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CAPÍTULO 3

A potência das práticas e as artes de 
fazer com

“Sempre é bom recordar que não se deve tomar os outros por 
idiotas” (Certeau apud Giard, 1994, p. 19). É preciso “tomar em 
conta a experiência do outro” (Certeau, 2006, p.10). As práti-
cas sociais remetem a “mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do 
Outro” (Vidal, 2005, p. 275). Para Michel de Certeau, as práticas 
cotidianas não são meramente pano de fundo, mas estão no cer-
ne da constituição do social.

Não só a análise, mas os seus modos operacionais depen-
dem do Outro ao qual confrontam e dos usos que fazem do Ou-
tro e com os Outros. De acordo com Josgrilberg (2005, p. 101), 
na análise certeauniana, “as práticas cotidianas também depen-
dem do que recebem — o Outro que as precede”. Trata-se, então, 
de uma atividade produtiva que sempre depende de e está em 
constante tensão com um Outro. Tal abordagem constitui um 
modo de análise da atividade social que possibilita o questiona-
mento do postulado histórico do atomismo social. Nas palavras 
de Certeau (1994, p. 38):

De um lado, a análise mostra antes que a relação (sem-
pre social) determina seus termos, e não o inverso, e que 
cada individualidade é o lugar onde atua uma plurali-
dade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas 
determinações relacionais. De outro lado, e sobretudo, a 
questão tratada se refere a modos de operação ou esque-
mas de ação e não diretamente ao sujeito que é o seu au-
tor ou seu veículo. Ela visa uma lógica operatória cujos 
modelos remontam talvez às astúcias multimilenares 
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dos peixes disfarçados ou dos insetos camuflados, e que, 
em todo o caso, é ocultada por uma racionalidade hoje 
dominante no Ocidente. Este trabalho tem, portanto, 
por objetivo, explicitar as combinatórias de operações 
que compõem também (sem ser exclusivamente) uma 
‘cultura’ e exumar os modelos de ação característicos 
dos usuários, dos quais se esconde, sob o pudico nome 
de consumidores, o estatuto de dominados (o que não 
quer dizer passivos ou dóceis). O cotidiano se inventa 
com mil maneiras de caça não autorizada.

O estudo das práticas ou das “artes de fazer” cotidianas 
implica, para Certeau, interrogar as operações dos usuários dos 
produtos culturais, buscando compreender o que fabricam com 
os usos que fazem do que recebem ou do que lhes é imposto. 
A essa fabricação ele chama de poética, ou seja, uma produção 
astuciosa, dispersa, silenciosa e quase invisível, “que não se faz 
notar com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar 
os produtos impostos por uma ordem econômica dominante” 
(Certeau, 1994, p. 39). 

A presença ou a circulação de artefatos culturais, inclusive 
dos discursos, normas ou representações ensinadas por “prega-
dores, educadores ou por vulgarizadores” (Certeau, 1994, p. 40), 
não garante o que eles são para seus usuários. Assim, somente ao 
analisarmos os usos que são feitos desses artefatos é que pode-
mos apreciar a diferença entre a produção imposta e a produção  
secundária que se realiza nos processos de sua utilização.

A ênfase dada está, portanto, preferencialmente, na per-
formatividade das práticas e na diferença que elas instituem em 
relação aos sistemas de referência que recebem, e não, exclusiva-
mente, na performatividade do discurso, do objeto, da imagem, 
da lei, norma ou da representação e na repetição que tais artefa-
tos sugerem. Para Certeau (1994, p. 41):
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Essas ‘maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pe-
las quais usuários se reapropriam do espaço organizado 
pelas técnicas de produção sócio-cultural [sic]. Elas co-
locam questões análogas e contrárias às abordadas no 
livro de Foucault: análogas, porque se trata de distinguir 
as operações quase microbianas que proliferam no seio 
das estruturas tecnocráticas e que alteram o seu funcio-
namento por uma multiplicidade de ‘táticas’ articuladas 
sobre os ‘detalhes’ do cotidiano; contrárias por não se 
tratar de precisar como a violência da ordem se trans-
forma em tecnologia disciplinar, mas de exumar as for-
mas sub-reptícias que são assumidas pela criatividade 
dispersa, tática e bricoladora dos grupos ou dos indiví-
duos presos agora nas redes de ‘vigilância’.

Táticas e estratégias

Ao pensar os modos de proceder da criatividade cotidiana, 
Certeau formula sua teoria sobre a formalidade das práti-
cas visando a análise de suas lógicas operacionais. Tomando 
de empréstimo o modelo da guerra, ou melhor,da guerrilha,  
emprega os conceitos de tática e estratégia para explicar tais 
procedimentos. Como defende Certeau (1994, pp. 46-7):

Chamo de ‘estratégia’ o cálculo de relações de forças 
que se torna possível a partir do momento em que um 
sujeito de querer e poder é isolável em um ‘ambiente’. 
Ele postula um lugar capaz de ser circunscrito como um 
próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma ges-
tão de suas relações com uma exterioridade distinta. A 
racionalidade política, econômica ou científica foi cons-
truída segundo esse modelo estratégico. Denomino, ao 
contrário, ‘tática’ um cálculo que não pode contar com 
um próprio, nem portanto com uma fronteira que dis-
tingue o outro como totalidade visível. A tática só tem 
por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentaria-
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mente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo 
à distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar seus 
proveitos, preparar suas expansões e assegurar uma in-
dependência em face das circunstâncias. O ‘próprio’ é 
uma vitória do lugar sobre o tempo. Ao contrário, pelo 
fato de seu não lugar, a tática depende do tempo, vigian-
do para ‘captar no voo’ possibilidades de ganho. Tem 
sempre que jogar com os acontecimentos para os trans-
formar em ‘ocasiões’.

Para Certeau, muitas práticas cotidianas são táticas. São 
maneiras de fazer que produzem vitórias do fraco sobre o for-
te, constituindo pequenos sucessos, artes de dar golpes, astúcias 
de caçadores, achados que provocam euforias, tanto poéticos 
quanto bélicos. São modalidades de ação que utilizam referên-
cias de um “lugar” próprio, ou seja, “um espaço que é controlado 
por um conjunto de operações, ‘estratégias’, fundadas sobre um 
desejo e sobre um conjunto desnivelado de relações de poder” 
(Josgrilberg, 2005, p. 23). As operações táticas desorganizam e 
reorganizam os lugares, transformando-os em espaços pratica-
dos. Assim, a ordem e as normas criadas nesses lugares próprios 
e impostas aos praticantes da cultura são, subvertidas pelos des-
vios produzidos pelas práticas.

Essa lógica operatória, como a ideia da métis grega que 
inspirou Certeau, “não se manifesta abertamente pelo que ela é”, 
não se mostra ao pensamento com clareza, “ela aparece sempre 
mais ou menos ‘nos vãos’, imersa numa prática que não se pre-
ocupa […] em explicar sua natureza, nem em justificar seu pro-
cedimento” (Detienne e Vernant, 2008, p.11). Ainda segundo 
esses dois autores, a métis sugere uma manobra que vai permitir 
ao mais fraco mudar uma situação desfavorável e triunfar sobre 
o mais forte.
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O homem que possui a métis está sempre prestes a sal-
tar; ele age no tempo de um relâmpago. Isto não quer 
dizer que ele cede, como fazem comumente os heróis 
homéricos, a um impulso súbito. Ao contrário, sua métis 
soube pacientemente esperar que se produzisse a oca-
sião esperada. Mesmo quando ela procede de um im-
pulso brusco, a obra da métis situa-se nos antípodas da 
impulsividade. A métis é rápida, pronta como a ocasião 
que deve apreender o voo, sem deixá-la passar (Detien-
ne e Vernant, 2008, pp. 21-2).

Apesar da dicotomia aparente, Josgrilberg (2005) ad-
verte que em Certeau não há divisões engessadas e que  
táticas e estratégias, fraco e forte, espaço e lugar só podem ser 
pensados juntos, como posições instáveis e temporárias que 
se coengendram. Conforme esse crítico da obra certeauniana,  
o lugar é ponto de partida, o começo de uma caminhada. Lugar 
e itinerário estão intimamente ligados, embora não possam ser 
reduzidos um ao outro. Ir além do lugar é abrir-se à diferença, 
para a não identidade.

A tática, nessa perspectiva, é uma modalidade de ação, 
que “exerce-se sobre um terreno móvel, em uma situação incer-
ta e ambígua” (Detienne e Vernant, 2008, p. 21), na qual forças 
antagônicas se enfrentam. Reinveste inteligências imemoriais, 
podendo instituir, como resultado da ação, espaços de contes-
tação, resistência e diferença mesmo onde se supõe apenas do-
mínio e alienação.

Em sua análise das práticas, Michel de Certeau deu uma 
atenção especial aos gestos, mais precisamente à moral dos ges-
tos, o que segundo Schmitt (2005) pode ser atribuído à relevân-
cia destes nos rituais religiosos, cuja reflexão a respeito teria sido 
realizada, em grande parte, por pensadores cristãos.

Conforme esse autor, os gestos são comportamentos indi-
viduais que remetem a aquisições sociais, fruto de aprendizagens 
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e mimetismos, inconscientes ou não. A análise dos gestos requer 
atenção aos movimentos do corpo, aos modos de caminhar, às 
maneiras de sentar, enfim, às atitudes e aos movimentos do corpo. 
Para Certeau (1996), tal análise é producente para a apreensão 
dos modos de praticar, reorganizar e ressignificar os lugares.

Vidal (2005) sugere que a análise das artes de fazer, en-
quanto operações de uso, pode ser feita a partir de duas formas 
de abordagem. A primeira leva em conta a relação que as práti-
cas estabelecem com um sistema ou com uma ordem. A segun-
da se ocupa das relações de força que definem as redes em que 
elas se inscrevem.

A questão da prática em Certeau

Um dos aspectos centrais do trabalho de Certeau refere-se ao 
modo original como ele percebe que se deve estudar e pesquisar 
as práticas, vendo-as como criação dos praticantespensantes no 
“uso” que fazem de todos os artefatos culturais colocados à dis-
posição para consumo – de artefatos materiais a produtos polí-
ticos. As suas ações (táticas) nos processos de viver permitem a 
tessitura de inúmeras redes nas quais se produzem, sem cessar 
conhecimentossignificações.

Certeau (1994, p. 110) sabendo que “‘os objetos’ de nossas 
pesquisas não podem ser destacados do ‘comércio’ intelectual 
e social que organiza as suas distinções e seus deslocamentos”, 
precisa desenvolver diálogos — com o necessário esclarecimen-
to das aproximações e distanciamentos que tem, na proposta 
que desenvolve — com relação ao pensamento de inúmeros 
pensadores, dos quais se destacam Bourdieu e Foucault,1 por 
um lado, e Detienne e Vernant, de outro. Acerca do trabalho 

1  Bem como Diderot, Durkheim e Freud, além alguns outros que aparecem 
para indicar a historicidade das posições de Bourdieu e Foucault, os dois 
pesquisadores maiores que marcavam o período de produção de Certeau.
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dos dois primeiros, com toda a admiração que tem por esses 
pensadores, Certeau (1994, p. 132) observa que:

esses dois monumentos situavam um campo de pesqui-
sa quase em dois polos opostos. No entanto, por mais 
afastadas que se encontrem, as duas obras parecem ter 
em comum o processo de sua fabricação. Nelas se pode 
observar um mesmo esquema operacional, apesar da 
diferença dos materiais utilizados, das problemáticas 
em jogo e das perspectivas abertas. Aqui se teria duas 
variantes de uma ‘maneira de fazer’ a teoria das práticas. 
[…] essa operação teorizante se resume em dois mo-
mentos: em primeiro lugar, destacar e, depois, por do 
avesso. Em primeiro lugar, um isolamento ‘etnológico’; 
depois, uma inversão lógica.

O autor (p. 133) passa, então, a analisar esses dois mo-
mentos, indicando inicialmente que

o primeiro gesto destaca certas práticas num tecido in-
definido, de maneira a tratá-las como uma população 
à parte, formando um todo coerente mas estranho no 
lugar de onde se produz a teoria. Assim os procedimen-
tos ‘panópticos’ de Foucault, isolados em uma multi-
dão, ou as ‘estratégias’ de Bourdieu, localizadas entre 
bearneses ou os kabilinos. Deste modo, recebem uma 
forma etnológica. Além do mais, tanto num como no 
outro, o gênero (Foucault) ou o lugar (Bourdieu) que 
foi isolado é considerado como metonímia do espaço 
integral: uma parte (observável por ter sido circuns-
crita) é considerada como representativa da totalidade 
(indefinível) das práticas.

Certeau (pp. 133-4) mostra, então, o comum, também no 
segundo movimento do processo de pensar nos dois cientistas 
dizendo que
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o segundo gesto inverte ou põe do avesso a unidade 
assim obtida por isolamento. De obscura, tácita e dis-
tante, ela se muda no elemento que esclarece a teoria 
e sustenta o discurso. Em Foucault, os procedimentos 
escondidos nos detalhes da vigilância escolar, militar 
ou hospitalar, microdispositivos sem legitimidade dis-
cursiva, técnicas estranhas às Luzes, tornam-se a razão 
por onde se esclarecem ao mesmo tempo o sistema de 
nossa sociedade e o das ciências humanas. Por elas e 
nelas, nada escapa a Foucault. Permitem a seu discurso 
ser ele mesmo e teoricamente panóptico, ver tudo. Em 
Bourdieu, o lugar distante e opaco organizado por ‘es-
tratégias’ cheias de astúcias, polimórficas e transgresso-
ras quanto à ordem do discurso é igualmente invertido 
para fornecer sua evidência e sua articulação essencial 
à teoria que reconhece em toda a parte a reprodução 
da mesma ordem. Reduzidas ao habitus que ali se exte-
rioriza, essas estratégias inconscientes de seu saber pro-
porcionam a Bourdieu o meio de explicar tudo e tomar 
consciência de tudo. [grifos pelo autor]

Para deixar claro que isto não ocorre só com esses 
dois cientistas, pois é questão de estarem na mesma órbita 
de necessidades que outros e portando as mesmas “marcas” 
científicas, Certeau (1994, pp. 134-5) busca ainda dois ou-
tros “monumentos” do início do século XX: Durkheim, em  
As formas elementares da vida religiosa, e Freud, em Totem e 
Tabu. Da mesma maneira, esses dois cientistas

quando constroem uma teoria das práticas, eles as si-
tuam primeiro num espaço ‘primitivo’ e fechado, etno-
lógico em cotejo com nossas sociedades ‘esclarecidas’, e 
reconhecem ali, neste lugar obscuro, a fórmula teórica 
de sua análise. É nas práticas sacrificais dos Arunta,  
da Austrália, etnia certamente primitiva entre as ‘pri-
mitivas’, que Durkheim descobre o princípio de uma 



A potência das práticas e as artes de fazer com  63

ética e de uma teoria sociais contemporâneas: a restri-
ção contraposta (pelo sacrifício) ao querer indefinido 
de cada indivíduo possibilita de um lado uma coexis-
tência e, de outro, convenções entre membros de um 
grupo. Noutras palavras, a prática da renúncia e da 
abnegação permite uma pluralidade e contratos, isto é, 
uma sociedade: o limite aceito funda o contrato social. 
 
Quanto a Freud, nas práticas da horda primitiva, ele de-
cifra os conceitos essenciais da Psicanálise: o incesto, a 
castração, a articulação da lei a partir da morte do pai. 
Inversão tanto mais impressionante, por não ter nenhu-
ma experiência direta a justificá-la. Nem um, nem outro 
observou as práticas que aborda. Não foram nunca ob-
servá-las diretamente, da mesma forma que Marx nun-
ca foi a uma fábrica. Por que, portanto, a constituição 
dessas práticas em enigma fechado onde se vai ler pelo 
avesso a palavra-chave da teoria?

Para Certeau, essa questão central vai ter sua resposta 
na História. Essa inversão/esse corte se dá porque é imposto 
pela história da busca científica na Modernidade: é assim que o 
Leviatã foi “imaginado” e que se acreditou trazer para o “labo-
ratório” a Natureza. Sobre todos esses autores, podemos dizer, 
assim, além de concordar com Certeau quando os reconhece 
“monumentos”, já que deixaram em nós as “marcas” de suas te-
orias, que eram, todos, “homens de seu tempo”.

Certeau vai dar sua contribuição buscando mostrar que 
talvez não se deva mais “ler” nos autores que nos precederam 
a distinção entre “teoria” e “prática”, mas sim as operações que 
diferenciam as formas como estudam “a prática”, quando a essas 
atribuem um discurso. Certeau afirma que as práticas são não 
discursivas e entende que devem ser estudadas exatamente pela 
sua “não discursividade”.
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Mostra, então, como foi este processo de separar o discur-
sivo do não discursivo, historicamente, ao indicar o que foi feito 
na Enciclopédia (por Diderot e D’Alembert) e 150 anos mais tar-
de (por Durkheim), dizendo que

ela [a Enciclopédia] coloca lado a lado, numa proximi-
dade que é promessa de assimilação ulterior, as ‘ciências’ 
e as ‘artes’; umas são línguas operatórias cuja gramática 
e sintaxe formam sistemas construídos e controláveis, 
portanto, escrevíveis; as outras são técnicas à espera de 
um saber esclarecido e que lhes falta. No artigo ‘Arte’,2 
Diderot tenta precisar a relação entre esses elementos 
heterogêneos. Estamos diante de ‘arte’, escreve ele, ‘se o 
objeto é executado’; diante de uma ‘ciência’, ‘se o objeto 
é contemplado’. Distinção mais baconiana do que carte-
siana, entre execução e especulação. […] A arte é, por-
tanto, um saber que opera fora do discurso esclarecido 
e que lhe falta. Mais ainda, esse saber-fazer precede, por 
sua complexidade, a ciência esclarecida. […] Estranhas 
para as ‘línguas’ científicas, elas constituem fora delas 
um absoluto do fazer (uma eficácia que, livre do dis-
curso, testemunha, no entanto, seu ideal produtivista) 
e uma reserva de saberes que se deve inventariar nas 
‘oficinas’ ou nos campos (há um Logos escondido no 
artesanato e ele já murmura o futuro da ciência). Uma 
problemática de retardamento se introduz na relação 
entre ciência e artes. Um handicap temporal separa 
dos saber-fazer a sua progressiva elucidação por ciên-
cias epistemologicamente superiores (Certeau, 1994, 
p. 137).

O autor (pp. 137-9) termina sua exposição acerca do pen-
samento da Enciclopédia, dizendo: “estranha disparidade entre 
o tratamento dado às práticas e o dado aos discursos. Onde o 

2  Todas as palavras com aspas simples são destaques de Certeau (1994) em 
seu texto.
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primeiro registra uma ‘verdade’ do fazer, o outro decodifica 
as ‘mentiras do dizer’”. Mostra, a seguir, que 150 anos depois 
Durkheim adota esta mesma posição “etnológica”, e mesmo re-
forçando-a já que aborda “o problema da arte (de fazer), isto é, 
‘aquilo que é prática pura sem teoria’”. Certeau (p. 139) vai dizer 
então como as práticas vão ser analisadas por Durkheim:

enquistada na particularidade, desprovida das generali-
zações que fazem a competência exclusiva do discurso, a 
arte nem por isso deixa de formar um ‘sistema’ e organi-
zar-se por ‘fins’ — dois postulados que permitem a uma 
ciência e a uma ética conservar em seu lugar o discurso 
‘próprio’ de que está privada, isto é, escrever-se no lugar 
e em nome dessas práticas.

Neste ponto de sua análise do pensamento de Durkheim, 
Certeau vai lembrar sua grande relação com a educação. Diz, 
então, Certeau (p. 140):

característico, também, o interesse pela produção ou 
pela aquisição da arte por este grande pioneiro que li-
gou a fundação da sociologia a uma teoria da educa-
ção: ‘Não se pode adquiri-la a não ser pondo-se em 
relação com as coisas sobre as quais se deve exercer a 
ação e exercendo-a pessoalmente’. À ‘imediaticidade’ 
da operação, Durkheim não opõe mais, como o fazia  
Diderot, um atraso da teoria quanto ao saber manual 
das oficinas. Permanece apenas trançada a uma hie-
rarquia estabelecida sobre o critério da educação: ‘sem 
dúvida – prossegue Durkheim – pode acontecer que a 
arte seja esclarecida [eis a palavra-chave das Luzes] pela 
reflexão, mas a reflexão não é o seu elemento essencial, 
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pois a arte pode existir sem ela. Mas não existe uma só 
arte em que tudo seja fruto da reflexão’.3

A partir desta análise, Certeau (p. 140) nos vai colocar 
aquela que é uma pergunta-chave de seu trabalho: “existiria, en-
tão, uma ciência onde ‘tudo seja fruto da reflexão’?”

Esta é a questão que Certeau vai responder ao fazer sua 
proposta teórico-metodológica, que também é teórico-episte-
mológica, da “invenção do cotidiano — as artes de fazer”.

A partir deste movimento — do modo como a ciência 
percebe a prática como o Outro da teoria —, segundo Certeau 
(1994), se dá o surgimento do “terceiro homem” que reuniria em 
si a ciência e a arte. Ele seria o engenheiro, em seus momentos 
iniciais, e, hoje, o tecnocrata que domina dados e se utiliza de 
máquinas, demonstrando a superioridade destas para substituir 
as atividades manuais, dos primeiros “arteiros”, cujos saberes fo-
ram transformados em máquinas.

Só restaria então, na análise de Certeau (1994), como sa-
beres — originados nas/das/com as práticas — aqueles que não 
têm legitimidade aos olhos da racionalidade produtivista – as artes 
do dia a dia na cozinha, artes de limpeza, da costura etc. Como o 
são também as repetições necessárias realizadas pela professora 
para ensinar as primeiras letras, os primeiros números, as pri-
meiras relações com a natureza… ou ainda, aos estudantes mais 
velhos, os períodos históricos, as massas atmosféricas etc.

Para chegar a sua proposta, Certeau (1994) percorre o que 
ele chama o tempo das histórias — em oposição ao tempo da His-
tória —, fazendo uma apresentação do modo como Detienne4 

3  DURKHEIM, Emile. Education et sociologie. Paris: Alcan, 1922, p. 87. Ver 
BORDIEU, Pierre. Esquisse d’une théorie de la pratique. Genebra: Droz, 1972, 
p. 211, que reconhece aí uma “perfeita descrição” da “douta ignorância” (Nota 
12 de Certeau, 1994, p. 333).
4  Marcel Detienne é um historiador francês que se formou na equipe de 
Vernant, trabalhando com História grega.
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trabalha em suas obras, reconhecendo que este faz uso de narra-
tivas e com elas trabalhando como uma arte de dizer e através de 
uma tática que é a de contar os lances. Sobre isto escreve Certeau 
(1994, pp. 155-6):

ele [Detienne] não instala as histórias gregas diante de 
si para tratá-las em nome de outra coisa que não elas 
mesmas. Recusa o corte que delas faria objetos de saber, 
mas também objetos a saber, cavernas onde ‘mistérios’ 
postos de reserva aguardariam da pesquisa científica o 
seu significado. Ele não supõe, por trás de todas essas 
histórias, segredos cujo progressivo desvelamento lhe 
daria, em contrapartida, o seu próprio lugar, o da inter-
pretação. Esses contos, histórias, poemas e tratados para 
ele já são práticas. Dizem exatamente o que fazem. São 
o gesto que significam. Não há necessidade alguma de 
lhes acrescentar alguma glosa que saiba o que exprimem 
sem saber, não perguntar de ‘que’ são a metáfora. For-
mam uma rede de operações da qual mil personagens 
esboçam as formalidades e os bons lances. Neste espa-
ço de práticas textuais, como num jogo de xadrez cujas 
figuras, regras e partidas teriam sido multiplicadas na 
escola de uma literatura, Detienne conhece como artista 
mil lances já executados (a memória dos lances antigos 
é essencial a toda partida de xadrez), mas ele joga com 
esses lances; dele faz outros com esse repertório: ‘conta 
histórias’ por sua vez. Re-cita esses gestos táticos. Para 
dizer o que dizem, não há outro discurso senão eles. Al-
guém pergunta: mas o que ‘querem’ dizer? Então se res-
ponde: vou contá-los de novo. […] O mesmo acontece 
com a recitação da tradição oral, assim como a analisa J. 
Goody:5 uma maneira de repetir séries e combinações 
de operações formais, com uma arte de ‘fazê-las con-

5  GOODY, Jack. “Mémoires et apprentissage dans les sociétés avec ou sans 
écriture: la transmission du Bagre”. In L’Homme, t. 17, 1977, pp. 29-52. E, do 
mesmo autor, The domestication of the savage mind. Cambridge: Cambridge 
Univerty Press, 1977 (N. de Certeau, 1994, p. 335).



68  Michel de Certeau...

cordar’ com as circunstâncias e com o público. O relato 
não exprime uma prática. Não se contenta em dizer um 
movimento. Ele o ‘faz’.

Certeau estuda as diversas obras desse autor, mas se de-
tém, particularmente, na que Detienne escreveu com Vernant 
sobre a “métis” grega e que recebeu o título As astúcias da in-
teligência.6 Com relação à análise que faz desse livro, Certeau 
(1994, p. 157) diz:

três elementos me prendem mais a atenção, por dife-
renciarem mais nitidamente a ‘métis’ em face de ou-
tros comportamentos, mas também por caracterizarem 
igualmente os relatos que falam dela. É a tríplice relação 
que a ‘métis’ mantém com ‘a ocasião’, com os disfarces e 
com uma paradoxal invisibilidade. De um lado, a ‘métis’ 
conta com o ‘momento oportuno’ (o Kairós) e o apro-
veita: é uma prática do tempo. De outro lado, multipli-
ca as máscaras e as metáforas: é uma defecção do lugar 
próprio. Enfim, desaparece no seu próprio ato, como 
que perdida no que faz, sem espelho para representá-la; 
não tem imagem própria. Esses traços da ‘métis’ podem 
igualmente atribuir-se ao relato. Sugerem, então, um 
‘suplemento’ a Detienne e Vernant: a forma de inteli-
gência prática que analisam e a maneira como o fazem 
devem ter entre si um nexo teórico se a narratividade 
contadora é também algo semelhante a uma ‘métis’.

O grande espaçotempo que possibilita a realização da mé-
tis é, assim, a memória de lances vividos: “um saber que se faz 
de muitos momentos e de muitas coisas heterogêneas. Não tem 
enunciado geral e abstrato, nem lugar próprio” (Certeau, 1994, p. 

6  DETIENNE, Marcel e VERNANT, Jean-Pierre. Les ruses de l’ intelligence: 
la métis des Grecs. Paris : Flammarion, 1974 (N. de Certeau, 1994, p. 335).
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157). O autor (pp. 162-3) vai entender que esta memória é móvel, 
afirmando que

sua mobilização é indissociável de uma ‘alteração’. Mais 
ainda, a sua força de intervenção, a memória obtém 
de sua própria capacidade de ser alterada — deslocá-
vel, móvel, sem lugar fixo. […] Longe de ser relicário 
ou lata de lixo do passado, a memória vive de ‘crer nos 
possíveis, de esperá-los, vigilante, à espreita. […] A arte 
da memória desenvolve a aptidão para estar sempre no 
lugar do outro mas sem apossar-se dele, e a tirar partido 
dessa alteração mas sem se perder aí. Essa força não é 
um poder (mesmo que seu relato o possa ser). Recebeu 
antes o nome de autoridade: aquilo que ‘tirado’ da me-
mória coletiva ou individual, ‘autoriza’ (torna possíveis) 
uma inversão, uma mudança de ordem e de lugar, uma 
passagem a algo diferente, uma ‘metáfora’ da prática ou 
do discurso.




