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Marketplace conversations in 
Cameroon (van der Geest) 

• Autorul creionează personaje umane 
individuale… 

– Vânzătorul de medicamente 

– Clienții vânzătorului 

• Despre cine / ce este articolul/ 

– Este un articol despre acești oameni? 
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Încă din rezumat apar…. 

• Două personaje non-umane principale: 

– Market situation 

– Interview situation 
“The  author argues that buyers and sellers  of Western pharmaceuticals  at a  

local  marketplace  in  Cameroon  construct  their  ideas  about  illness  and  medicines  in  

reaction  to two kinds  of situations  in which they find themselves.  The market situation  

induces  people  to  adjust  their  medical  beliefs  to  the  economic  transaction.  Sellers  are  

likely to inflate  the efficacy of medicines and customers adjust their medical concepts to  

fit their limited financial means. In that way they rationalise  their inability  to buy all the  

drugs they would have liked to buy. The interview situation  leads informants to produce  

rather  specific  and  assured  answers  on  topics  about  which  they may  know  very little.  

Reasons include the inequality between interviewer and informant and the latter's wish to  

avoid making an ignorant impression on the interviewer.  Three conversations held during  

fieldwork in 1983 are discussed.” 



Unde există cunoașterea? 

• Unde găsim cunoașterea – în capul oamenilor, 
sau în situații de dialog? 
– STISOC: cunoașterea se află în capul oamenilor; 

• O recoltăm prin întrebări tip test 
• O măsurăm 
• Compunem portrete de oameni cu diferite feluri de 

cunoaștere 

– Abordări interacționiste (eg: van der Geest): 
• Participanții la interacțiune produc cunoașterea local, în 

interacțiunea respectivă, pentru a face față situației 
• Cunoașterea se află în situații de interacțiune, create la 

rândul lor de participanți  și caracterizabile prin … 
– Mize 
– Resurse (materiale, simbolice) 



Prima dimineață de după 

• Kaufmann (pp. 86-89) invocă multe personaje 
umane: 

– Virginie și Lèopold, Gildas, Erika, Agathe 

• Despre cine / ce este cartea? Cine este 
personajul principal? 

– Un personaj non-uman: prima dimineață de după 

– O situație de interacțiune 

• Personajele sunt creionate ca resursă pentru a schița 
situația “prima dimineață de după” 



Lèopold 

• Cum este conturat portretul lui Lèopold? 
– Din povestirea lui Virginie (editată de autor) 

– O serie de situații în care Lèopold nu face față 
• Apare ca fiind incompetent: “nu glumea”, “era mangă”, 

“debita lucruri incoerente”, “amândoi ca doi cretini”, “nu-
și amintea cum mă cheamă” 

• Acțiuni în oglindă: 
– Virginie descrie situații pentru a creiona persoane 

– Kaufmann descrie persoane pentru a creiona 
situații 

 



Persoane și situații 

• De regulă, în interacțiuni cotidiene punem 
accentul pe descrierea persoanelor 
– Ne folosesc pentru a ne descrie pe noi înșine, prin 

comparație / relație cu ele 

• În texte sociologice putem observa cum 
persoanele sunt descrise ca resursă pentru un alt 
portret: 
– Ilustrații ale unor tipuri de oameni 

• Eventual descompuse în trăsături – factori, variabile 

– Ca resursă pentru descrierea unor situații 
• Mai generice sau mai locale (“aici și acum”): situații de 

interacțiune, tipuri de situații, instituții 



Persoane și situații – în oglindă 

• Kaufmann, p. 89: 

– “Gildas (…) așteaptă micul dejun și conversația din 
jurul acestuia ca să-și facă o idee mai clară. ‘Atunci îți 
dai seama de personalitatea reală a oamenilor. (…)’”. 
Așa că dimineața poate deveni tare rea”. 

• Gildas este interesat de “personalitatea reală a oamenilor” 

• Gildas folosește dimineața ca instrument de cunoaștere a 
oamenilor 

• Kaufmann este interesat de “dimineață de după” 

• Kaufmann folosește descrierile oamenilor ca instrument 
pentru a descrie “dimineața” 


