da ida à Argélia dentro da trajetória de vida de Bourdieu e, por fim, pontuar 

alguns elementos comuns presentes às obras. Destacam-se então as questões da honra, que rege 

as relações entre os povos tanto em um âmbito familiar, da convivência com outras 

comunidades, e, principalmente, do elemento da transição econômica e do impacto causado 

pelas interferências do colonialismo dentro da sociedade argelina como um todo. 

Já o capítulo 2 busca introduzir as divisões das fotografias em dezoito grupos analíticos 

com o objetivo de tornar possível uma melhor compreensão do material e facilitar a 

argumentação com os outros elementos que serviram de fonte para essa pesquisa. Esse modo 

de separação se provou mais didático na hora de promover a comparação feita no trecho 

posterior do trabalho, uma vez que, por meio dessa divisão, foi possível unir fotografias 

presentes em diferentes momentos da publicação em grupos pautados por elementos comuns 

às imagens, para além das temáticas atribuídas pelos editores. 

Por fim, foi elaborada uma discussão sobre os grupos imagéticos em detrimento dos 

textos, pontuado por alguns estudos de caso, a fim de estabelecer conexões que ressaltam a 

importância da observação conjunta de ambos esses materiais. 

A partir disso pode ser inferido que a análise aqui apresentada cumpriu seu propósito de 

contraposição entre os diferentes materiais a partir da situação socioeconômica, de elementos 

culturais e de questões políticas (em especial o colonialismo) que tiveram como consequência 

a guerra argelina. No mais, através da utilização de fontes em formatos diferentes foi possível 

estabelecer comparações mais abrangentes dos sentidos mencionados acima, principalmente 

quando levando em consideração que muitos dos trabalhos acerca de Bourdieu e a Argélia 
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partem de um viés antropológico ou sociológico, como as pesquisas de Goodman254 e Peters255. 

O viés apresentado aqui traz uma nova luz a esse material, para além do que está sendo proposto 

pela própria publicação da Camera Austria (Images d’Algerie), pois foram enfatizadas as 

questões trazidas por Sociologie de l’Algerie, ao passo que, em Images d’Algerie, Schulteis e 

Frisinghelli discutem principalmente Le Déracinement256. 

Contudo, convém mencionar que a discussão aqui apresentada abre as portas para 

discussões futuras acerca dessa temática, uma vez que Bourdieu possui uma grande quantidade 

de publicações acerca da Argélia que não foram abordadas nessa pesquisa. Para além disso, 

existem mais centenas de imagens disponíveis no acervo da Camera Austria, que podem ser 

utilizadas para enriquecer as análises que busquem utilizar esses materiais.  

 

  

                                                 
254 GOODMAN, Jane E. Bourdieu in Algeria: colonial politics, ethnographic practices, theoretical developments. 

Lincoln: University of Nebraska Press, 2009. 
255 PETERS, Gabriel. De volta à Argélia: a encruzilhada etnossociológica de Bourdieu. Tempo Social, vol. 29, pp. 

275-303, 2017. 
256 BOURDIEU, Pierre. Le Déracinement: la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie. Paris: Les Éditions de 

Minuit, 1964. 



 81 

REFERÊNCIAS  

 

FONTES 

 

BOURDIEU, Pierre. Algeria 1960. Cambridge: Cambridge University Press 1979. Inglês 

(Reino Unido). 

______. Images d’Algérie: une affinité élective. Arles: Actes Sud, 2003. Francês (França). 

______. Pierre Bourdieu en Argelia: imagénes del desarraigo. Madrid: Circulo de Bellas Artes, 

2011. Espanhol (Espanha). 

______. The Algerians. Boston: Beacon Press, 1962. Inglês (EUA). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BOURDIEU, Pierre. A casa kabyle. Cadernos de campo, vol. 8, pp. 147-159, 1999. Português 

(Brasil). 

______. Algérie 60: structures économiques et structures temporelles. Paris: Les Éditions de 

Minuit, 1977. Francês (França). 

______. An interview with Pierre Bourdieu by Franz Schultheis. College de France, 2001. 

Entrevista concedida a Franz Schultheis em 26 de junho de 2001. Disponível em 

<https://camera-austria.at/wp-content/uploads/2016/04/Bourdieu-Interview-en.pdf>. Acesso 

em 26 ago. 2018. Inglês (EUA). 

______. Esboço de autoanálise. São Paulo: Cia das Letras, 2005, [trad. Sérgio Miceli]. 

Português (Brasil). 

______. Le Déracinement: la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie. Paris: Les Éditions 

de Minuit, 1964. Francês (França) 

______. O desencantamento do mundo. São Paulo: Perspectiva, 1979. Português (Brasil). 

______. O poder simbólico. Lisboa: Difusão Editorial Ltda, 1989. Português (Portugal). 

______. Photography: a middle brow art. Oxford: Blackwell Publishers, 1990. Inglês (Reino 

Unido). 

______. Sociologie de l'Algérie. Paris: Presses Universitaires de France, 1958. Francês 

(França).  

______. The berber house or world reversed. Social Sciences Information sur les Sciences 

Sociales, vol. 09, pp. 151-170, 1970. Inglês (EUA). 



 82 

______. Un art moyen: Essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Les Éditions de 

Minuit, 1965. Francês (França). 

CAMERA AUSTRIA. Pierre Bourdieu: the archive. Disponível em: <https://camera-

austria.at/en/pierre-bourdieu/pierre-bourdieu-the-archive/>. Acesso em: 03 set. 2018. 

CAMUS, Albert. Algerian Chronicles. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University 

Press, 2013. Inglês (EUA).  

FONDATION BOURDIEU. Editions of “Images d’Algerie”. Disponível em: 

<http://www.fondation-bourdieu.org/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

GOODMAN, Jane E. Bourdieu in Algeria: colonial politics, ethnographic practices, theoretical 

developments. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009. Inglês (EUA). 

KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê Editorial, 1989. Português (Brasil). 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Échanges et communications: mélanges offerts à Claude Lévi-

Strauss à l'occasion de son 60ème anniversaire, Part 2. Paris: Mouton, 1970. Francês (França). 

MAUSS, Marcel. Manual de Etnografía. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006. 

Espanhol (Argentina). 

MENESES, Ulpiano. A fotografia como documento – Robert Capa e o miliciano abatido na 

Espanha: sugestões para um estudo histórico. Tempo, vol. 14, pp. 131-151, 2003. Português 

(Brasil). 

PERISTIANY, John G. (org). Honour and shame: the values of Mediterranean society. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1966. Inglês (EUA). 
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ANEXO A – QUADROS DESCRITIVOS DAS FOTOGRAFIAS DE PIERRE 

BOURDIEU NA ARGÉLIA – 2018 

 

IM
A

G
E

M
 0

1
 (

p
.1

0
) 

Elemento 

Principal 

Menino sentado descalço no chão, lendo um jornal [pode não ser 

um jornal > gibi? HQ?]. 

Elementos 

Secundários 

Chão 

Aspecto Técnico Câmera posicionada inclinada (de cima para baixo) em relação ao 

objeto; primeiro plano; foco no menino 

Pessoas? Sim (01 menino) 

Tipo de Paisagem Urbana (Alger?) 

Observações  

 

IM
A

G
E

M
 0

2
 (

p
. 
1
3
) 

Elemento Principal 04 pessoas sentadas em um banco de praça, aparentemente 

conversando 

Elementos 

Secundários 

Rua, carros estacionados, prédios ao fundo, uma pessoa 

caminhando ao fundo 

Aspecto Técnico Foco principal nas pessoas sentadas; foto em perspectiva 

(esquerda > direita) 

Pessoas? Sim, (possivelmente 03 homens e 01 mulher + 01 transeunte ao 

fundo) 

Tipo de Paisagem Urbana (Alger?) 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 0

3
 (

p
. 
1
5
) 

Elemento 

Principal 

Ciclista 

Elementos 

Secundários 

Carros estacionados na rua, posto de gasolina (Esso) ao fundo – 

com 01 atendente dentro, palmeiras e construções ao fundo 

Aspecto Técnico Plano geral; foco na rua e no posto; câmera posicionada em frente 

ao objeto 

Pessoas? Sim (01 homem + 01 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 
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Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 0

4
 (

p
. 
1
7
) 

Elemento Principal Homem ao lado esquerdo de uma lata de lixo, segurando a tampa 

Elementos 

Secundários 

Construção, árvores, carros e transeuntes ao fundo 

Aspecto Técnico Primeiro plano em foco, câmera posicionada em frente ao objeto 

Pessoas? Sim (02 homens, 01 menino e 01 pessoa cortada na borda 

esquerda da imagem) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida  

 

IM
A

G
E

M
 0

5
 (

p
. 
1
9
) 

Elemento Principal Árvores, fios de luz, casa de madeira, barranco (Contraste entre 

elementos urbanos e rurais 

Elementos 

Secundários 

X 

Aspecto Técnico Plano geral; foco amplo, câmera posicionada em frente ao objeto 

Pessoas?  Sim, ao fundo, no campo, à direita da casa 

Tipo de Paisagem Contraste rural/urbano (?) 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 0

6
 (

P
. 
2
2
) 

Elemento 

Principal 

Duas meninas lado a lado. Uma escorada na parede e a outra apoiada 

com uma mão, também na parede 

Elementos 

Secundários 

Parede (possivelmente de uma casa, "quina"), jarro, barranco e um 

gramado ao fundo (atrás da menina à direita) 

Aspecto Técnico Foco nas meninas; plano médio; possível exposição mais longa (o 

braço da menina em movimento); câmera posicionada em frente ao 

objeto 

Pessoas? Sim (02 meninas) 

Tipo de 

Paisagem 

Rural (?) 

Observações Cheraia 
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IM
A

G
E

M
 0

7
 (

p
. 
2
5
) 

Elemento Principal Garoto deitado em cima de mantas, com as pernas abertas 

Elementos 

Secundários 

Senhor ao lado do leito, parede, mantas 

Aspecto Técnico Foco no garoto; câmera posicionada levemente à esquerda do 

objeto; plano médio 

Pessoas? Sim (01 homem e 01 menino) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Rito de circuncisão | Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 0

8
 (

p
. 

2
6
) 

Elemento 

Principal 

Garota sentada no chão de terra (do que é a sombra que atravessa a 

foto?) 

Elementos 

Secundários 

Chão, construção ao fundo (possivelmente uma casa), pedrinhas no 

chão 

Aspecto Técnico Câmera inferior à esquerda (regra dos terços); foco na garota; 

plano geral 

Pessoas? Sim (01 menina) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Centro de Reagrupamento de Chiffa (jan/1960) 

 

IM
A

G
E

M
 0

9
 (

p
. 
2
7
) 

Elemento Principal Menina descalço abraçada com um objeto (pão?) 

Elementos 

Secundários 

Muro ao fundo, chão, fiação  

Aspecto Técnico Câmera frontal superior; foco na menina; plano geral 

Pessoas? Sim (01 menina) 

Tipo de Paisagem Suburbana? 

Observações Castiglione (jun/1959) 
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IM
A

G
E

M
 1

0
 (

p
. 
2
8
) 

 
Elemento Principal Garota segurando um cesto ou tampo artesanal 

Elementos Secundários Casa e caminhão ao fundo, chão, árvores 

Aspecto Técnico Foco na menina; regra dos terços; plano americano 

Pessoas? Sim (01 menina) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chéliff  

 

IM
A

G
E

M
 1

1
 (

p
. 
2
9
) 

Elemento 

Principal 

03 criancas encostadas na parede de pedra, a menina do meio 

encosta no menino da direita 

Elementos 

Secundários 

Parede 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano americano; foco em todos 

Pessoas? Sim (02 meninas e 01 menino) 

Tipo de 

Paisagem 

Suburbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

2
 (

p
. 
3
0
) 

Elemento 

Principal 

Objeto de pedra talhado artesanalmente,  

Elementos 

Secundários 

Pedra/mesa de apoio, pés ao fundo, chão 

Aspecto 

Técnico 

Foco no objeto; primeiro plano; câmera levemente inclinada para 

baixo 

Pessoas? Não 

Tipo de 

Paisagem 

X 

Observações Moinho de grão 
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IM
A

G
E

M
 1

3
 (

p
. 
3
0
) 

Elemento Principal Objeto de pedra em duas partes, talhado artesanalmente 

("discos" com um furo no meio e um encaixe na outra parte) 

Elementos Secundários Pedra/mesa de apoio, pés ao fundo, chão 

Aspecto Técnico Câmera em frente ao objeto; primeiro plano; foco no objeto 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem X 

Observações Moinho de grão 

 

IM
A

G
E

M
 1

4
 (

p
. 

3
1
) 

Elemento 

Principal 

Objeto de cerâmica com "ziguezagues" decorativos 

Elementos 

Secundários 

Rede pendurada, construção ao fundo, chão e parede 

Aspecto Técnico Câmera à frente do objeto; plano médio; foco no objeto 

Pessoas? Não 

Tipo de Imagem X 

Observações Forno | Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 1

5
 (

p
. 
3
2
) 

Elemento 

Principal 

Placa, onde lê-se "Auto Ecole Féknus, apprenêz a conduire par des 

moniteurs experimentés" 

Elementos 

Secundários 

Árvore, cerca, outra placa pela metade 

Aspecto Técnico Câmera frontal pendendo para a esquerda; foco na placa e na árvore; 

plano médio 

Pessoas? Não 

Tipo de 

Paisagem 

Urbana 

Observações Orléansville, Chélif 
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IM
A

G
E

M
 1

6
 (

p
. 
3
3
) 

Elemento Principal Senhores(as) sentados(as) na lateral de um carro branco, de placa 

405 CP-9A 

Elementos 

Secundários 

Rua, carros, árvores e poste ao fundo (outra pessoa) 

Aspecto Técnico Câmera em frente ao objeto; foco no(a) senhor(a); plano médio 

Pessoas? Sim (02 adultos) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 

 

IM
A

G
E

M
 1

7
 (

p
. 
3
4
) 

Elemento Principal Pessoas reunidas embaixo de uma árvore 

Elementos 

Secundários 

Árvores, chão de terra, morro (parece haver uma casa ao fundo) 

Aspecto Técnico Plano geral; foco em todos os elementos; câmera em frente ao 

objeto 

Pessoas? Sim (um grupo não identificável) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

8
 (

p
. 
3
5
) 

Elemento 

Principal 

Garrafas de vidro em uma mesa de madeira, bules e xícaras ao lado 

Elementos 

Secundários 

Grupo de pessoas sentadas no chão ao fundo, materiais para 

elaboração de bebida e possivelmente de alimentos 

Aspecto 

Técnico 

Câmera posicionada em frente objeto, pendendo para baixo; foco na 

mesa com as garrafas, plano médio 

Pessoas? Sim (10 – há uma mão que surge da direita para a esquerda, sendo 02 

identificáveis como meninos, um descalço) 

Tipo de 

Paisagem 

Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 1

9
 (

p
. 
3
6
) 

Elemento 

Principal 

Dois homens sorridentes 

Elementos 

Secundários 

Árvores ao fundo, pedaço de uma pessoa encoberto por um dos 

homens 

Aspecto Técnico Primeiro plano; foco nos homens; câmera posicionada em frente ao 

objeto 

Pessoas? Sim (02 homens e 01 pessoa encoberta ao fundo) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 2

0
 (

p
. 
3
7
) 

Elemento 

Principal 

Pessoas sentadas no chão (calçadas), uma mão no centro da imagem 

com pequenos objetos apoiados no dorso (possível colheita – café? - ou 

algum ritual)  

Elementos 

Secundários 

Pé ao fundo, manta no chão 

Aspecto 

Técnico 

Foco nas pessoas ao fundo; plano fechado; câmera inclinada para baixo, 

posicionada à esquerda do objeto 

Pessoas? Sim (04 pessoas não identificáveis) 

Tipo de 

Paisagem 

Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 2

1
 (

p
. 
3
9
) 

Elemento 

Principal 

Meninas trabalhando na roça (possivelmente limpando o campo ou 

plantando) 

Elementos 

Secundários 

Montanhas, fios de luz, campana 

Aspecto Técnico Plano geral; foco nas meninas; câmera em frente ao objeto, 

respeitando a regra dos terços 

Pessoas? Sim (09 pessoas, destas 03 são meninas e as outras não são 

identificáveis) 

Tipo de 

Paisagem 

Rural 

Observações 
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IM
A

G
E

M
 2

2
 (

p
. 
4
1
) 

Elemento 

Principal 

Grupo de pessoas trabalhando no campo 

Elementos 

Secundários 

Veículo que porta um dispositivo de irrigação ou difusão de 

pesticidas, solo, céu, montanhas ao fundo 

Aspecto 

Técnico 

Câmera baixa, inclinada para cima; foco nos trabalhadores; plano 

médio 

Pessoas? Sim (06 – 08? não identificáveis) 

Tipo de 

Paisagem 

Rural 

Observações Sulfatado dos vinhedos | Ilanura de la Mitidja 

 

IM
A

G
E

M
 2

3
 (

p
. 
4
3
) 

Elemento 

Principal 

Um homem sentado e dois de pé em frente a carnes pendurados em 

um suporte de madeira 

Elementos 

Secundários 

Árvores, carne pendurado, chão 

Aspecto Técnico Foco na pessoa sentada; regra dos terços; plano fechado 

Pessoas? Sim (05 – possivelmente 07 – homens) 

Tipo de 

Paisagem 

Rural 

Observações Carniceiros | Mercado de Warnier 

 

IM
A

G
E

M
 2

4
 (

p
. 
4
5
) 

Elemento 

Principal 

Construção ovalada atrás de uma lápide 

Elementos 

Secundários 

Árvores, plantas, "degrau", chão, parece haver um objeto depositado 

perto da tumba 

Aspecto Técnico Plano fechado; foco na construção; câmera 45 graus (esq) do objeto 

Pessoas? Não 

Tipo de 

Paisagem 

Urbana? 

Observações 
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IM
A

G
E

M
 2

5
 (

p
. 
4
5
) 

Elemento Principal Raízes ou galhos de árvore no chão 

Elementos 

Secundários 

Lápides ao fundo, grama 

Aspecto Técnico Câmera inclinada para baixo; plano fechado; foco nos galhos 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Urbana? 

Observações p. 45 

 

IM
A

G
E

M
 2

6
 (

p
. 
4
7
) 

Elemento Principal Mulher andando de moto 

Elementos 

Secundários 

Carros, muro e construção ao fundo, chão 

Aspecto Técnico Foco na mulher; plano geral; câmera frontal inclinada (direita) 

Pessoas? Sim (01 mulher) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 2

7
 (

p
. 
4
9
) 

Elemento Principal Homem fazendo trabalho manual - costurando 

Elementos 

Secundários 

Construção de madeira (moldura da foto), barranco,  

Aspecto Técnico Foco no homem; plano médio; câmera a esquerda do objeto 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Costureiro | Aldeia de Sangona 
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IM
A

G
E

M
 2

8
 (

p
. 
5
1
) 

Elemento Principal Pessoas arando o solo (arado de tração animal) 

Elementos 

Secundários 

Morro, chão 

Aspecto Técnico Foco em toda a imagem; câmera frontal; plano geral 

Pessoas? Sim (01 mulher, 01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Lasseube, Béarn 

 

IM
A

G
E

M
 2

9
 (

p
. 

5
1
) 

Elemento Principal Pessoas arando o solo (arado de tração animal) 

Elementos 

Secundários 

Carrinho, árvore, céu, pasto 

Aspecto Técnico Câmera frontal inclinada pra cima; plano geral; foco em toda a 

imagem 

Pessoas? Sim (01 mulher, 01 homem) mesmos da imagem anterior 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Lasseube, Béarn 

 

IM
A

G
E

M
 3

0
 (

p
. 
5
1
) 

Elemento Principal Pessoas arando o solo (arado de tração animal) 

Elementos 

Secundários 

Chão, árvores ao fundo 

Aspecto Técnico Plano geral; foco em toda a imagem; regra dos terços; câmera 

posicionada em frente ao objeto 

Pessoas? Sim (01 mulher, 01 homem) mesmos da imagem anterior 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Lasseube, Béarn 
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IM
A

G
E

M
 3

1
 (

p
. 
5
1
) 

Elemento 

Principal 

Homem cuidando de animais 

Elementos 

Secundários 

Árvores, pasto, cerca, terreno inclinado 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco em toda a imagem; plano geral 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Lasseube, Béarn 

 

IM
A

G
E

M
 3

2
 (

p
. 
5
1
) 

Elemento 

Principal 

Construção, possivelmente uma granja/armazém/haras (produto 

está secando) 

Elementos 

Secundários 

Outra construção que serve de moldura, grama, paredes 

Aspecto Técnico Foco na construção ao fundo; moldura/composição dentro de 

quadro; plano geral; câmera inclinada (dir) 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Lasseube, Béarn 

 

IM
A

G
E

M
 3

3
 (

p
. 
5
1
) 

Elemento 

Principal 

Vista de um ponto mais elevado da cidade, reparam-se árvores e 

construções 

Elementos 

Secundários 

Céu, pássaro ou outro objeto (pode ser ruído da própria câmera) 

Aspecto Técnico Plano geral; câmera frontal; foco infinito 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Suburbana 

Observações Lasseube, Béarn 
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IM
A

G
E

M
 3

4
 (

p
. 
5
4
) 

Elemento 

Principal 

Vista de uma estátua/praça 

Elementos 

Secundários 

Panning de uma dupla de rapazes em uma moto, árvores, céu, rua, 

construções ao redor da praça, sombra de uma árvore 

Aspecto Técnico Composição de terços, câmera frontal; plano geral 

Pessoas? Sim (02 rapazes) 

Tipo de 

Paisagem 

Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 3

5
 (

p
. 
5
7
) 

Elemento 

Principal 

Placa, que tem uma caveira sobre dois ossos cruzados (lê-se: 

respectez le courvefreu Les tueurs vous guellent) – Risco de 

morte/execução 

Elementos 

Secundários 

Construção e rua ao fundo, galhos, gramado 

Aspecto Técnico Plano médio; foco na placa; câmera levemente à direita do objeto 

Pessoas? Não 

Tipo de 

Paisagem 

Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 3

6
 (

p
. 
5
7
) 

Elemento 

Principal 

Pessoas andando na praça em frente a um painel 

Elementos 

Secundários 

Rua, construções, poste, árvores, posto Esso ao fundo (mesmo da 

imagem 03?) 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda do objeto; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (02, possivelmente homens) 

Tipo de 

Paisagem 

Urbana 

Observações 
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IM
A

G
E

M
 3

7
 (

p
. 
5
9
) 

Elemento 

Principal 

Vista superior da cidade, várias construções 

Elementos 

Secundários 

Poste, céu, chão, morro 

Aspecto Técnico Plano geral; foco infinito; câmera frontal, levemente torta 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Urbano 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 3

8
 (

p
. 
5
9
) 

Elemento 

Principal 

Vista de uma viela 

Elementos 

Secundários 

Escritos na parede (referente à De Gaulle), roupas estendidas, 

paredes 

Aspecto Técnico Foco infinito; plano geral; câmera levemente à direita 

(possivelmente encostada na parede) 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Suburbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 3

9
 (

p
. 
6
1
) 

Elemento 

Principal 

Vista de pessoas caminhando na rua 

Elementos 

Secundários 

Carros, construções, árvores, rua, céu 

Aspecto Técnico Plano geral; foco infinito; câmera frontal 

Pessoas? Sim (04, não identificáveis) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Céu superexposto 
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IM
A

G
E

M
 4

0
 (

p
. 
6
1
) 

Elemento 

Principal 

Construção atrás de um pátio de antenas de rádio (travaillez vous à 

la France) 

Elementos 

Secundários 

Galhos, capô de um carro (?), poste 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; plano geral; foco na construção 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 4

1
 (

p
. 
6
5
) 

Elemento 

Principal 

Carro e tanque na estrada 

Elementos 

Secundários 

Campana, poste, morros, possivelmente o painel do carro 

encobrindo parte da estrada, árvores 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano geral (obscurecido em partes); regra dos 

terços (composição); foco infinito 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem  

Observações Foto tirada na surdina? 

 

IM
A

G
E

M
 4

2
 (

p
. 
6
5
) 

Elemento Principal Crianças andando num caminho arborizado (01 de bicicleta) 

Elementos 

Secundários 

Cerca caída à esquerda, muro, árvores, chão 

Aspecto Técnico Câmera em frente ao objeto; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (04 meninos) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
 

 

 

 

 



 97 

IM
A

G
E

M
 4

3
 (

p
. 
6
7
) 

Elemento Principal Menino caminhando 

Elementos 

Secundários 

Construção e palmeiras ao fundo, chão 

Aspecto Técnico Foco no menino; câmera em frente ao objeto; plano americano 

Pessoas? Sim (01 menino) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações p. 67 

 

IM
A

G
E

M
 4

4
 (

p
. 
6

8
) 

Elemento 

Principal 

Vitrine de uma loja (?) Almofada estampada 

Elementos 

Secundários 

Outros objetos a venda, placca (lê-se: portez tous les pieds noirs 

embleme de l’Algerie), reflexo no vidro 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; primeiro plano; foco infinito 

Pessoas? Não 

Tipo de 

Paisagem 

Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 4

5
 (

p
. 
6
9
) 

 

Elemento Principal Homem vendo um quadro/edital (jornal?) 

Elementos 

Secundários 

Edital, fotos, parte de uma cadeira 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; plano médio; foco no homem 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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IM
A

G
E

M
 4

6
 (

p
. 
7
0
) 

Elemento Principal Mulher caminhando com uma criança nas costas e um objeto 

circular nas mãos 

Elementos 

Secundários 

Muro, trajeto, construção ao fundo (136) 

Aspecto Técnico Regra dos terços (composição); câmera frontal; foco no muro 

Pessoas? Sim (01 mulher e 01 criança) 

Tipo de Paisagem Suburbana 

Observações Tixeraine (dez/1959) 

 

IM
A

G
E

M
 4

7
 (

p
. 
7
1
) 

Elemento Principal Letras na beira da estrada (Vive la GPRA) 

Elementos 

Secundários 

Asfalto; vegetação; céu 

Aspecto Técnico Regra dos terços (comp.); câmera levemente à direita; foco 

infinito 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Suburbana  

Observações GPRA: Governo Provisório da República Argelina 

 

IM
A

G
E

M
 4

8
 (

p
. 
7
8
) 

Elemento Principal Pessoa carregando palha/feno 

Elementos 

Secundários 

Casas em construção ao fundo, morros, vegetação  

Aspecto Técnico Foco na pessoa; câmera em frente; plano geral 

Pessoas? Sim (01 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Centro de reagrupamento em construção | Cheraia 
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IM
A

G
E

M
 4

9
 (

p
. 
8
1
) 

Elemento Principal Vista de reagrupamento 

Elementos 

Secundários 

Estrada, morros, vegetação, fumaça, cerca de madeira, poste 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano geral, foco infinito 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Suburbana 

Observações Cheraia 

 

IM
A

G
E

M
 5

0
 (

p
. 

8
2
) 

Elemento Principal Morro  

Elementos 

Secundários 

Árvore, estrada, cerca, chão, construções 

Aspecto Técnico Câmera lateral; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Reflexo ou problema com o negativo? (dentro de um veículo?) | 

Cheraia 

 

IM
A

G
E

M
 5

1
 (

p
. 
8
2
) 

Elemento Principal Casas/vendas no campo 

Elementos 

Secundários 

Morros, gramado, pessoas, nuvens 

Aspecto Técnico Câmera frontal pendendo para a direita; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Cheraia 

 

 

 

 

 

 



 100 

IM
A

G
E

M
 5

2
 (

p
. 
8
3
) 

Elemento Principal Crianças em torno de um poço 

Elementos 

Secundários 

Baldes, construções, chão  

Aspecto Técnico Câmera em frente ao objeto; plano geral; foco no elemento 

principal 

Pessoas? Sim (Aprox. 12 crianças) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Cheraia 

 

IM
A

G
E

M
 5

3
 (

p
. 
8
5
) 

Elemento Principal Casas com morro ao fundo (escola? – bandeira francesa na 

frente) 

Elementos 

Secundários 

Obelisco pequeno, rua, gramado, transeunte 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda 

Pessoas? Sim (01 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 5

4
 (

p
. 
8
7
) 

Elemento Principal Vista de um gramado com a aldeia rural ao fundo 

Elementos 

Secundários 

Fios de luz, poste, gramado, céu 

Aspecto Técnico Foco no gramado; câmera frontal; plano geral 

Pessoas? Sim (02 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Reagrupamento | Djebabra, Chélif 

 

 

 

 

 



 101 

IM
A

G
E

M
 5

5
 (

p
. 
8
8
) 

Elemento Principal Vista superior do centro de reagrupamento 

Elementos 

Secundários 

Morros ao fundo, rua 

Aspecto Técnico Foco nas casas mais a frente; plano geral; câmera levemente à 

direita 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Centro de reagrupamento | Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 5

6
 (

p
. 
8

9
) 

Elemento Principal Vista superior do centro de reagrupamento 

Elementos 

Secundários 

Morros ao fundo, rua 

Aspecto Técnico Foco nas casas mais a frente; plano geral; câmera frontal 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Centro de reagrupamento | Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 5

7
 (

p
. 
9
0
) 

Elemento Principal Vista superior do centro de reagrupamento 

Elementos 

Secundários 

Morros ao fundo, rua 

Aspecto Técnico Foco nas casas mais a frente; plano geral; câmera levemente à 

esquerda 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Centro de reagrupamento | Djebabra, Chélif 
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IM
A

G
E

M
 5

8
 (

p
. 
9
1
) 

Elemento Principal Dois meninos brincando com carrinhos de bambu (?) 

Elementos 

Secundários 

Morros, pilhas de palha/feno 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano geral; foco no objeto principal 

Pessoas? Sim (02 meninos) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 5

9
 (

p
. 

9
2
) 

Elemento Principal Meninos brincando com pedrinhas 

Elementos 

Secundários 

Duas pessoas ao fundo, chão 

Aspecto Técnico Câmera frontal inclinada para baixo; foco nos meninos; plano 

fechado 

Pessoas? Sim (02 meninos 02 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 6

0
 (

p
. 
9
2
) 

Elemento Principal Meninos brincando com pedrinhas 

Elementos 

Secundários 

Duas pessoas ao fundo, chão, xícara 

Aspecto Técnico Câmera frontal inclinada para baixo; foco nas pedrinhas; plano 

fechado 

Pessoas? Sim (02 meninos 02 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chélif 

 

 

 

 

 



 103 

IM
A

G
E

M
 6

1
 (

p
. 
9
3
) 

Elemento Principal Criança andando sobre "bueiro" 

Elementos 

Secundários 

Árvores, tijolos, mangueira, barril (?), chão 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano geral; foco na criança 

Pessoas? Sim (01 crianca n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 6

2
 (

p
. 

9
5
) 

Elemento Principal Reunião de pessoas no meio da rua 

Elementos 

Secundários 

Cerca, morro, pedras, árvores, construções (casas?), árvores 

Aspecto Técnico Câmera frontal, foco no canto esquerdo da imagem; plano 

geral 

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 6

3
 (

p
. 
9
7
) 

Elemento Principal Vista de uma construção com detalhes artesanais em zigue zague 

(já vistos antes) > Forno? 

Elementos 

Secundários 

Porta, janelas, chão, árvore/poste 

Aspecto Técnico Plano médio; foco na parte mais ao fundo da construção; câmera 

frontal 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

 

 

 



 104 

IM
A

G
E

M
 6

4
 (

p
. 
9
9
) 

Elemento 

Principal 

Casa sem telhado (possivelmente queimada) 

Elementos 

Secundários 

Campana/morro ao fundo, pessoa, chão, árvores 

Aspecto Técnico Foco no objeto principal; plano geral; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 6

5
 (

p
. 
1
0
0

) 

Elemento 

Principal 

Vaso de cerâmica artesanal com um furo embaixo 

Elementos 

Secundários 

Objeto com zigue zague, chão, sombra, escombros 

Aspecto Técnico Plano detalhe; câmera frontal; foco no objeto principal 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem X 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 6

6
 (

p
. 
1
0
0
) 

Elemento Principal Construção com decorações em zigue zague 

Elementos Secundários Escombros, árvores, muro furado ao fundo 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; câmera frontal; primeiro plano 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

 

 

 

 

 



 105 

IM
A

G
E

M
 6

7
 (

p
. 
1
0
1
) 

Elemento Principal Interior de uma casa abandonada 

Elementos Secundários Parede rachada, vaso, escombros, estrutura do telhado, tronco 

Aspecto Técnico Câmera frontal inclinada para cima; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 6

8
 (

p
. 
1
0
4
) 

Elemento Principal Dois adultos e duas crianças em frente a uma casa 

Elementos 

Secundários 

Telhado, céu, sombra 

Aspecto Técnico Foco nas pessoas; primeiro plano; câmera levemente à 

esquerda 

Pessoas? Sim (01 homem, 01 mulher, 02 meninos) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 6

9
 (

p
. 
1
0
6
) 

Elemento Principal Dois meninos e uma senhora sentados na frente de uma casa 

Elementos Secundários Galinha, potes, roupas estendidas, casas, chão, sapatos 

Aspecto Técnico Plano geral, câmera levemente à esquerda; foco infinito 

Pessoas? Sim (02 meninos 01 mulher) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 7

0
 (

p
. 
1
0
7
) Elemento Principal Senhora (mesma da imagem anterior) sentada no chão ao lado de 

uma vasilha artesanal 

Elementos 

Secundários 

Casa aberta aos fundos, chão, tapete 

Aspecto Técnico Foco na senhora; primeiro plano; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 mulher) 



 106 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 7

1
 (

p
. 
1
0
9
) 

Elemento Principal Família em frente à casa 

Elementos 

Secundários 

Casas ao fundo, telhado 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano americano; foco nas pessoas 

Pessoas? Sim (01 homem, 01 mulher; 03 meninos, 01 bebê) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 7

2
 (

p
. 
1
1
0
) 

Elemento Principal Três moças caminhando com jarros 

Elementos 

Secundários 

Estrada de areia (?), vegetação 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; foco na mulher mais à frente; plano 

geral (cam. vert.) 

Pessoas? Sim (03 mulheres) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 7

3
 (

p
. 
1
1
0
) 

Elemento Principal Duas mulheres carregando jarros 

Elementos 

Secundários 

Campana ao fundo/morro, construções 

Aspecto Técnico Plano geral; foco nas mulheres; câmera frontal 

Pessoas? Sim (02 mulheres) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 7

4
 (

p
. 
1
1
0
) 

Elemento Principal Mulheres e jarros estendidos numa esteira (?) no chão 

Elementos 

Secundários 

Morro, vegetação, terra 

Aspecto Técnico Câmera frontal inclinada pra baixo; plano geral; foco infinito 

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Imagem em péssima qualidade | Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 7

5
 (

p
. 

1
1
0
) 

Elemento Principal Mulheres carregando jarros na cabeça 

Elementos 

Secundários 

Árvores 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano americano; foco no objeto principal 

Pessoas? Sim (04 mulheres) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 7

6
 (

p
. 
1
1
0
) 

Elemento Principal Mulheres carregando e menino carregando objetos 

Elementos 

Secundários 

Campana ao fundo, vegetação 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; plano geral; foco no objeto 

principal 

Pessoas? Sim (04 mulheres, 01 menino) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 7

7
 (

p
. 
1
1
1
) 

Elemento Principal Pedaços de colheita no chão 

Elementos Secundários Pessoas ao fundo, estruturas da casa, galhos 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no objeto principal; plano geral 

Pessoas? Sim (01 mulher, n/i) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 7

8
 (

p
. 
1
1
1
) 

Elemento Principal Pessoa manuseando objeto cercada por jarros 

Elementos 

Secundários 

Chão, vaso ao fundo 

Aspecto Técnico Câmera frontal inclinada pra baixo; foco no objeto principal; 

primeiro plano 

Pessoas? Sim (01 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 7

9
 (

p
. 
1
1
1
) 

Elemento Principal Pessoas sentadas no chão em frente às casas 

Elementos 

Secundários 

Casas, grama 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano geral; foco infinito 

Pessoas? Sim (Possivelmente 03 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 8

0
 (

p
. 
1
1
1
) 

Elemento Principal Menina descalça sentada com jarros de cerâmica 

Elementos 

Secundários 

Gramado 

Aspecto Técnico Primeiro plano; foco no elemento principal; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 menina) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 8

1
 (

p
. 

1
1
1
) 

Elemento Principal Mulher segurando um bebê 

Elementos 

Secundários 

Árvores e pessoa ao fundo 

Aspecto Técnico Primeiro plano; foco no elemento principal; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 mulher, 01 bebê, 01 senhora) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 8

2
 (

p
. 
1
1
2
) 

Elemento Principal Criança e jumento 

Elementos 

Secundários 

X 

Aspecto Técnico Primeiro plano; foco no elemento principal; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 menino) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 8

3
 (

p
. 
1
1
2
) 

Elemento Principal Pessoas em frente à construção, com plantas na frente 

Elementos 

Secundários 

Construções ao fundo, pessoas ao fundo, céu 

Aspecto Técnico Foco nas plantas na frente; plano geral; câmera frontal 

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 8

4
 (

p
. 
1

1
2
) 

Elemento Principal Criança brincando segurando uma vara com roda (?) 

Elementos 

Secundários 

Chão, gravetos 

Aspecto Técnico Primeiro plano; foco no elemento principal; câmera frontal 

inclinada pra baixo 

Pessoas? Sim (01 menino) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 8

5
 (

p
. 
1
1
2
) 

Elemento Principal Crianças em roda na frente da casa 

Elementos 

Secundários 

Casa, baldes, chão 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (08 adultos, 04 crianças) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 8

6
 (

p
. 
1
1
2
) 

Elemento Principal Homem deitado no chão encostado numa casa 

Elementos 

Secundários 

Jarro, escada, chão 

Aspecto Técnico Câmera frontal levemente inclinada pra baixo; plano geral; foco 

infinito 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 8

7
 (

p
. 
1
1
3

) 

Elemento Principal Homens sentados se alimentando ao lado de uma árvore 

Elementos 

Secundários 

Campana ao fundo 

Aspecto Técnico Plano médio; foco nos elementos principais; câmera levemente à 

esquerda 

Pessoas? Sim (02 homens) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 8

8
 (

p
. 
1
1
3
) 

Elemento Principal Cinco meninos sentados no gramado 

Elementos 

Secundários 

Gramado 

Aspecto Técnico Foco nos elementos principais; plano médio; câmera frontal 

Pessoas? Sim (05 meninos) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 8

9
 (

p
. 
1
1
3
) 

Elemento Principal Pessoas sentadas em blocos de concreto 

Elementos 

Secundários 

Construções ao fundo, bicicleta 

Aspecto Técnico Plano geral; foco no elemento principal; câmera levemente à 

esquerda 

Pessoas? Sim (04 homens, 01 criança) 

Tipos de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 9

0
 (

p
. 
1
1
3

) 

Elemento Principal Barris em frente a uma construção 

Elementos 

Secundários 

Pessoas, árvores 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano geral; câmera levemente à 

direita 

Pessoas? Sim (05 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 9

1
 (

p
. 
1
1
3
) 

Elemento Principal Pessoas sentadas em bancos na rua  

Elementos 

Secundários 

Construção, outras pessoas, árvore 

Aspecto Técnico Plano geral; foco no elemento principal;  

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 9

2
 (

p
. 
1
1
3
) 

Elemento Principal Jovens apoiados em blocos de concreto (operários?) 

Elementos Secundários Morros ao fundo, construções, blocos de concreto 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano americano; câmera frontal 

Pessoas? Sim (08 jovens) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 9

3
 (

p
. 
1
1
7
) 

Elemento Principal Vista superior da aldeia Cabila 

Elementos 

Secundários 

Morros, plantas, céu 

Aspecto Técnico Plano geral; foco infinito; câmera frontal 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 9

4
 (

p
. 
1
1
9
) 

Elemento Principal Grupo de pessoas e caminhão em meio à campo de construção 

Elementos Secundários Árvores, barris, cerca, gramado 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano geral; foco infinito 

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 9

5
 (

p
. 
1
2
0
) 

Elemento Principal Pessoas andando em um caminho em meio a campana 

Elementos 

Secundários 

X 

Aspecto Técnico Câmera frontal inclinada para baixo; plano médio; foco 

infinito 

Pessoas? Sim (02 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 
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Observações Fonte | Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 9

6
 (

p
. 
1
2
1
) 

Elemento Principal Pessoas aglomeradas em meio a um poço 

Elementos Secundários Muro com um "túnel", árvores,  

Aspecto Técnico Câmera frontal inclinada pra baixo; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Fonte | Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 9

7
 (

p
. 
1
2
2
) 

Elemento Principal Mulher carregando jarro em um caminho 

Elementos 

Secundários 

Árvores, pessoa sentada 

Aspecto Técnico Regra dos terços (composição); plano geral; câmera frontal; 

foco infinito 

Pessoas? Sim (01 mulher, 01 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 9

8
 (

p
. 
1
2
2
) 

Elemento Principal Pessoas andando com jarros 

Elementos 

Secundários 

Campana, árvores, caminho 

Aspecto Técnico Plano geral; câmera frontal; foco infinito 

Pessoas? Sim (02 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 9

9
 (

p
. 
1
2
3
) 

Elemento Principal Pessoa andando com jarro 

Elementos 

Secundários 

Chão, árvores 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano médio; foco no elemento principal 

Pessoas? Sim (01 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 1

0
0
 (

p
. 

1
2
3
) 

Elemento Principal Grupo de pessoas caminhando com jarros na cabeça 

Elementos 

Secundários 

Árvores, chão, fio de luz, poste 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano médio; câmera levemente à 

esquerda 

Pessoas? Sim (03 mulheres, 01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 1

0
1
 (

p
. 
1
2
5
) 

Elemento Principal Mulheres pegando água no poço 

Elementos 

Secundários 

Jumento (cavalo?), construções ao fundo, gramado 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; plano americano; foco no 

elemento principal 

Pessoas? Sim (02 mulheres) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Fonte | Matmatas, Chélif 
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IM
A

G
E

M
 1

0
2
 (

p
. 
1
2
7
) 

Elemento Principal Mulher caminhando 

Elementos 

Secundários 

Gramado/caminho, morro, poste 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano americano; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 mulher) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Palestro 

 

IM
A

G
E

M
 1

0
3
 (

p
. 
1
2
9
) 

Elemento Principal Quatro pessoas caminhando na rua 

Elementos 

Secundários 

Placa (lê-se: qued fodda), muro, vegetação, morro 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano geral 

Pessoas? Sim (03 homens, 01 mulher) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Oued Fodda, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 1

0
4
 (

p
. 
1
3
2
) 

Elemento Principal Pessoa arando o solo (arado de tração animal) 

Elementos 

Secundários 

Gramado, árvores, gravetos 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; foco no elemento principal; plano 

geral 

Pessoas? Sim (01 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Trabalho nas figueiras | Cabilia 
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IM
A

G
E

M
 1

0
5
 (

p
. 
1
3
5
) 

Elemento Principal Grupo de pessoas sentadas na sombra de uma árvore 

Elementos 

Secundários 

Gramado, árvores 

Aspecto Técnico Plano geral; foco infinito; câmera frontal 

Pessoas? Sim (várias n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 1

0
6
 (

p
. 

1
3
6
) 

Elemento Principal Homem fazendo artesanato com palha/feno 

Elementos 

Secundários 

Pessoas, gramado, árvore 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; plano geral; foco no elemento 

principal  

Pessoas? Sim (07 homens) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 1

0
7
 (

p
. 
1
3
7
) 

Elemento Principal Homens sentados ao redor de uma mesa com bebidas (repouso do 

trabalho?) (tema recorrente) 

Elementos 

Secundários 

Gramado, raízes 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano médio; foco no elemento principal 

Pessoas? Sim (05 homens) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 1

0
8
 (

p
. 
1
3
9
) 

Elemento Principal Homem sentado encostado na parede 

Elementos 

Secundários 

Parede 

Aspecto Técnico Primeiro plano; elemento principal desfocado; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Bourdieu menciona essa imagem em Esboço de Autoanálise | 

Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 1

0
9
 (

p
. 
1

4
0
) 

Elemento Principal Três vacas embaixo da árvore 

Elementos 

Secundários 

Gramado, pessoa ao fundo 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco nos elementos principais; plano geral 

Pessoas? Sim (01 n/i ao fundo) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 

 

IM
A

G
E

M
 1

1
0
 (

p
. 
1
4
1
) 

Elemento Principal Animais embaixo de uma árvore 

Elementos 

Secundários 

Gramado 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Ain Aghbel, Collo 
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IM
A

G
E

M
 1

1
1
 (

p
. 
1
4
2
) 

Elemento Principal Homens fazendo colheita de trigo 

Elementos 

Secundários 

Plantação, casas ao fundo, morro 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; plano médio;  

Pessoas? Sim (07 homens) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Centro de reagrupamento | Mihoub 

 

IM
A

G
E

M
 1

1
2
 (

p
. 
1
4
3
) 

Elemento Principal Pessoas enchendo sacos 

Elementos 

Secundários 

Morro, árvores 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano médio 

Pessoas? Sim (02 meninos, 01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Medição do grão | Matmatas, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 1

1
3
 (

p
. 
1
4
5
) 

Elemento Principal Pessoas caminhando na beira da estrada 

Elementos 

Secundários 

Construções ao fundo, árvores 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano geral; foco infinito 

Pessoas? Sim (várias, n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
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IM
A

G
E

M
 1

1
4
 (

p
. 
1
4
6
) 

Elemento Principal Pessoas e cavalos trabalhando no campo 

Elementos 

Secundários 

Montanhas ao fundo, vegetação, palha/feno 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano geral 

Pessoas? Sim (03 homens) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Cheraia 

 

IM
A

G
E

M
 1

1
5
 (

p
. 
1
4
7
) 

Elemento Principal Pessoas e cavalos trabalhando no campo 

Elementos 

Secundários 

Morros, vegetação 

Aspecto Técnico Plano geral; foco no elemento principal; câmera frontal 

Pessoas? Sim (03 homens) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Cheraia 

 

IM
A

G
E

M
 1

1
6
 (

p
. 
1
4
9
) 

Elemento Principal Homem e cavalos 

Elementos 

Secundários 

Campo, poste, fios de luz, vegetação 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano geral 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chélif 
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IM
A

G
E

M
 1

1
7
 (

p
. 
1
5
0
) 

Elemento Principal Pilha de feno/palha em meio ao campo 

Elementos 

Secundários 

Poste, fio de luz, pessoas 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (03 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 1

1
8
 (

p
. 
1
5
1
) 

Elemento Principal Homem usando uma pá 

Elementos 

Secundários 

Barro sendo jogado pra cima, pilha de feno/palha, céu, chão 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; foco no elemento principal; pá 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Cheraia 

 

IM
A

G
E

M
 1

1
9
 (

p
. 
1
5
3
) 

Elemento Principal Homens alinhados segurando cordas dutos de irrigação ou 

químicos em uma plantação 

Elementos 

Secundários 

Plantação, céu, corda, postes, morros, vegetação 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (07 homens) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações (tema já visto) | Mitdja 
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IM
A

G
E

M
 1

2
0
 (

p
. 
1
5
6
) 

Elemento Principal Paisagem com vale e montanha 

Elementos 

Secundários 

Céu, vegetação 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

2
1
 (

p
. 

1
5
7
) 

Elemento Principal Meninos montados em jumento 

Elementos 

Secundários 

Estrada, barris, morro, pessoas ao fundo, vegetação, céu 

Aspecto Técnico Câmera frontal; regra dos terços (composição); foco no elemento 

principal; plano geral 

Pessoas? Sim (02 meninos) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Cheraia 

 

IM
A

G
E

M
 1

2
2
 (

p
. 
1
5
8
) 

Elemento Principal Mulher e animal na beira do rio 

Elementos 

Secundários 

Pessoas ao fundo, morro, vegetação, céu, pedras, rio 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (01 mulher) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Oued Foundouk 
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IM
A

G
E

M
 1

2
3
 (

p
. 
1
5
9
) 

Elemento Principal Vista de estrada 

Elementos 

Secundários 

Cercas, postes, fios de luz, vegetação, árvores 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

2
4
 (

p
. 
1
6
0
) 

Elemento Principal Menina montada em jumento  

Elementos 

Secundários 

Morros, vegetação, caminho 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (01 criança) 

Tipo de Paisagem Rural  

Observações Djebabra, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 1

2
5
 (

p
. 
1
6
1
) 

Elemento Principal Placas (lê-se: route sans issu/commissariat à la reconstruction 

chantier bou arfa) – sem saída 

Elementos 

Secundários 

Vegetação ao fundo, sombra, céu, rua 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; primeiro plano; câmera frontal 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
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IM
A

G
E

M
 1

2
6
 (

p
. 
1
6
4
) 

Elemento 

Principal 

Pessoas empurrando um carrinho com cestos 

Elementos 

Secundários 

Rua, árvores, prédios 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (02 meninos) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Vendedor ambulante e filho | Orléansville, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 1

2
7
 (

p
. 
1

6
6
) 

Elemento Principal Criança em frente a um carrinho de vendas 

Elementos 

Secundários 

Cerca, construções ao fundo, guarda sol, outras pessoas 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano americano 

Pessoas? Sim (01 homem, 01 menina, 02 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

2
8
 (

p
. 
1
6
7
) 

Elemento Principal Grupo de homens e crianças caminhando sob uma marquise 

Elementos 

Secundários 

Carro, pilastras, construção, panfletos 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda;  

Pessoas? Sim (05 homens, 01 menino) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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IM
A

G
E

M
 1

2
9
 (

p
. 
1
6
8
) 

Elemento Principal Dois homens e um menino andando na rua 

Elementos Secundários Construções ao fundo, carros, poste, fio de luz, asfalto, árvores 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; câmera frontal; plano geral 

Pessoas? Sim (02 homens, 01 menino) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

3
0
 (

p
. 
1
6
9
) 

Elemento Principal Homem de costas sentado num ponto de ônibus 

Elementos Secundários Ônibus, fios de luz, poste 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano geral 

Pessoas? Sim (02 homens) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações El-Biar (dez/1959) 

 

IM
A

G
E

M
 1

3
1
 (

p
. 
1
7
0
) 

Elemento Principal Grupo de homens possivelmente em um bar 

Elementos 

Secundários 

Mesa, janela, bebidas 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco no elemento principal; 

plano geral 

Pessoas? Sim (06 homens) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
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IM
A

G
E

M
 1

3
2
 (

p
. 
1
7
1
) 

Elemento Principal Menino escorado na parede de uma esquina, possivelmente 

vendendo jornais 

Elementos 

Secundários 

Pessoas ao fundo, jornal, parede, sombras, rua 

Aspecto Técnico Câmera frontal; regra dos terços (composição); plano geral 

Pessoas? Sim (01 menino, 02 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

3
3
 (

p
. 
1

7
3
) 

Elemento Principal Homens sentados de costas no banco 

Elementos 

Secundários 

Carros, árvores, postes, construção, mesa 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano geral 

Pessoas? Sim (04 homens) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Rouiba (jun/1959) 

 

IM
A

G
E

M
 (

p
. 
1
7
5
) 

Elemento Principal Objetos variados a venda dispostos no chão 

Elementos 

Secundários 

Árvores, carrinhos, chão 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Mercado | Bab-el Oued, Alger 
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IM
A

G
E

M
 1

3
5
 (

p
. 
1
7
7
) 

Elemento Principal Homem empurrando um carrinho de cestas 

Elementos 

Secundários 

Criança, senhor ao fundo, construções, rua, carro 

Aspecto Técnico Câmera frontal; plano geral; foco no elemento principal 

Pessoas? Sim (02 homens, 01 menino) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

3
6
 (

p
. 
1
7
8
) 

Elemento Principal Adulto e criança olhando um carrinho de vendas 

Elementos 

Secundários 

Propaganda de cigarro, parede, chão, bicicleta 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (01 menino, 01 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
 

 

IM
A

G
E

M
 1

3
7
 (

p
. 
1
7
9
) 

Elemento Principal Carrinho com objetos dispostos 

Elementos 

Secundários 

Carro, chão, pernas 

Aspecto Técnico Câmera à esquerda; foco no elemento principal; plano médio 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
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IM
A

G
E

M
 1

3
8
 (

p
. 
1
8
1
) 

Elemento Principal Homem em meio a um aglomerado de pessoas 

Elementos 

Secundários 

Construções, outras pessoas, céu 

Aspecto Técnico Primeiro plano; foco no elemento principal; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 homem + n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Mendigo | Bab-el Oued 

 

IM
A

G
E

M
 1

3
9
 (

p
. 
1
8
2
) 

Elemento Principal Crianças sentadas em uma mureta 

Elementos 

Secundários 

Árvores, carros, construções 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano geral 

Pessoas? Sim (04 crianças) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Mostaganem, Chélif 

 

IM
A

G
E

M
 1

4
0
 (

p
. 
1
8
3
) 

Elemento Principal Crianças aglomeradas em torno de uma venda / crianças com 

"câmeras" em frente ao rosto 

Elementos 

Secundários 

Construção ao fundo, roda de bicicleta 

Aspecto Técnico Plano fechado; câmera levemente à direita; foco no elemento 

principal 

Pessoas? Sim (Cerca de 13 crianças) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
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Elemento Principal Homem deitado em uma mureta 

Elementos 

Secundários 

Árvores, chão 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco no elemento principal; 

plano médio 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Alger 
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4
2
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p
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1
8
7
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Elemento Principal Menino segurando caixa (engraxate?) 

Elementos 

Secundários 

Guarda sol, árvore, construção, pessoas não identificáveis, 

publicidade (Coca Cola) 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; primeiro plano; câmera levemente à 

direita inclinada para cima 

Pessoas? Sim (01 menino) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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3
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p
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1
8
9
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Elemento 

Principal 

Mulher andando com guarda chuva 

Elementos 

Secundários 

Poste, muro, construções 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco no elemento principal; plano 

americano; panning (composição) 

Pessoas? Sim (01 mulher) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações El-Biar (dez/1959) 
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Elemento Principal Mulher andando com cesto na cabeça 

Elementos 

Secundários 

Vitrine, objetos da loja, poste 

Aspecto Técnico Panning (composição); foco no elemento principal; plano 

americano; câmera levemente à direita 

Pessoas? Sim (01 mulher) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Av. Marne, Alger (abr/1959) 
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1
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Elemento Principal Pessoas possivelmente olhando pra atravessar a rua 

Elementos 

Secundários 

Construção, cabos, árvores, rua, cerca, sombras, postes 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; câmera levemente à esquerda; plano 

americano 

Pessoas? Sim (01 homem, 01 menino, 01 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Praça Bresson, Alger (abr/1959) 
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Elemento Principal Pessoas andando de costas num ambiente coberto 

Elementos 

Secundários 

Construção, corredor 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano geral 

Pessoas? Sim (01 homem, 01 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Diar el-Mahsoul, Alger (abr/1959) 
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Elemento Principal Mulheres em frente à uma vitrine de calçados 

Elementos 

Secundários 

Vitrine, teto 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no objeto principal; plano americano 

Pessoas? Sim (03 mulheres) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
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9
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Elemento Principal Pessoas andando de costas rumo à um edifício 

Elementos 

Secundários 

Construções, postes, árvores, rua 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (03 homens, 02 crianças, 01 mulher) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Diar el-Mahsoul, Alger  
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Elemento Principal Mulheres de costas descendo uma escada 

Elementos 

Secundários 

Árvores, muro, postes, rua, fios de luz 

Aspecto Técnico Plano médio; foco no elemento principal; câmera frontal 

Pessoas? Sim (02 mulheres, 01 criança) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Diar el-Mahsoul, Alger (22/abr/1959) 
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Elemento Principal Vitrine de loja 

Elementos 

Secundários 

Tecidos, blusas, manequim 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco infinito; plano médio 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida (abr/1960) 
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Elemento Principal Meninos de costas observando vitrine 

Elementos 

Secundários 

Objetos da vitrine 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano médio; câmera frontal 

Pessoas? Sim (02 meninos) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
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2
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Elemento Principal Pessoas em frente a uma venda 

Elementos 

Secundários 

Pessoas ao fundo, construção, árvores 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco no objeto principal; plano 

geral 

Pessoas? Sim (01 menina, 03 meninos, 02 homens) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida (abr/1960) 

 

 

 

 

 

 



 133 

IM
A

G
E

M
 1

5
3
 (

p
. 
2
0
1
) 

Elemento Principal Pessoas embaixo de uma árvore em um meio urbano 

Elementos 

Secundários 

Construção, transeuntes, carro 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (01 criança, 08 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida (mar/1959) 
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Elemento Principal Meninos em frente à vitrine (loja de revistas?) 

Elementos 

Secundários 

Objetos da vitrine, parede 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano médio; câmera levemente à 

esquerda 

Pessoas? Sim (02 meninos) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
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Elemento Principal Pessoas em frente à vitrine 

Elementos 

Secundários 

Objetos da vitrine, construção ao fundo, carro, árvore 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco no elemento principal; 

plano geral 

Pessoas? Sim (01 homem, 01 mulher) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida (abr/1960) 
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Elemento Principal Homem andando com cesto e guarda chuva 

Elementos 

Secundários 

Pessoas ao fundo, carro, construção 

Aspecto Técnico Plano médio; foco na menina; câmera em frente ao objeto 

Pessoas? Sim (01 homem, 01 menina, 01 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Bab el-Oued 
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Elemento Principal Multidão em frente a uma loja (cinema? Sala de concerto?)  

Elementos 

Secundários 

Letreiro (lê-se: radiola), rua 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Ce soir Dario Moreno (cantor e artista) | Bab el-Oued 

(abr/1959) 
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Elemento Principal Homem andando na rua 

Elementos 

Secundários 

Pessoas ao fundo, construção, vendas 

Aspecto Técnico Câmera em frente ao objeto; foco no elemento principal; plano 

médio 

Pessoas? Sim (03 homens, 01 mulher) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Bab el-Oued 
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Elemento Principal Mulher olhando para a direita em meio a uma rua de vendas 

Elementos 

Secundários 

Pessoas, cesta, barraca, construções 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano médio; câmera frontal; regra 

dos terços (composição) 

Pessoas? Sim (01 mulher, n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Bab el-Oued (abr/1959) 
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Elemento Principal Meninas (pied noir) em uma espécie de carrossel 

Elementos 

Secundários 

Construção ao fundo 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano médio 

Pessoas? Sim (02 meninas) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Alger (mai/1959) 
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Elemento Principal Pessoas em frente a uma venda 

Elementos 

Secundários 

Vendas ao fundo, transeuntes, frutas (?) 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano americano; câmera em frente 

ao objeto 

Pessoas? Sim (01 mulher, 01 criança) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Bab el-Oued (jun/1959) 
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Elemento Principal Grupo de crianças observando um estande (objetos que permitiam 

ver cenas em movimento) 

Elementos 

Secundários 

Barraca (lê-se: veriooud), árvore artificial, chão 

Aspecto Técnico Plano geral; foco infinito; câmera levemente à esquerda 

Pessoas? Sim (09 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Feira | Alger (abr/1959) 
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Elemento 

Principal 

Pessoas de costas andando rumo a um espaço coberto 

Elementos 

Secundários 

Árvore, panfleto ao fundo, crianças, porta, cadeiras 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano geral 

Pessoas? Sim (01 criança, 01 n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Feira | Alger (abr/1959) 
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Elemento 

Principal 

Parte de avião demarcado por uma "cerquinha" 

Elementos 

Secundários 

Transeuntes, construções, postes 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano médio 

Pessoas? Sim (n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Feira | Alger (abr/1959) 
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Elemento Principal Pessoas sentadas em uma bancada 

Elementos 

Secundários 

Sacolas (?) ao chão, balcão, parede, luzes 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco no elemento principal; plano 

médio 

Pessoas? Sim (04 mulheres, 01 homem) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Feira | Alger (abr/1959) 
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Elemento 

Principal 

Homem e mulher caminhando 

Elementos 

Secundários 

Transeuntes, construção, brasão, cavalete, carrinho/lixo? 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco infinito; plano geral 

Pessoas? Sim (01 mulher, 02 homens) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Feira | Alger (abr/1959) 
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Elemento Principal Mulheres de costas caminhando 

Elementos 

Secundários 

Sapato, flores, pilastra, teto 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano americano; câmera levemente à 

direita 

Pessoas? Sim (03 mulheres) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Feira | Alger (abr/1959) 
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Elemento Principal Mulher em frente à cabine de vendas (?) 

Elementos 

Secundários 

Parfumerie (construção), teto, vitrine 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco no elemento principal; plano 

americano 

Pessoas? Sim (01 mulher) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
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Elemento Principal Placa na parede (lê-se: produits) 

Elementos 

Secundários 

Parede, porta 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco infinito; primeiro plano 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações 
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Elemento Principal Mulheres caminhando de costas na rua 

Elementos 

Secundários 

Rua, placa, construção, postes 

Aspecto Técnico Câmera em frente ao objeto; foco infinito; plano médio 

Pessoas? Sim (04 mulheres) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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Elemento Principal Meninos caminhando na rua 

Elementos 

Secundários 

Rua, placa, construção, postes, moto 

Aspecto Técnico Câmera em frente ao objeto; foco no elemento principal; plano 

geral 

Pessoas? Sim (02 meninos) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 

 

IM
A

G
E

M
 1

7
2
 (

p
. 
2

2
2
) 

Elemento Principal Homem caminhando na rua 

Elementos 

Secundários 

Rua, placa, construção, postes, carro 

Aspecto Técnico Plano americano; foco no elemento principal; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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Elemento Principal Homens em pé no meio da rua 

Elementos 

Secundários 

Rua, construções, céu, carro, transeuntes 

Aspecto Técnico Câmera frontal levemente inclinada pra cima; foco no elemento 

principal; plano feral 

Pessoas? Sim (02 homens, n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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Elemento Principal Homem em pé em frente a uma construção (lê-se: "d'orient") 

Elementos 

Secundários 

Construção, postes, fio de luz, carros, transeuntes 

Aspecto Técnico Câmera frontal; foco no elemento principal; plano médio 

Pessoas? Sim (01 homem, n/i) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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Elemento Principal Mulher andando na rua 

Elementos 

Secundários 

Carros, construção, rua, fios de luz 

Aspecto Técnico Foco ao fundo; plano americano; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 mulher) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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Elemento Principal Homem andando com um cesto em frente à uma construção 

Elementos 

Secundários 

Construção, fio de luz, poste, carro, árvore 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; plano médio; câmera frontal 

Pessoas? Sim (01 homem) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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Elemento Principal Homem andando na rua 

Elementos 

Secundários 

Fio de luz, construções, transeuntes 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; câmera levemente inclinada pra 

cima; plano médio 

Pessoas? Sim (02 homens) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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Elemento 

Principal 

Duas mulheres de costas (uma com a cabeça virada para o lado) de 

pé na rua 

Elementos 

Secundários 

Construções ao fundo, carro, bicicleta, rua, pessoas, portas, placa 

(lê-se: Orient), fiação, postes, luz. 

Aspecto Técnico Foco no elemento principal; câmera posicionada em frente ao 

objeto; plano médio 

Pessoas? Sim (02 mulheres) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Blida 
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Elemento 

Principal 

Dois homens em torno de um carrinho comercial 

Elementos 

Secundários 

Construções, árvores, aglomerado de pessoas ao fundo, rua, céu 

Aspecto Técnico Plano geral; foco no elemento principal; câmera levemente à direite 

Pessoas? Sim (02 homens à frente, n/i ao fundo) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Vendedores ambulantes 
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 Elemento Principal Túmulo (dizeres), possivelmente com oferendas (garrafas?) 

Elementos 

Secundários 

Árvores, grama 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; plano médio; foco no elemento 

principal 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem X 

Observações 
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Elemento Principal Vista lateral de um conjunto de casas com um morro (com casas) 

ao fundo > Aldeia Cabila?? 

Elementos 

Secundários 

Morro, árvores, céu, gramado, degraus 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; foco no elemento principal; Plano 

médio 

Pessoas? Não 

Tipo de Paisagem Suburbana 

Observações 
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Elemento 

Principal 

Duas pessoas calçadas (uma carregando um guarda chuva) 

caminhando de costas por um caminho de chão  

Elementos 

Secundários 

Morro ao fundo, arbustos 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; plano geral; foco no elemento 

principal 

Pessoas? Sim (02 n/i) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações Fonte | Matmatas, Chélif 
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Elemento Principal Pessoa de costas em cima de um cavalo na estrada 

Elementos 

Secundários 

Cajados, árvores, chão (estrada?), objetos em cima do cavalo, 

céu 

Aspecto Técnico Câmera levemente à esquerda; plano geral; foco no elemento 

principal 

Pessoas? Sim (01 possivelmente homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
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Elemento Principal Pessoas em uma carroça na estrada (foto posterior) 

Elementos 

Secundários 

Rua, árvores, céu (vacas à direita da rua?) 

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita, foco no elemento principal; plano 

geral 

Pessoas? Sim (03, possivelmente 02 mulheres e 01 homem) 

Tipo de Paisagem Rural 

Observações 
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Elemento Principal Dois meninos (calçados) de pé na beira do rio, possivelmente 

pescando 

Elementos 

Secundários 

Rio, barco (?) ao fundo,  

Aspecto Técnico Câmera levemente à direita; plano médio; foco no elemento 

principal 

Pessoas? Sim (02 meninos) 

Tipo de Paisagem Urbana 

Observações Porto | Alger (abr/1959) 
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