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APRESENTAÇÃO

Teria a história
ela continua
trativa

de vida alguma

sendo considerada

de outros

apenas

dados empíricos,

lista que consiste

em recolher

importância

como uma técnica ilus-

ou cornouma técnica

dados exemplares,a

vida permanecerápossível.ment;e
como técnica
técnicas

de investigação

Agora,

se no seu desenvolvimento

de reconstruir

de discursos

tendência

universal,

como parte essencial
missor

a partir

que reconstróem

fico de um indivíduo,

rea-

história de

ao lado

de

outras

emplrica.

de vida vem a ser parte essencial
desejo

hoje? Se

futuro

a

de um método

de totalidades

biográfico
sintéticas

de um modo unificado

uma experiência
a história

humana

de vida tem

história

ou

e especí-

vivida

e

de

possivelmente,

de um método biográfico,um

futuro pro-

pela frente.

Todavia

contribuir

para o desenvolvimento

todo biográfico

de investigação

nossa concepção

atual do dado empírico.

vista sugere que o dado empírico

desse

supõe que se possa mudar
A filosofia

recolhido

mea

positi-

tem o seu signi-

ficado em si mesmo ou seja fala por si mesmo,

portanto

nao

4

se pode interferir
divióual

muito

pesquisado

no relato

elabore,

rememore

científica

ativamente

cesso de reconstrução
de uma totalidade

e específica,

a continuar

seu objeto

a elaborar

das na perspectiva
interpretação
cientista

teórica

do conteúdo

não usa apenas

nhos diversos
ele procura

uma técnica

qüência

dado, o material

de gigante!

trajetória

relatos

o-

biográfico.
concei-

aos testemu-

Dito de outro modo,
reler,

de um modo que
constituído

empirico

usadas

Pois, isso implica que
se transformam

da experiência

histórico-estrutural

os indivíduos

e se tornam partes
ria humana.

adequadas

em teoria

Mas isso pode levar a sociologia

po determinado,

o

fase por relatos orais.

de uma face desconhecida
como,na

Basicamente,

tanto as relações

reorganizar,

do

e

um método

reconstruir,

das técnicas

rializada.

diga-

codificação

de recolher

no relato oral.

Trabalho

isto é,

que vão ser usa-

do relato oral.

contidos

na sua primeira

pro-

o cientista,

técnicas

lhe sugere quanto

não é imediatamente

de vida,

de classificação,

tornar operacionais,

tuais que a teoria

que depois

a tarefa construtiva

rais, mas ele é levado a desenvolver
Ele procura

se

e de um modo empático,do

se, se sente convidado
científico,

pesqui-

escrita.

f o cientista,

oral de uma seqüência

singular

ao

in-

de tipo Bachelardiana

inspira em uma outra perspectiva.
de ter participado

e devolva

é a biografia

sador. O ideal nesse perspectiva

Uma filosofia

oral que um sujeito

humana,

se-

mate-

reencontro
a de captar

e social de um gru-

lutam, vivem,

constitutivas

ao

a

e operantes

sofrem,

pensam

de uma

histó-

, '.
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o método biográfico
alcançar

esse objetivo,

teúdo de uma memória
na de indivíduos
dessa memória

nhecidos,

pondo em relevo
colaboraram

Não deseja

outra

social vivida,

mas também os humildes

seus gestos,
história

coletiva,

coletiva.

deseja

isto é auxiliar. a reconstruir

que atuaram,

rir que numa história
líderes,

em via de desenvolvimento

a açao huma-

para

a

expansao

coisa senão

não somente

contribuíram

da qual tem o direito

eles e seus filhos.

suge-

os maiores

através

dos seus atos e das suas lutas para fazer

dentro

o con-

de se sentirem

dos
uma
reco-

INTRODUÇÃO

A história

de vida é apenas

gaçao social ou é uma das partes
que neste

trabalho

Segundo
sentido

se chamará

se considera

essenciais

de método

a história

largo como apenas uma técnica

al, ao lado de outras
nários,

uma técnica

dados

em determinadas

técnicas,

secundários,

ela se integra
nifestação

na metodologia

de vida, definida
de investigação

existente.

realista

penas relata o que eles disseram.

ou positivista,mas

aos leitores

truturado,

complexo,

terminadas

tendências

na

porque

através

no

sentido

sob a forma de um movimento

e constantes

a-

à vida, à experiência

essa vida humana

e caracterizado

nao

experiência

De certa maneira

sem dúvida nenhuma

mas não se reconstróe

maneira

Até pode ser a ma-

vivida pelos entrevistados,

de devolvê-Ia

soci-

questio-

De uma certa

subjetiva

humana,

no

Mas em si, ela não modifica

um novo modo de entrar

dela tem-se acesso

método

biográfico?

chega a proporcionar
e objetiva

um

como entrevistas,

a pesquisa.

de uma tendência

de

investi-

etc ... ela vem a ser útil apenas

circunstâncias.

o nosso modo de praticar

de

possivelmente

mais

"u.nive.Jt.6ai.6".

por

esde-

7
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Mas a história
damental

de vida pode ser vista como parte fun-

e integrante

de um método

não apenas

como uma técnica

sitivista.

Graças

neutra,

a esse método

volver uma maiêutica

adequada

científicas.

também,

Pode-se

diversificado
fundidade

recolhido,

tendências

pela análise

chegar

um

conteúdo

a captar e elucidar

tempo

da é muito mais do que uma técnica

naquilo

de

mais

em proque

ela

específi-

a história

de recolher

importante

desen-

investigações

de

humana

e

de um modo popode-se

Nessa perspectiva,

rais. Ela se torna um momento

mais amplo

a determinadas

e ao mesmo

co para cada indivíduo.

manejado

biográfico,

da experiência

tem de mais universal

biográfico

de vi-

relatos

o-

de um método

bio-

gráfico mais amplo.

Para a comodidade

desse trabalho,

termo de "hi.6:tÔftia de. vida"
rais, como autobiografias
tas e outros
cluir-se-á

documentos

esses

(life history)
escritas,

no

tanto relatos

longas entrevistas

orais ou testemunhos

conjuntos

do ao mesmo um sentido

englobar-se-á

aber-

escritos

no "termo história

o-

de vida"

indan-

mais amplo do que ele tem ordinaria-

mente .
. O propósito
laboração

desse

trabalho

de uma metodologia

desenvolvimento

de um método

é contribuir

nova, ou seja
biográfico

palavras

de Ferraroti,

:tividade.

e.x.pio.6iva" que está escondida

de

para a

e-

auxiliar

o

o qual, segundo

tende a captar e decifrar
na própria

as

"a .6ubje.história

de vida.
Para efetuar

essa contribuição,

o trabalho

sera

di-
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vidido em duas partes.
prim~iro

uso da história

sivamente

todavia

sociais.

originais

latos exemplares.

claro,

e específicas
Queria-se

nicial

contribuirá,

da história

cebe-se,
coração

enriquecer

através

de re-

realistas
O primeiro
o uso i-

apresentar
desta

de um método
Nesse

urna tentativa

epistemológicas

pelas práticas

vez

segundo

a tentativa

de captar a face interna

da experiência

e

uso,per-

a

no

história

datas
de

crono-

captar

da etnobiografia.

ter um método

corno

de inseri-Io

a história-batalha,

Também percebe-se

o mo-

biográfico

relativas

de outro modo, deseja-se

pectos vividos,

detercaracte-

para se acompanhar

de pesquisa.

em oposição

o método

fazer

de

os efeitos

de vida reaparece

do método,

das questões

lógicas etc ...

e

ascensao.

certas

do passado,

capítulo, .tentar-se-á

corno técnica

social popular

em

(Escola de Chicago).

e constituvida

no manejo

nascimento

trajetórias

descrever

portanto,

do pelo qual a história

não apenas

20 e 30 suces-

pelo

conservar

o

de vida .

. Num segundo

parte importante

corno

o uso que se podia

Queria-se

de urna vida marginalizada
capítulo

expor

positivista

de vida para reconstruir

grupos

rísticas

reprimido

de urna filosofia

Também não estava
da história

tentar-se-á

de vida nas d~cadas

foi em grande parte

desenvolvimento

minados

Primeiro

e

Dito

amplo, eficaz,

capaz

humana,

os seus ascorno deci-

ditos outrora

sujetivos,

assim

frar as leis dos seus gestos,

a presença

dos seus

arqueti-

substitutiva

da filo-

pos etc ...

. Urna filosofia

Bachelardiania

9

sofia positivista

anterior

se preocupa

v~s do uso do m~todo biogr&fico,
sicas e complexas

a presença

que estão presentes

vida. Essas relaç5es

de reconstruir

de relaç5es

em cada

à

dizem respeito

atra-

história

"~oQiedade

+

trutura

- estrutura

social e grupal no relato

to à id~ia de rearranjo
divíduo

desvendar&

a totalidade

do grupo, presença

singular
dessas

do, a presença
lardiana
volver

da investigação
subjacente

relaç5es.

dinâmico

Apenas

se

algumas

de-

de aplicação

do

de uma filosofia

esse mesmo método

e reconstrutivo

Não

me-

de campo. Dito de outro mo-

ao método

leva a considerar

da es-

do social que o in-

no seu relato.

las, assim como certas características
todo no momento

his-

oral. Dizem ainda respei-

e reapropriação

faz como unidade

de

g~upo -

indivZduo" expressas no relato oral. Dizem respeito a
tória sócio-estrutural

b&-

do passado

Bache-

no seu

através

desende

his-

tórias de vida.

Não se trata mais nesse
indivíduos

exemplares,

truir a dinâmica,
marcadas

mas de tentar

a trajetória

por um determinado

se reflete

na

constituição

vela conseqüentemente

caso de escolher

casos

reorganizar

de grupos

ou

e

ou

recons-

organizaç5es

nível de tensão que repercute
vivida

dos relatos

a duração

descontinua

oferecida

é pequena,

orais e

e

re-

da face interna

da vida.
A contribuição
tores como Bertaux,

Ferraroti,

Denzin,

inspirada

Maria

de au-

Isaura de Quei-

roz. Possa a mesma ser útil para desenvolvimento

do m~todo.

1 - ~CNICA DAS HISTORIAS
POSITIVISMO

Foucault
predecessores
mostrou

num texto célebre

ilustres

INSTRUMENTAL

e, seguindo

como Bachelard,

Antes da descontinuidade

de fazer ciência

linear,

como principio

A retomada

a continuidade
da história

com uma técnica

se tinha esquecido.

de vida,

básico

reconheci-

já utiliza-

linear

de investigação

O reencontro

apenas

com algo

seria cronológico

linha do tempo, ou seja, de uma história

con-

que eram os prin-

da nos anos 20 e 30 seria nessa perspectiva
um reencontro

de

Koyré,

na ciência

ter tido suas letras de nobreza

das, era a evolução
cipios básicos.

os passos

Ganguilhem,

o lugar tomado pela descontinuidade

temporânea.

E

DE VIDA

que

sobre

considerada

a

como

um continuo.

Mas Foucault
cimentos

históricos,

convida

o leitor

inclusive

a redescoberta

de vida de um ponto de vista muito
tinuidade

histórica

cho de Foucault
redescoberta

que adquiriu

para sugerir

da história

descontinuidade

a examinar

diferente:

status.

quanto

os
da

o da

Convém

importante

acontehistória
descon-

citar o trepode

ser

de vida, que nessa perspectiva

histórica,

passa de uma técnica

a
da

de investi-
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gaçao, para tornar-se

urna parte

fundamental

â

e.Yltão tiYlham

tituiu-.óe.
1976:56).

um

jogo

c.oYl.ótituZdo

o obje.to

mais

método

da pe..óqui.óa,.óub.ó-

de. Jz.uptuJz.a.ó e.m pJz.onuYldida.de."

E Foucault

bre : ".ó o b a.s

um

"a..ó f.,uc.e..ó.óõe..ó liYle.aJz.e..ó

bí.oq r f í.co em via de constituição:

que. ate

de

longe continua

(Foucault,

o seu texto céle-

g Jz.a.Yl
d es c.o YltiYliu.da. d e.s de. p e. Yl.óa.me.rd:o, .ó o b a.ó ma-

Yli6e..ótaçõe..ó mac.iça.ó
pe.Jz..ói.óte.Ylte.
de. uma

e. homog~Yle.a..ó do
c.i~Ylc.ia que. luta

pe.Jz.ne.ição de..óde. o .óe.u iYlZc.io,

e..ópZJz.ito, .óob

o

de.viJz.

e.xi.ót~Ylc.ia e.

pe.la

pe.la

pJz.oc.uJz.a-.óe.de.te.c.taJz. a. iYlc.i-

d~Ylc.ia da.ó iYlte.Jz.Jz.upçõe..ó.Ga..ótOYl Bac.he.laJz.d de..óc.oJz.tiYloU
miaJz.e..6 e.pi.óte.molõgic.o.ó

que. Jz.ompe.m c.om a ac.umulação

Ylida de. c.oYlhe.c.ime.Ylto.ó... , GaYlguilhe.m

aYlalizou

a.ó de..óloc.açõe..ó, a.ó tJz.aYl.ónoJz.maçõe..ó YlO c.ampo
Jz.e.gJz.a..ó
de. utilização

do.ó c.oYlc.e.ito.ó...

de. de..óc.oYltiYluidade.
de. e.Jz.ao e..ótigma

que. mudou

da di.ópe.Jz..6ão te.mpoJz.al

iYlde.6i-

a..6 mutaçõe..ó,
da

e. dM

validade.

Ve. nato,

de. .ótatu.6 ...

li-

noi

a Yloção

A de..óc.oYltiYluida-

que. o hi.ótoJz.iado/L

Ylha a.o .óe.u c.a.Jz.go.óupJz.imiJz. da hi.ótõJz.ia.. Ela. .óe. toJz.YlOU
um do s e.r.emera.o s
cault,

n uYldame.Yltai.ó

da. aYlâ.li.óe. hi.ó tÕJz.ic.a. "

u-

hoje.
(Fou-

1976:57).

Veja-se:
sico da análise

pode-se

da história

ríodos descontínuos.
desenvolve

de vida, distinguindo

O primeiro

das décadas

wis na década

usar esse texto corno princípio

uso da história

20 e 30 até o trabalho

de 50. O segundo período

dois

de

inicia-se

ao

redor

caminhada

mais amplo

biográfico

co em via de constituição.

com um novo limiar

se

Oscar Le-

de vida inicia

quisa: o método

pe-

de vida

dos anos 70. Mas nesse caso, a história
para fazer parte de um método

bá-

sua

de pes-

epistemológi-
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Na prática,
nalisar

nesse primeiro

o primeiro

investigação

uso da história

social,

no contexto

gias vigentes

naquela

senvolvimento

da filosofia

to do crescimento
do descréscimo

mostrado

do não

cepções
mesmo

das filosofias

metodoloque o de-

é contemporânea

tan-

quantitativas,

corno

parecer

de vida depois

estranho,

científica,

subjacente

que

mas

(Bachelard,

nossa reflexão

guns casos relevantes

e

na
até

pelo

das con-

ditas exatas.
na

Há
medida

1987:22)

pela apresentação

em que nas décadas

faça

que

está por detrás

do pe.n..6ame.n.to 6iio.6ó6ic.o"

se desenvolve.

se

mas Bachelard

sem filosofias,

da

outros.

tem sugerido

mesmo nas ciências

matuJtação

Iniciar-se-á

e

é mostrar

da história

(alhures como Popper)

urna filosofia

que a ciência

de

O objetivo

na prática

científicas,

"uma

de vida corno técnica

o caso de Oscar Lewis e alguns

que nao há ciência

contrário

a-

positivista

sem dúvida,

filosofias

Filosofia

tentar-se-á

e do uso das técnicas

década de 40 exceto

intervir

época.

e quase desuso

Poderia,

capítulo,

de al-

20 e 30 a história

de vida foi usada.

1.1 - As Autobiografias

~ em 1925 que a primeira
foi publicada

20 e 30

autobiografia

de

um

índio

por Radin em "CJta.6hin.g Thun.de.Jt" (Radin, 1925).

Essa autobiografia
transição

nas Décadas

vivido

retrata

justamente

por um chefe índio.

Retrata

um processo

de

a transição

de

13
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um chefe de tribo passando

de uma sociedade

de desaparição,

para uma sociedade

pansão.

Balandier,

Segundo

"de. Jte.vela.Jt pOJt den.tJto",
al, um chene

lhe-se portanto

o objetivo

periência

e na cultuna"

um relato

Diga-se:
extrai,

à sociedade

humana

em

biografia

é um pedaço

(Balandier,

oral e exemplar,
histórico

norte-americana

vivida,

sofrida

do conteúdo

para possivelmente

litar a continuação

da

em via
ex-

era

o

de vl~ta do -6ujeito -6oci-

do ponto

zado no fluxo de um movimento
se devolver

norte-americana

como -6e opena e -6e e-6tabelece

Zndio,

na nova -6ociedade

indígena

a nelação

1983:8).
próprio

e enrai-

estrutural

e tenta-

o conteúdo

da

no caso exemplar
da memória

continuar

e o conhecimento

Reco-

relatado.

coletiva

a lembrar

ex-

ou

que se

possibi-

dessa experiência

hu-

mana.
Basicamente,

havia ainda implantado
tistas

os métodos

tinham uma consciência

da pela sociedade

nao

no meio da década dos anos 20,
quantitativos.

se

Os

cien-

viva da descontinuidade

vivi-

A sociologia

americana

na década dos anos 20 e início de 30 é dominada

pela escola

de Chicago.
cia realista
balhos

norte-americana.

Essa escola

praticava

e nominalista.

antropológicos.

nião entre o trabalho
Ia de Chicago.

época

tempo uma

fortemente

de Radin se dá conta

a escola de Chicago

"um panadigma

cial que ena nundamentalmente

ciênde tra-

há um traço de

de Radin e o desenvolvimento

Se o trabalho

naquela

Inspirava-se

De certa maneira,

dência de uma sociedade,
adotava,

ao mesmo

da escoda deca-

segundo

de de-6onganização

neali-6ta"

u-

Bryant,

-60-

(Bryant, 1989:65).
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Não há dúvida que a escola
nada.por

processos

aparentemente

riam tanto nas cidades

urbanas

tras áreas como migrações,

~ nesse contexto
subordinada

de Chicago

descontrolados
em expansão,

étnicas

que

quanto

ocorem

ou-

novas.

que a história

a necessidade

era impressio-

de vida como técnica

de fazer uma investigação

realis-

ta vai se desenvolver.

o

realismo

praticado

va-se com os conceitos

pela escola

de regiões

de Chicago

naturais

combina-

e história

ral, que levam em conta "ptr..o
c.e..ó.ó o s es ;(:tr..u;(:utr..ando
o

do.ó ~nd~vZduo.ó

.óe.m que. e.te..ópude..ó.óe.m

O.ó

natu-

âes ;(:,Lno

c.on;(:tr..otatr..
~n;(:e.~tr..a-

me.n;(:e.ou .óe.tr.. c ons e ce n ce» do s me..ómo.ó" (Bryant, 1989:65). Desse modo regiões

naturais

marca sobre indivIduos.
çao de uma trajetória.

como ghetto,
A história

social

era vista

como

"0 ptr..oc.e..ó.óo,
e..óc.tr..e.ve. Btr..yan;(:,e.tr..a
d~:to

natural.

na:tutr..at pe.to

6a.;(:oque. c.ada uma

da.ó e.:tapa.ó c.onduz

me.c.an~.ómo.ó mu~:ta.ó ve.ze..ó

e.tr..a
d~6Zc.~t

imprimiam sua

de vida era a reconstru-

A trajetória

uma história

.óe.gundo

favelas,

~nvotun:tátr..~o.ó

de. e..óc.apatr..,me..ómo .óe. e.te..ó:t~nham

a .óe.gu~n:te.

e.

ao.ó

.ó~do

qua~.ó
ptr..e.v~.ó-

:to.ó" (Bryant, 1989:65).
Não há dúvida portanto,
Chicago

que o paradigma

da Escola

no fim da década dos anos 20 se interessava

lado para os fenômenos
ou ainda de perturbação
tro lado recolheu
experiências

e processos

das estabilidades

mediante

a técnica

ou casos exemplares

sos exemplares

de transição,

de história

de

de
um

de mutação

sociais

e por ou-

de "h~.ó;(:ótr..~a.ó
de. v~da"

e ilustrativos.

de vida, na sua maioria

Esses

ca-

tomavam
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indivíduos

como base de análise.

com realismo,

a natureza

ses processos

de desorganização

cursos

falarem por si mesmos

uso ilustrativo

al em Chicago,
de Chicago.

nelt

trajetórias
social.

usando

outros

sobre o crime,

a delinqüência

juvenil,

de William

naturais,
os

algumas
dados.

desdis-

vezes um
Várias

a desorganização

Não se fez aqui um estudo

o livro clássico

de reconstruir

Deixava-se

ou tentava-se

dos mesmos,

bras foram publicadas

cita-se

dessas

Tratava-se

a vida

nas

o-

socifavelas

dessa escola.

Apenas

"Stlteet COIt-

Foot Whyte

Soc.ietlj" (Whyte, 1955).
Convém

década

salientar

de 30, se a história

de Chicago,

Não tinha portanto

especifico.

de nenhum

um pltinc.lpio metodoiâgic.o
um e.6pIJtito inventivo,
objetivo.6

presa

elaborado

metodo

na elaboltação

escola

um método biode Chicago

e.6pec.lnic.o,

geltal. Pelo

da

a nenhum mé-

Bryant diz que os sociólogos

"nunc.a noltam e.6c.ltavo.6

do s « o s

de vida era usada pela

essa mesma escola não estava

todo específico.
gráfico

que no fim dos anos 20 e início

nem

de

c.ontltãltio, mO.6tltavam
do.6 metodo.6

de. c.ada inve..6tigaçãoa

apltopltia-

s e.« ltealizada"(Bry-

an t , 19 89 :65) .
Sem dúvida,

tal posição

ca não era voluntariamente
sejava-se,
radigma

eclética,

da melhor maneira

da desorganização

da sociedade

uma das técnicas

e epistemológi-

mas pelo contrário

possível,

social,

sobre processos

mica e do seu movimento

metodológica

por em relevo

de investigação.

pa-

ou seja, atrair a atenção

que eram oriundos

histórico.

o

de-

A história
O propósito

da sua dinâde
era

vida

era

observar
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da melhor

maneira

posslvel.

aco rdava Pluma impolttâ.Yl.c.ia

A escola

muito

de Chicago,

diz Bryant,

gltaYl.de a 06.6 vz.vaç.â.o" (Bryant,

1989:66).

~ nesse contexto
tua o estudo

de Thomas e Znaniecki

uma parte desenvolvida
cago. A obra

"Pofi.6h

obra monumental:
publicada

e nesse quadro

Pea.6aYl.t iYl. Eultope

cinco volumes

os autores pretendiam

e 2800 páginas.

e retrata

que se implantou

sua experiência.

cia e através
história

polonês,

Tem-se

naquela

mas o documento

tá sendo usado aqui para ter acesso

pria experiência,
cial do contexto

Wladek

(Balandier,

trata ou sabe revelar

biogltâ6ic.o.6

.6Ivei.6 e c.OYl..6t..ttuem o tipo
c.o"

devido

há como que uma apreensão

que "0.6 doc.umeYl.to.6

1983:8).

se

c.ompfeto.6

de mateltiaf

es-

indirealiza

a maneira pea sua

profunda

a mesma.

.6ão tão

pelt6eito

de uma expe-

à inserção de um

sentido,

da

autobiográfico

e ao modo pelo qual

em que se realiza

e

o nome do indivl-

subjetiva;

la qual o migrante

fa-

Unidos

da sociedade

riência

humana. Neste

o que

a autobiografia

sua vida. Não se trata portanto

essa experiência

cartas

nos Estados

epoca por Wladek,

viduo numa outra sociedade

foi

sugerindo

duo que relata
apenas

A obra

uma visão dessa experiên-

dela, uma certa apreensão

vivida

uma

os documentos

larem por si. O centro da obra diz respeito
de um migrante

tenha

e

numerosas

de cunho teórico,

fazer. Mas deixa-se

si-

da escola de Chi-

aYl.d Ameltic.a"

em 1928. Comporta

introduções

que se

ainda que o estudo

antes da emergência

integralmente

de migrantes,

nascente

proe

so-

Tomas dizia

quão

PO.6-

.6oc.iofógi-

,

-.
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Na prática,
Crashing
Chicago

Thunder

da experiência

quando

os mesmos

humana
contam

outro lado a técnica de investigação
rial não está suficientemente
plo e numa epistemologia
volvida

científica

desses

relatos

vivida dessas

História

livro "CJtite.Jtia

nOft

as relações
seja

a

instrumental

norte-a-

Já se nota

esse

em 1935.

codificou

o estudo

da

em 1935, o uso da his-

de seis documentos,

hi.ótOJtIj"

humanas

essas mesmas

orais ou autobiografias

articula-

de vida

seu

apresentadas re-

de indivíduos

experiências

escritas.

no

(Dollard, 1935).

Dollard notava que as autobiografias

vido e expresso

desen-

dos anos 20 e sobretudo

e a CrItica

the. fine.

feriam as experiências

as

am-

de Vida

Quando John Dollard
tória de vida mediante

mais

articulações.

estava em pleno desenvolvimento.

1.2 - John Dollard

esse mate-

suficientemente

no início dos anos 30, o positivismo

avanço na obra de John Dollard

e relatada

num método

da história

mesmas

de

a sua vida. Mas do

de dentro,

Além disso, no fim da década

mericano

vivida

orais e, sobretudo,

que fazem com que, o conteúdo
expressão

da Escola

que recolhe

inserida

para chegar a reconstruir

ções básicas

nessa obra como no

de Radin e nas investigações

é a riqueza

pelos indivíduos

o que está em questão

que tinham vi-

nos seus

Tratava-se

relatos

portanto de re-
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latos que não falavam

diretamente

da sociedade.

ra de Queiroz

tem razão de salientar

.f.a~dexaminou

o~ Q~itê~io~

t~opeçou

e, po~tanto,

questão

pretar urna sociedade
vés de urna história

de

dent~o

o

em

problema.

A

ou um grupo social

biointer-

determinado,

atra-

de vida, mesmo que seja considerada

corno proceder

itinerário

desse grupo ou dessa sociedade

Segundo problema,

sociais.

trar ou criar um sistema

periência

social,

subjetivo

um conteúdo

através

de relações

humano,

de vida é

que tem

universal

de conceitos
naquela

ainda menos dessa maturação

o

de um caa

histó-

que possa sugerir

que

profundamente
e vivida.

vive urna experiência

urna experiência

tre si. Não se dispunha

for a-

Dito de outro modo, corno mos-

em que a experiência

mostrar que o indivlduo

um

para reconstruir

no que diz respeito

nas histórias

à sociedade

se a resposta

cientificamente

casos exemplares

so por um sistema

Qompo~tamento

e

firmativa,

o que está relatado

o

dete~minada

será que se pode ler

exemplar?

articulado

hié-

de um método

testemunho

ria e as estruturas

uma

Eis um primeiro

para a constituição

é dupla: primeiro,

so ou poucos

a~

o~ dado~ ~ob~e a Qo.f.etividade

1983:278).

subjacente,

gráfico,

aQeitávei~

de e~ta~ aba~Qando

de~te, e não di~etamente
(Queiroz,

]0 hn. Vo.f.-

de dado~ pa~a o ~oQiô.f.ogo,

de~envo.f.vimento de um indivZduo

6oQo"

Isau-

Qom o p~ob.f.ema de e~ta~ .f.idando Qom

ju~tamente

~oQiedade

"quando

que

que to~navam

de vida, Qomo 6o~neQedo~a~

tô~ia~

Maria

Como

social, uma ex-

no

seu

aspecto

capaz de ser expres-

operacionais

relacionados en-

época desse instrumental

filosófica

que colocaria

blema desse modo, ainda que seja preciso

dizer que as

e

o propri-

~.
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meiras obras de Bachelard
Tornas e Znaniecki
(Bachelard,

(Radin, 1925),

portanto,

naquela

desenvolvimento
se possuía

época.

lação "e.xpe.Jt..i.ên.c...i.a.do
dessa experiência

Mas havia

claramente

vivida

experiências

corrtrâ.r o ele escolhe,
í

tínuos, mas organizados
por exemplo

das por seu editor.

lectual

humana.

por

su-

fatos, instantes,

mo-

Sanchez

suas

experiências,

cronológicos.

Pelo

A construção

de uma

de um modo hierárquico.
de Einstein,

desconBasta

ler

solicita-

não contou tudo, mas

para relatar

de

intelectualidade.

relata

eventos

de

da sua ex-

oral, é feita de elementos

Einstein

nou o que era importante

social.

e constitutivos

as notas autobiográficas

a re-

um

faz uma seleção.

de um relato

Não

operacional

vividas

por uma extrema

todos os fatos,

seu

o da subjetivida-

(os filhos

se o sujeito

ao

a experiência

ou seja determinados

Dito de outro modo,
ele não relata

e estrutura

de um modo seletivo

Oscar Lewis) ou marcada

método

para reconstruir

ainda um outro problema:

seja ela pobre

do

a técnica.

..i.n.d..i.vIdu.o" e articulação

mentos que para ele são cruciais

biografia,

e

1928),

necessário

Tinha-se

instrumentais

de vida relata

jeito individual

o problema

O instrumental

com a história

de que reconstróe

periência

Radin

(Tornase Znaniecki,

não tinha nascido.

os recursos

A história

de

1927).

Veja-se,
biográfico

são contemporâneas

selecio-

seu itinerário

inte-

(Eins tein, 1988: 12.....
24). Ora, esseproblema não era fácil de

vencer no contexto
formulá-lo

da Escola

de Chicago.

Nem se

de um modo claro. Ele dizia respeito

chegava
ao

a

nível
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individual,

a própria

noçao de descontinuidade

falop no meio desse capItulo.
lidos não se descobriu
do. Mas deixa-se
merosos

Nesse

que tivesse

em aberto

trqbalho

da época. Não se deve esquecer

lard caminhava

no sentido de apreender

descontinuidade

ao plano psicológico,

Para a reconstituição
sas questões,

essas questões

a subjetividade,
constróe

a história

não deixavam

o significado

dessa

partindo

formuladas

o seu livro:

escreve

"o u t.no s c.-i..e.n.:t..ü:ta.ó

fLe.C.e.u a mu-i..:to.ó de.le..ó

n.aruuuio n. 6aL~e.ava

de vida,es-

com

toda

a

maisre-

a descontinuidade,

de causar

era

individual

re-

dúvidas.

O que é

através

da téc-

operacionalizada.

que quando

Dollard

c.og-i..:tafLam o

de..ó.óe. :t-i..po de. ma:te.fL-i..al, a.ó.ó-i..m c.oma

ana-

quânticos.

nos autores

relativas

de vida tal como

Isaura de Queiroz

de uma

nos métodos

ia se obter de "objetivo"

nica das histórias

desse mo-

Bache-

ao modo pelo qual o sujeito

que em definitivo

Maria

diga-se,

artigos

que

do uso da história

mesmo que não fossem

se

de textos mais nu-

todavia

força pela qual hoje elas se apresentam
centes,

e nos

sido formulado

a investigação

logia com aquilo que se estruturava

da qual

publicou

apfLove.-i..:tame.n.:to

O.ó de.po-i..me.n.:to.ó ofLa-i...ó,pa-

que. a -i..n.:te.fL6e.fL~n.c.-i..a
da .óubje.:t-i..v-i..dade.do

de. man.e.-i..fLa pe.fLn.-i..c.-i..o.óaa.ó

e.n.:tfLe.v-i...ó:ta.ó."

(Queiroz, 1987:278).
Para parcialmente
problema,

solucionar

havia necessidade

da história

aspectos

de ler cada história

sob o ângulo da descontinuidade,
tura descontinua

certos

analogamente

global e tirar

cias de uma tal leitura para reconstruir

desse

individual

a própria leias

através

conseqüênde um sis-
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tema de relações

operacionais,

rias individuais

e história

do,. precisava

aprofundar

mais global.

muito

de vida. Mas não se chegou

as articulações

entrave

hieroglifos
conduzir

das

do seu conteúdo

A subjetividade

as histórias

expressar

De certa maneira

o~

~el~to~

qua

o~~~~ ~ob~e

Compo~t~mento~

non
o

subjetivos

por vá-

colheu

re-

descoe

valo-

As histórias
revelavam

pude~~em

e v~lo~e~ ~ão encont~~do~

~e~

já

todas
de vi-

valores

"de~~ob~~u

p~~~ que ~ h~~to~~

p~~~~do

nos

anteriormente

Franz Boas segundo Maria de Queiroz
h~ne

os

algo de comum a

de vida podia ser expresso.

~~m ~ ~ond~ção

quando
pode

comportamentos

a tribo a qual pertenciam

da mesmo que fossem relatos
comuns.

um

das tribos norte-americanas,

briu que esses conseguiam

havia desaparecido.

~

vividos

rios casos de um mesmo modo. Franz Boas, quando

proe

Ela

indivíduos,

do

não

desvendada,

são decifrados.

a temas comuns a vários

res, mesmo quando

histórias

que a solução

ela é suficientemente

latos orais de anciãos

mo-

lá.

ter sido possível.

quando

Dito de outro

a metodologia

Todavia,· há casos que mostram
blema poderia

entre histó-

~~-

de v~d~

e

ut~l~z~do~.

n~ memo~~~ do~ m~~~

velho~, me~mo qu~ndo e~~e~ não v~vem m~~~ n~ o~9~n~z~ção
que h~v~~m

p~~ti~~p~do

emb~te~ do tempo"

no p~~~~do,

que impedia

todo biográfico,

e ~~~~m ~e pode conhece~

(Queiroz, 1987:278).

Qual era então o problema
vigente

de

da época ou a mentalidade

a constituição

a partir

mais

da prática,

completa

do uso e do

de um

me-

conteúdo
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recolhido

pela técnica

tro ,modo,
método

por

bilidade

relações

e história

tre um conteúdo

mais universal

tratamente,
históricos

de determinadas

a partir

do estudo

a Escola

ção social.

estava na formação

de Chicago

se submeterem

constan-

e traduzia

Na prática

que parte da

so-

de uma mentalidade

ci-

na colheita

de

auto-

dos mesmos
aquele

de
atri-

1975, 1989:64).

como filosofia.

de dados objetivos

de um modo estatístico

modo

de desorganiza-

comparável

essa escola não queria

considerada

de um

uma espécie

a vontade

a um rigor de análise

ins-

norte-americana.

e seu paradigma

buído as ciências naturais (Bryant

nalisados

de

sugerida por

nova que suplantaria

Essa nova escola exercia

dos sociólogos

insistia

en-

do positivismo

de 1927 na sociedade

de urna filosofia

ria social

lado

documentos

de

talvez esteja

o mesmo relata a ascensão

lução do problema

coerção

conteúdo

nas histórias

Dito de outro modo, é bem possível

radical

possi-

nao pode ser solucionadaabs-

parte da resposta

a partir

entífica,

entre

um

da época.

quando

trumental

expresso

de

que havia

operacionais

ou-

investigada?

a questão

mas somente

Todavia,
Bryant

constituição

a

e a presença

na sociedade

Provavelmente

Dito de

social de um lado e do outro

(valores comuns)

tes estruturais

ocorreu

de vida.

ao mesmo tempo revelar

de articular

subjetivo

vida

nao

que

que pudesse

das histórias

ouvir

falar de teo-

Pelo contrário,
que poderiam

e permitiam

a

ela

ser a-

verificação

23
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de hipóteses.
A história
recia recolher

de vida sendo apenas 'urnatécnica que

discursos

longe de ser um método
ordenar

e sobretudo

positivismo
de, "a

biográfico

articular

de vida com a história
de. A história

subjetivos

que pudesse

o conteúdo

e o movimento

de vida estava,

em ascensão,

tíac.e. -i..n.te.ltn.a
da

(Boas excluído)

apesar de revelar

Vale a pena citar o longo trecho
nunciado
anuncia

por Ogburn.

O aspecto

uso da técnica

tempo o declínio

de investigação

com

da sociedadiante

profundida-

1983:7).

da Escola

logo-6

de. t.o n.n a». o mun.do

de Chicago e seu

as histórias

me.lholt,

um

valolt

c.-i..e.n.tltí-i..c.o,
uma -i..d~-i..a
de.ve.

!ta que. -6e.ja de.mo n.-6tltada , pltovada

..•

mO-6) -6e.ltã ve.n.e.ltada qua-6e. c.omo

um

que.c.e.1t que. a c.-i..~n.c.-i..a
-6e. de.-6e.n.volve.

ção

Ne.-6-6~ e.tapa

balhadolte.-6

6e.t-i..c.ho...

do -6oc.iólogo

-6e.~á e.-6~~~eo.

0-6

-60ÚÓ-

e. e.n.quan.to
te.1t

de. man.e.-i..tíutulta

da

Não

-6e. de.ve. u-

pOIt ac.It~-6c.-i..mo-6,pOIt ac.ú-

n.ova-6 de.s co o e.nca» e.x-i..g-i..ltã
uma
que. n.ão -6e.ltão todo-6

e.m 1930,

(n.Ó.6 -6u b l-i..
n.h amO-6 0-6 te.lt-

de. pe.que.n.O-6 pe.daç.o-6 de. c.on.he.c.-i..me.n.to-6
n.OVO-6.
de.s s as

de vida.

-i..d~-i..a-6,ma-6palta

-6e.1t tíoltmulada

-6o c.-i..
o i o 9 -i..
a c.-i..
e.n.tI tí -i..
c.a, a. v e.1Ú... n i.c.a.ç.ã. o

mulo-6

.s e

me.6mo

-6e. -i..n.te.lte.-66ampa!ta -i..-6-60c.omo 6e.lte.-6 human.o-6

c.-i..dadão-6. O -i..n.te.le.c.tual-i..-6mo
ge.lta talve.z

já

quantita-

"A 60c.-i..olog-i..ac.omo c.-i..~n.c.-i..a,
atí-i..ltmava Ogbultn.
n.ão 6e. plte.oc.upa

pro-

desse discurso

dos métodos

social:

do

de um discurso

profético

em 1930 o devir e a supremacia

tivos e ao mesmo

oral das histórias

frágil,

v-i..da" (Balandier,

estava

classificar,

estrutural

diga-se,

pa-

A c.umula-

oltgan.-i..zação de. tna-

e.-6túp-i..do-6 e., al~m
POIt opo-6-i..ção,

d-i..-6-6o,~o-

a ~e.01Ú...a. -60-
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'.
eial não te~ã luga~ dent~o de uma óoeiologia
ela não óe apóia ~ob~e
~ep4Zmi~
temente

qualque~

dado~ ~u6ieien~e~.

e dióeiplina~

emoção

que o meómo

po eump~indo

sas "óe~ia

pois marca
tigação

tafLe6aó dinZeeió,

t~ióteó

e ~otinei~aó."

Ogburn

empírico

mologia

e va.te~ia a pena"
intenção

se aprofundar

estruturação

Apesar

do material

uma vez que revela
tecimentos

dessem

histórica

estabelecer

invesde

uma
exa-

das histórias

de uma

episte-

entre várias

histó-

atê o seu movimento

de

ser o mais

completo,

da vida e os

acon-

a face -interna, o vivido,o pro-

de criar conceitos
uma relação

entre

e o modo pelo qual ela se específica
rias singulares,

na

descontínua.

biográfico

quanto

pesqui-

seria as ciências

tanto a face externa

objetivos,

vado, desistia-se

fundamental

pela elaboração

e desestruturação

destas

(Bryant, 1989:66).

como a têcnica

as articulações

rias de vida e a sociedade

Como

desânimo

e na sua escolha

fundamental

de aprofundar

um

do tem-

citado esse longo trecho,

uma orientação

O modelo

que ambasaria

provocar

que o resultado

norte-americana

tas. Desistia-se
de vida podia

arriscava

concluía

com nítida

justamente

epistemologia.

devefLão tOfLna~-óe tabu;
a maio~ pa~te

um ou~opu~o

Tem-se

de vefLi6ieação: To-

paóóa~

o discurso

6o~-

6antaóio-

inevitavelmente

segundo Bryant,
nos ouvintes,

tão

doó p~aze~eó

.60ó do Ln xe.Le.c :» no deeofL~e~ do p~oeeóóo

e nóó deve~emoó

Se~ã neeeóóã~io

o eópZ~ito

deve~ã óe abóte~

da ~enefLêneia a ttiea e aoó valo~eó

eientZ6iea,po~

operacionais
a história

que
como

pufluxo

em cada uma das histó-

sob a forma de durações

múltiplas,

varia-

.

,
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'.
das, mas orgânicas.
Pelo contrârio,
positivista

a filosofia

levava os sociólogos

subjacente

na segunda

da déca-

de relações

estatís-

direto

ticas a partir

preparados

Retirava-se
cientista

a palavra

do sujeito

pesquisador.

monografias

estava

Além disso Ogburn,
e ocupar
derança

o maior

numero

das instituições

reção das revistas

pesquisado

A era dos surveys

chegando

movimento

metade

da de 30 em optar para o estudo
de questionârios

ao

pelo

sociólogo.

para

dá-Ia

substituindo

ao

a das

(Bryant, 1989:66).

segundo

Bryant,

de impressionantes
de pesquisas

sociológicas

ia desempenhar
posições

científicas

na li-

e na

mais influentes.

di-

(Bryant,

1989:66) .
. As preferências
profissionalismo,
papéis
mitadas

entre

a neutralidade

cientistas

e específicas

cumulatividade.

de investigação,

ciológica

de áreas li-

a quantificação

e

a

urna ciência

da experiência

vivida e da sua face externa era

Não precisava-se

tendia,

mais escutar,

trans formações,

não totalmente,

ouvir a voz

de

opressões. A ciência so-

mas parcialmente

a

tor-

estatística.

Não hâ dúvida
lado agradava

o

a separação dos

a separação

quem sabia da complexidade

quem vi vi a tensões,

nar-se

e cidadãos,

da sua face interna

o sociólogo.

axiológica,

isto é

(Bryant, 1989:66).

Doravante,
humana,

de Ogburn prevaleceram,

que tal concepçao

a quem desejava

números,

de ciência,
médias,

se de um

correlações,

,

,
26
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o

do outro

lado não podia envolver

tist~s. As oposiç6es
ambiente

ficaram

çao das histórias
produção

da pobreza,

consiste

tos orais, mais rigorosa.

fielmente

faz passo

ao público

e de reprodução
científico

de de cada história
no movimento

nenhum

histórico-estrutural
as raz6es

que dentro do movimento
lismo do destino

imediato.

tinha notado
Znaniecki.

algo similar

Gagnon

Gagnon,

nao

ele

a especificidada

mesma

e social que a gera.

Ele

ou políticas

condicionam
De um certo

do discurso,

o fatamodo,

ao seu sig-

urna cientísta

-

nao queriam

individuais.
de Thomas

da.6 pe.lo ~OVl.ne..6.6adophOpÕ.6"[to
athaV~.6

Mas

canadense,

no "Pol..[.6h Pe.a.6aVl.t"de Thomas

Esses dois autores

as investigaç6es

e

o processo

da pobreza

sócio-econômicas

aos ditames

Nicole

ao nível dos relatos

deles

orais.

e o conteúdo

dos filhos de Sanchez.

Oscar Lewis se submete

po-

cuidadoso

e aos leitores

sócio-histórico

a

dos rela-

um

relatos

para articular

ere-

Sanchez

de cada

desses

tradi-

usando

a colheita

da cultura

individualizada

não tenta descobrir

nificado

A palavra

a

a.produção

seu método,

em tornar

com arte o conteúdo

se Oscar Lewis devolve
de produção

técnicas

Oscar Lewis é extremamente

reproduzida.

em reproduzir

suas

Os filhos da família

a vontade.

clima ou

tenta continuar

de vida para evidenciar

da gravação

dem expressar-se

Não tinham

cien-

biográfico .

Oscar Lewis

de uma cultura

todos os

e aprofundarem

de um método

. Mesmo quando

técnica

reduzidas.

para se fortalecerem

pela constituição

com paixão

se manter

Pelo contrário,
e Znaniecki

e

somente
segundo

"e.ham mot..[va-

de. ~oVl.tholah a mudaVl.ça .6o~..[al

da de..6~obe.hta da.6 le...[.6
p.6..[~olõg..[~a.6que.

gove.hnavam

· ,
27
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e.6.6e pJtoc.e.6.6o"

(Gagnon,

Infelizmente,

Gagnon

zar essa propósito.
tomista
~!

),

o faz

de conceituação
relação

e a história

positivista

da família

Sanchez.

1983:
urna
e quasub-

Reorgani-

artístico

a eles sem fazer nenhuma

operacional

igualmente

completa

a-

também em Oscar Lewis. Esse último

za, corno foi dito acima e de um modo quase
subordinando-se

ao leitor

urna autobiografia

autor deixa falar os membros

relatos,

reali-

(Ferraroti,

há corno que urna atitude

Ora isso ocorre

em

da abordagem

que no fato de devolver

de vida integral,

jacente.

dificuldade

duvidar

corno Ferraroti

mas ela escreve

se que monolítica,

vê muita

Ela não parece

e individual

história

1981:48).

dos mesmos

operacional

entre

tentativa

ou estabelecer

cada discurso

mais ampla da qual ele é uma duração

esses

urna

singular
específi-

ca e singular.
"Se

ac.eitamo.6

j eição

da e s pec.ulação

6ato.6,

o biogJta6ic.al

Jte.6ultado

da velha

.60 110 nato

.6oc.ial,

do p os i.Li.v Ls mo a Jte-

c.omo uma de6úlição

e a I10Jtma de uma.6 ubmi.6.6 ão ab.6otu..ta a0.6

é l1a .6UO_e.6.6êl1c.ia

movimel1to

O .6oc.iõlogo

doutJtil1a.
e o mateJtial

ce.s s Ltuuie. de al1ãli.6 e,

pOJtque

que
ele

6ala

ele

Jte.6tauJta
Jteúl1e

um 6fugJtal1.te
o di.6c.uJt-

l1ão tem

pOJt s ; me.6mo."

l1e(Gag-

non, 1981:48)
Essa crítica
relativisada

por outros

der uma preocupação
Tanto Thomas

extremamente
autores.

severa de Gagnon
Houve realmente

é todavia
segundo El-

forte de ir além de um puro relato oral.

como Znaniecki

ender a vida do~ indivíduos

diziam que não se podia compresem referências

ãs

estruturas

28

sociais

no meio das quais essas vidas ocorriam.

der, .Thomas

e Znaniecki

grupo ou de individuos

ofereciam

a vi~~o

num perlodo

Segundo

de um processo

de mudança,

Elde

que n~o dei-

xava de lado o contexto

histórico

mais amplo. Na opini~o

de

Thomas,

o impacto

da mudança

social

e

da

relacionando-o

a

vida

dos

continua

organizaç~o

Elder,

podia

individuos

ser entendido

(Elder, 1981:80).

Seria portanto

extremamente

gaçao total de qualquer

exagerado

especulaç~o

teórica,

de vida. Mas é igualmente

usos da história
essas especulações

mais

teóricas

visando

to oral e mudança
cepç~o

nitida

ao material

que esse material

objetivo

autobiográfico.

dito subjetivo

e atuante

a desvendar

tobiográfico

ocorriam

introduções,
entre relaHavia perque

e-

Houve percepç~o

continha

algo

de urna filosofia

bem

estrutural

rial recolhido,

e oral,

nao

que o material

au-

a

história

da sua produç~o.

da riqueza

tarde ou cedo, questões

Isso veio sob a forma, primeiro

com

assim corno com um a-

epistemológicas

diante da consciência

a pre-

positivista,

nas suas relações

das condições

Todavia,

possivelmente

todas as questões

apresentava

a história

profundamento

ladas.

que

corno Boas o salientou.

sença marcante

popular,

nas

ou

epistemológicas

Mas, dito de outro modo, devido

se chegou

verdadeiro

a captar essas relações

das questões

uma ne-

primeiros

social ou leis psicológicas.

e discernimento

ram subjacentes

nos

n~o ocorriam

muito pouco no texto. Elas se encontravam
corno indicações

afirmar

do

mate-

novas seriam

formu-

de um desencanto

re-
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lacionado

com o reducionismo

das grandes

teorias.

Veio

lidade de criar tantas
xistem de processos
Era preciso
vo a palavra

dos métodos

também

diferenciados

simplificar. Simplificar

inda para o cientista
perguntando-lhe

fechadas

viviam

quem

mundo.

em dar de no-

a história,

determinados.

saber escutar

que e-

no terceiro

consistiu

que não somente

a faziam ainda que possivelmente

e

sob a ,forma e a impossibi-

formas de perguntas

sociais

àqueles

quantitativos

Consistiu

fala,

sob a forma de uma maiêutica,

mas

como

a-

fala,

porque

fala

assim.

humana

Lentamente

a surpreendente

reaparecia

veiculada

cientista

se pergunta

cionar essa densidade

da experiência

resposta.

Talvez

uma mudança

gia fosse o caminho

a seguir.

experiência
Lentamente

codificar

e

o

rela-

de vida individualizada

sua estruturação

positivista

da

linguagem.

como compreender,

com o fluxo da história,

A filosofia

pela

densidade

e desestruturação.

- tinha possibilitado
nao
de filosofia
Restava

e de

epistemolo-

construi-Ia.

o segundo capitulo caminha nessa direção.

a

30
o

1.3 - Conclusão

o

A história
seu manejo

de vida não data de hoje.

corno técnica

e 30. Já se revelava
completo

de investigação

Iniciou-se

social

corno capaz de recolher

nos anos

o
20

um material

tão

a um desejo

de

quão possível.

Todavia
atribuir
tífico,

do Capítulo

seu uso, ligado

a observação

um papel primordial

foi obstaculizado

dos métodos

Enquanto
pistemologia

pela emergência

quantitativos

çada nas ciências

que usavam

a sociologia

da ficava

sem constituir-se

temologia

própria.

quantitativa,
a técnica

Discernou-se

nejo e das suas capacidades.

do revelar

e pela

cien-

ascensao

urna epistemologia

grandes

baseada

cal-

biografia

os problemas.

autônomas

sua força para desvendar

com epis-

do seu ma-

décadas

apesar

de vi-

Não se che-

e básicas

Ficou quatro

expansões,

nessa e-

das histórias

corno método

as condições

presa sem conhecer

na prática

exatas.

se desenvolvia,

gou a construir

inicialmente

corno que

de vez em quan-

o que nao era

expresso

pelos outros métodos.
Na perspectiva

de urna história

da noção de descontinuidade
chegou de contribuir

cabe perguntar

para a elaboração

fico. É o que se propoe

compreendida

o capítulo

a partir

se o momento

desse método

a seguir.

não

biográ-

2 - AS INSTÂNCIAS

E TRAÇOS

HISTÓRIAS

História

de vida? ~ uma técnica

çao social ou uma das partes
um método

biográfico

lher a face interna
senvolver-se

e externa

classificar

do material

recolhido?

iniciar

pesquisador

e teoricamente

diferente

a construção

a investigação

auxilia

de
recodedeci-

contidos

o pesquisado

par-

da filosofia
do material

a expressar

na

poa ser

que

o

sua vida,a

en-

na sua própria

experiên-

vivida.

~ preciso
esse objeto

para

de campo. ~ preciso

tregar algo da mina de ouro contida
cia humana

e constitutivas

Mas para isso é preciso

sitivista.

desde

de investiga-

todos os hieroglifos

cientifica

recolhido

neutra

da vida, mas igualmente

tir de uma filosofia
~ preciso

DE VIDA

mais amplo, que pode não somente

epistemologicamente

frar, ordenar,
riqueza

essenciais

DAS

depois

cientifico,

continuar

a elaborar

construi-Io,

tura com o dado imediato,

essa

riqueza,

estabelecendo

uma rup-

com a seqüência

e a hierarquia dos

atos do pesquisado.
Tal tarefa

construtiva

e ampla. Não se tem uma idéia

32

completa

e definitiva

de todas as ramificações

gica$ que estão implícitas
construção.
pequena

Apenas

ou explícitas

deseja-se

iniciar

que seja para a consolidação

epistemoló-

nesse processo

de

uma contribuição
desse método

por

biográfi-

co.
Primeiro,
do biográfico,
considerada

mostrar-se-á

como, na perspectiva

qual é a unidade

como básica

presentar-se-á

de pesquisa

que

para o desenvolvimento

dois critérios

para ajudar

do métopode

ser

da mesma.

na seleção

A-

da mes-

ma.
Segundo,
vistas

tentar-se-á

a ser desenvolvido

tórias de vida,
o indivíduo

pelo contrário,

que o método

para recolher

relacionado

faz parte,

presentar-se-á

sugerir

o conteúdo

a existência

esse método

entredas his-

de um grupo do qual

não pode ser um método

um método

de

de investigação

neutro,

mas

participativa.

assim como variações

A-

etnobiográ-

ficas do mesmo.

No terceiro

capítulo,

deseja

do método

mostrando

quais possíveis

tendência

universal

o método

três delas sem afirmar

Na quarta parte,
ticas mais salientes
sibilidade
histórias

instâncias

pode revelar.

tentar-se-á

das histórias
do social

de vida, a interação
individualizada

de cada história

a

construção
sociais

e de

Apresentar-se-á

que são exaustivas.

de uma leitura

reapropriação

continuar

revelar

as

caracterís-

de vida ou seja:
através

de

a pos-

múltiplas

social multidimensional,
e, finalmente,

de vida, o pólo individual,

os dois
e

o

a
pólos

aspecto

33
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sintÉtico
quatzo

de um conteçdo

aspectos

nÂo sÂo ewaustivos)

leitura da sociedade
cessitariam
dentro

nais poderiam

elementos

mas jÃ sugerem

em teorias

Gsses

que

em conta- Oe,

que mostrassem

arquiteturais

a

elementos

corno

operacio,

se estabelecer-

Hinalmente)

a quinta

vida tem uma relaÇÂo
epistemologia

e totaliyante-

nÂo se farÃ sem levÃ,los

ser envolvidos

desses

gualmente

hierarquiyado

parte

fundamental

que sustenta

sugere que as histárias de
com a descoberta

a histária

com a metodologia

atual

oral e popular

pluridisciplinar

que se

da

e

i,

desen,

volve para captar novos problemas-

DAC ) Vnidade

DÃsica

QrimÁrio

Ruando
jetária

e sua SelaÇÃo

se olha de um ponto

e o desenvolvimento

urna mudanÇa

na escolha

Oa dÉcada
a unidade

de Qesquisa:

biogrÃfico

Sadin pesquisa

e publica

Uhomas

autobiografia

polonÔs:

de um migrante

e Znaniecki
Xladeck-

seu estudo

cràtico de 1935) considerou

perguntava

como passar de uma biografia

da sociedade-

a partir

de histárias

a tra,

notar,se,Ã

de base a ser pesquisada-

dos anos 20 e 30) o indivàduo

pesquisada-

DiogrÃfico

de vista histárico

grafia de um chefe indàgena-

estudo

Irupo Tocial

com o NÉtodo

do mÉtodo

da unidade

~

Nesmo na famàlia

tente a
a

autobio,
publicam
Follard

essa tendÔncia
individual

Tanchey)

ser

a
no

e

se

para

um

investigada

de vida de cada um dos elementos

da

34
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familia)

nÃo parece

ser a familia

em si mesma que constitui

a unzdade

de pesquisa)

Eonsuelo)

Narta)

cvm«v«ai«

dp mix«p oáp «áp zuâicienzemenze

~< ««v«v«am/

mas os individuqs)

Lesus- Herraroti

n
??9 iodv~

9 mei«p«

ca««p deve zez nai« q«pcv«ada
qec[3ica«

dp rve oa «i«vaâáp

Nanuel)

Soberto)

que os rrazpeczoz

escreve

ap nZvel

migadp«

d8'

a qeo« a« rve a cav« a dp

oa« ca«çocia«
pbje«ixa

ez,

iodixidvai«

de ba«e"

'Herraroti)

1983:121( -

Teja como for) dir,se,Á
ca de investigaÇÃo

social) mesmo

pos) nÃo tende a considerar
de pesquisa-

ou tendem

Dem diferente
contemporÂnea
sadores

quando

Weja,se)

heuristica

que sÃo objetos

a sÉ,los-

e descontinua

reconstruir

lágica de determinados

ela se refere a gru,

sÃo individuos

aparece

do mÉtodo biogrÁfico-

desejam

uso da tÉcni,

o grupo corno unidade

Qelo contrÁrio)

de investigaÇães

que o primeiro

Fir,se,Á

a histária

a

problemÁtica
que os pesqui,

estrutural

e

socio,

que o pesquisador

nao es,

grupos-

nessa perspectiva)

tÁ interessado

numa histária

individualista

ou atÉ terapÔutica-

Nas) pelo

tÁ interessado

em vÁrias

de vida capayes

porcionar

todo biogrÁfico

«vb«««vi«
q«inÕ«ip

histárias

a reconstituiÇÃo

Herraroti)

de vida de cunho psicolágico

da trajetária

por ewemplo)

em ciÉncias

a bip4«aêia

oa«v«am-

cpnp voidade hev«[««ica

de

es,
pro,

de um grupo social-

no seu estudo

sociais

contrÁrio)

e

pergunta

relativo ao me,
por que

qemp bip4«aêia

de vn

s)oáp
4«vqp

de ba«e" 'Herraroti) 1983:

.1

63(-

Hayer isso e passar

colezivo)

talvey

co- Clhures

simples)

Herraroti

forma numa hipátese
traÇÃo

nÃo fay somente

de trabalhoatravÉs

Qara Herraroti)

o individuo

da/é upnaodp

da sociedade-

cpnp

p/ycni t e-

"7,c

argumentos-

aos fundamentos

da

nÃo pode ser tornado co,

cae//n no opnioaui/énp-

oa q/éicpupgia

vida

ue//pfJia/écve/ 30fJan e//uabpfJa/.

ba/ée//o iodix[dvp
~11

sociolági,

da sua demons,

de diversos

refere,se

nivel

a pergunta)mas a trans,

Oo decorrer

Vm dos argumentos

rno o fundamento

para o

mas que É diretamente

tenta justificÁ,la

social-

uêgica

do nivel individual

ovna

t p c/cp/s/-" 'Herraroti)

1983:

63(
Herraroti
mÁrio

argumenta

corno unidade

entÃo)

heiristica

que tornando um grupo pri,

de base) o

pesquisador

que

usa o mÉtodo biogrÁfico

situa no fundamento

da sua pesquisa

um conjunto

sociais-

alguma esse con,

de relaÇães

Fe maneira

junto pode ser reduyido

a um sistema

ao grupo e elementares-

P grupo primÁrio

relaÇães

e conforme

Herraroti)

dade// I/6-pc/iau-atfMave-á

de relaÇães

se define

internas

ultrapassa

"c-omo vna

essas

upuaui.

de//vn /éi/éue//nade//3voâíe///é e---áufJiuan e--ou e--

t p c/i/a/iÔrve// L e//ofJai~an op ,Oeu c UcLY-Idu/p" 'Herraroti) 1983:64(Gm termos Furkheimianos)
que o grupo social
combinaÇÃo
talidade-

tem urna natureya

e associaÇÃo
C totalidade

das partes

que o grupo social

egS ROVOdSe(
que constituem

nÃo É um puro agregado

algo maior do que a sorna delas

Gwemplos

dir,se,Á

concretos

'Furkheim)

de grupos

devido

a

a sua to,

de partes.mas

1984:6(-

sociais

escolhidos

para

36

fayer investigaÇães
padezros

estudados

mo tambÉm)

sociolágicas

por Dertauw,Xiame

a innçstria

'Fenyin) 1983:14zessa orientaÇÃo)
coso P estudo
constituiÇÃo

reconstituir

JÁ evidentemente

das elites

estudos

de Cspasia

por

Fenyin

que nao

seguem

a trajetária

sugere,se

'Eamargo)

1983:191(; mas o

urna histária

oral mas

sociolágico

biogrÁfico-

que se possa

'

nao se fay pela

e o conteçdo

o mÉtodo

sociolági,

Eamargo

aqui nao e reconstituir

de

Qara esse

um

fim) com

tornar o grupo social

corno

de base-

Eolocando
perspectiva)
niciar

estudado

citar os

1983:160()ar

mas tambÉm nao sao diretamente

grupo social usando

unidade

Dasta

'Dertauw)

de aguardentes)

de um grupo primÁrio

que interessa

Herraroti)

nÃo faltam-

o problema

tem,se desse modo encaminhado

a construÇÃo

de um objeto

Sesta todavia
ar a seleÇÃo

da constituiÇÃo

sugerir

cientàfico-

o primeiro

peito ao nàvel de efervescÔncia)

nessa

urna maneira de !e

dois critÉrios

do grupo social:

urna certa descontinuidade

do mÉtodo

critÉrio

o segundo

histárica

capayes

de gui,

diy

res,

se relaciona &com

do grupo social no tem,

poC justificaÇÃo

desses

dois critÉrios

da com a necessidade

de recolher

histárias

teçdo social vivido-

Pra) grupos

sociais

vos dificilmente

se prestam

cial das histárias
membros

de vida com con,

apÁticos

para influenciar

de vida a recolher

do grupo- Nas do outro

determinado

estÁ relaciona,

ou passi,

o conteçdo

junto aos

indivàduos

lado) grupos sociais

nàvel de efervescÔncia

so,

tendem a envolver

com

um
seus

.4
h

A

membros

e a determinar

a constituiÇÃo

ricas de uma ewperiÔncia

humana

de histárias

de

vida

vivida-

L mesmo ocorre com o critÉrio de Gde/I/Ic//pou/iovidade/"/
Teguindo

por ewemplo

a trajetária

notar,se,Á

que para manterem,se

necessitam

criar) inventar

tica) a trajetária

novos

como Fuvignaud

entre sociedades

efervescentes

prever

u/e/" nas histárias

1988:8(-

qualitativamente

grupos sociais
a presenÇa

igualmente

diyendo

Vm grupo que cria) produy

antecipaÇÃo

tem base

o salientou)

entÃo emerge-

Gscolher

se) aparentemente)

em Fur,

novos

ou transforma,o

de,

C efervescÔncia

ÇÃo de ideais

devir)

'Fuvignaud)

pela aÇÃo

profissionaliyadas-

os dois critÉrios

kehim era fundamental

Dertauw)

de fayer pÃo- Oa prÁ,

mesmo

clÁssica-

de

reproduyirem,se)eles

constuàda

descontànua)

sociolágica

havia correlaÇÃo

modos

grupo de famàlias

Kndiretamente
na literatura

vivos)

do grupo social

les) É uma trajetária
se trata do mesmo

dos padeiros

e a

produ,

C descontinuidade
algo) recomeÇa

seu

no tempo-

com esses

critÉrios

de um conteçdo

de vida) de um conteçdo

mais

humano

e

por

"/3amie/o.
mais vivi,

doNas É igualmente
saber como sugerir
cia humana)

colocar

o problema

metodolágico

ao indivàduo

a produÇÃo

dessa

numa histária

de vida-

de

ewperiÔn,

38

,1
2-2 , NÉtodos

de Eoleta

das Jistárias

de Wida

Ruando
de histárias

se trata de aprofundar
de vida relativas

al e estrutural

de que modo

a trajetária

de um grupo primÁrio

trÔs modos emergem)

pode

a

coleta

histárico,soci,
ser reconstruàda)

cada um tendo uma modalidade

de ser con,

duyidoCpresentar,se,Á
derar como diretamente

C seguir)
segundo

primeiro

o mÉtodo

filiado

a filosofia

apresentar,se,Á)

etnobiogrÁficas

positivista-

a pesquisa

o termo usado por Herraroti-

duas variantes

que se pode consi,

participaÇÃo

Hinalmente)

sugere,se

que serÃo igualmente

apre,

sentadas - NÉtodo

VOgfda de inspiraÇÃo

ro tipo de mÉtodo

de coleta das histárias

ciona com a filosofia
lhe uma histária

positivista-

Uodavia
Gquipes

sÉrios para muitos

que o pesquisador

de gravaÇÃo:

um simples

mia/ BnefJic/a/Z1/ Spc/ip/ipgic/a//i

reco,
uma

estatàs,

cientistas-

nos anos 50-

de vida

seja

aI-". Feve,se fayer totalmente

nar,se de uma certa maneira

que

aos mÉtodos

de coleta de histárias

mais longe) ewigindo

se rela,

essa neutralidade

esse modo de agir foi codificado

americanas

.vn»j:L ~ó1=~.s1>111a
js

de vida

sua entrevista)

Tem dçvida)

quase que por uma referÔncia

ticos coloca problemas

P primei,

P pesquisador

de vida adota durante

atitude mais ou menos neutraescolhida

caeSfShSefLA

um

tem

ido

verdadeiro

esquecer)

tor,

anewo do instrumento

B/3/3pc/ia//uipZm/

/3p/iic/i/ua/

39

,1
amen d«««p rve a u«ao«c««âáp da oa««aâap «eja (e«ua de
(p«n« pez$eztamente

oevu«a- de«qpjada de upda

vna

«vbjeu«x«da.

de- Qe«vmua««a vn b«pg«ana «ed«g«dp em e«u«mp de

«emaué««p

adn«o««u«au«xp- qpo ;1P ae cpnqmeuaneoue e«uaoda«d«~adp"/ Qoi,
rier) 1983:42(-

Weja,se
construir

quanto

difKcil

a trajetária

tir de histárias

se tornaria

de um grupo social

de vida coletadas

que os pesquisados

conseguiriam

raÇÃo a sua relaÇÃo

de

primÁrio)

a

desse modo-

ao ewtremo

ticipativa

do pesquisador

raÇÃo da histária

Ruem disse

tornar corno base da sua nar,

a autonomia

pri,

e a nÃo interferÔncia

na elaboraÇÃo

que constituiu

quando

ou condicionou

de vida É urna ewperiÔncia

par,

'
supoe

da histária)

É a çnica fonte do social)

dade) a ewperiÔncia

re,
par,

com o grupoB ClÉm disso o mÉtodo)

vilegiando

que o indivKduo

a tarefa

na reali,
a

elabo,

de relaÇÃo

com

um grupo social-

Ual modo de proceder
ewistem

muitos
B oA=9et

se mÉtodo)
diante

criticos-

de diÁlogos

guntas

Nenon-

Tácrates

sucessivas

de a respeito

É a relaÇÃo

de vida seja feita

me,

maiÔutica

mediante

de um conhecimento
convence,o

nes,

P modelo

leva o escravo

saber- Nas Tácrates

Qropãe,se

e de auwilio

e pesquisado-

po de investigaÇÃo

o segundo mÉtodo -

participativa-

que a coleta da histária

urna relaÇÃo

tendo fiÉis assim corno

Gsses preferem

de investigaÇÃo

entre pesquisador

escravo

continua

ewemplar

desse ti,

de Tácrates

urna maiÔutica
Nenon

comunicativos

com

o

feita de per,

a descobrir

a verda,

que ele Nenon)afirmava

de saber o que Nenon

nÃo

afirma

S6

,1
' sabernao
Tem dfivida) aplicar
quisado

do qual se deseja

vida relacionada
um processo

simples)

C primeira)

pes,
de sua

de um grupo social

nao

e

que

o

mas complewotrzs caracteristicas

diy respeito

importantes:

ao direito

quantitativos

sado) quase que seu direito
ewperizncia)

a um

sintÉtica

a palavra

tem na investigaÇÃo,participaÇÃo-

ra) se os mÉtodos

direito

TocrÃtica

obter a histária

com a trajetária

JÃ pelo menos

pesquisado

a maizutica

Fe certa manei,

tinham retirado

de se ewpressar)

a investigaÇÃo,participaÇÃo

com uma certa plenitude-

do

de

pesqui,

diyer

lhe devolve

Gis uma primeira

sua
esse

caracte,

risticaC segunda
que se estabelece
igualdade

sugere que a micro,relaÇÃo

entre pesquisador

substancial-

seu práprio
interesse

caracteristica

discurso-

OinguÉm

e pesquisado

deseja

subordinar

de

uma

o outro ao

Nas hÃ como que um sentimento

desejoso de criar na micro,relaÇÃo

substancial-

e

essa

e

um

igualdade

Gla "3axpoe/c/e/ a oe/niVJi/éc/ç/VJc/iado-á c/pnqpouane/VJ.

up/é- rve/ qe/ma« /éva/é c/aoac/ue/o[/éuic/a/é de/ naogioami~aâÚp

e/ de/

e/yc/mv/éÚp /épc/iam- e/«c/aqan iooe/ne/diaxe/mne/VJue/ ap/é dadp/é adrvi.
oidp/é

e/ e/mabpoadp/é

inage/o/é p3iciai/é
roti)

3ponamne/oue/

de/ pvuop

npdp-

a/é/éin c-omo a/é

rve/ a /épc/ie/dade//ée/ dÕ de//éi ne//énp" 'Herra,

1983:6(-

L

terceiro

aspecto)

sugere que o pesquisador
em lugar de ser neutro)

sobre o qual insiste

no desenrolar

Herraroti)

da histária

de vida)

corre um risco- Gle É tÃo pálo ati,

EC

vo da micro,relaÇÃo)
sua hist5ria-

quao o sujeito

Eada interaÇÃo

pesquisado

no desenvolver

da momento

"vn zovo

ue««áp

dinÂmico

tornar,se

como sua configuraÇÃo-

a sobretudo

P outro procura

sua vivÔncia)

lembranÇas

de vida como totalidade

inserÇÃo

num grupo social-

Gm suma) nesse mÉtodo

frente a verdade)
levar o sujeito

a plena ewpressÃo

num campo constitutivo

do mÉtodo

JÁ duas variantes
consiste

mesmo

riscos-

as sugestães

que vÃo

do

pes,

sociais

da

constituir

a

referente

a sua

que É bÁ,
substancial

pelo pesquisador

para

da sua ewperiÔncia

humana

da sua relaÇÃo

e atravÉs dele com a sociedade

Wariante

ao

so,

aparentemente

a igualdade

e o risco corrido

as

final

trabalham

nao É a neutralidade

simpÁtica)

risco

do produto

preciso

sintÉtica

ew,

a sugerir

e dos quadros

sucessivas

hist5ria

certo

que corre os

respondendo

da sua mem5ria

sica) mas a cooperaÇÃo

um

em areas

o pesquisador

colaborar

ewtraindo

ouro- f

a ca,

Gm cada um des,

a auwiliar

tanto a riqueya

e arriscar

sugere

Ppn Pe«ua

Ps dois interlocuzores

tempo cavar com cuidado

primeira

e

1983:5(-

hÁbil)

bre uma mina aonde hÁ diamantes)

quisador

entre pesquisador

e dialÉtico

'Herraroti)

que vÃo provocar

desconewas-

a

hÁ como que uma certa audÁcia)

para o pesquisador
perguntas

verdadeira

que narra

Panqp qa«a a Ppnvo«Paâáp

e q«p3v«d«dade"

ses passos)

individual

com seu grupo

social

global-

investigaÇÃo,participaÇÃo

etnobiogrÁficas

em recolher

desse mÉtodo-

um tewto) uma hist5ria

da ou duas- Oa leitura dessas hist5rias

C

de vi,

de vida) nota,se

as

I,

42

pessoas

que sÃo mencionadas

iguazmente

testemunhos

dade dessas
membros

histárias

reunidos-

nelas-

essas pessoas

se for o caso e aprofunda,se
atravÉs

de uma avaliaÇÃo

sÃo os práprios
reforÇam)

indivàduos

que comentam)

negam)

ewa tos- Oesse

caso) escreve Qoirier

de/ vn naue/mJiam

Seçne,se

ioi«iam

e

ou fatos mais

qe/!/;
rvi!/;1-EUo6

ue/ouamJa mJe/ami~amJ vna

'Qoirier)

1983:63(-

do) "L s dp«vne/oup!/;

«poumJa.bipgmJaoia!/;

poirier

«vjp

ve-ye-!-A «po!/;ide/mJaxe/m/ C di!/;uÚo«ia

amgvna!/;

ve-ye-!-A e/oumJe/ a inage/n

amgvna!/;

ve-ye-!-A !/;igoi3i«auixa!/;/

Opde/n !/;e/1J
vn

q a/o/si/da6qamJa op r 9 s aqmJp ovodane/oup!/;"
Fentro

dessa variante

poderia

ainda verificar

tamente

a veracidade

dos- C funÇÃo
bilidade

Qoirier
de mçltiplas
colher

reçne,se

a aumentar

diversa

dada!/; qe/mp

qe/mp!/; pvumJN!/;!/;ap
novo

qpoup

de/

1983: 64( -

o

pesquisador
ou indire,

dos fatos

menciona,

a validade

que se pode fayer

cruyadas-

completa

Uratar,se,Á

de histárias

mencionadas-

apenas de uma histária)
maneira

etnobiogrÁfica)

nviua!/;

e

confia,

recolhido-

histárias

as pessoas

e-yi!/;ue/

'Qoirier)

e a autenticidade

acrescenta

uma amostra

.J.," Pb0U,f

por si mesmo diretamente

da avaliaÇÃo

do material

rve/

mo,

ce/oa.1 naoe/imJa

UEF

a!/;inage/o!/; qmJpdv~ida!/;

qaGJ.

que desse

de/ !/;i e- a!/;inage/o!/; dp gmJvqp

qe/!/;rvi!/;adp e/n mJe/maâáp

va,

a

vuimne/oue/

de/ vna

ioue/GJe/!/;!/;e/
xamJiaxe/m-

di!/;qp odp

bipgGJa3ia

conclui

p p a-L-EUe«po!/;uJuve/n-

pelos

testemunhos

tornam detalhes
"-

ver,

feita

mJia!/;ve-ye-!-A ) oa!/; rvai!/; o!-A ioue/GJe/!/;!/;adp!/;
qpde/mJáp
ui«iqamJ"

a

e

Hay,se

uma

primeiro

de vida-

de re,
Fepois

uma avaliaÇÃo

mas dos fatos) eventos

com o fim de aumentar

avaliaÇÃo

nao

falados

a confiabilidade

de
e

a

S<

,1
validade

da investigaÇÃo-

y««ue/- «e/gvodp op««p
xe/««e/««dp
y«ue/

3vodada

epohe/e«ne/oup oe/ohvna qe/«rv««a rve/ u«.

oe/««e/nãupdp-

e/yue/o«p a e/y««u«oe«a

nvfu«3p«ne/

de/ e/«uvdp- de/««e/npdp-

e-,

rve/«e/np« d«~e/« rve/ oáp

rve/ ]C, de/v L q«pje/up de/ axaf«a«

oe/ohvn «orvã««up

nauiea

C,'

que "oáp

Nas Qoirier acrescenta

C, qpf«3«o«ea

qe/fa epfpeaâáp

de/ vn

pbje/up

e/n epnqa«aâap

C, ne/updpfpgiea

da« «o3p«naâíe/«

Weja,se

grande

qp«

«««ue/.

obtzdaz"'Qoirier)1983

ca \- B

quanto

do e das suas variantes
de recolher

Dachelard

mÉto,

UaNa VOgfda(

de vida-

em que se deseja

com suas variaÇães

construir
mÉtodo

um objeto)

como

que convem)

mas

ou nÃo) conforme

a

possi,

de fayÔ,lo-

Qoirier
ressante

tem ainda uma conclusÃo

para salientar

profundamento

participativa-

"Yp«le/«p3

livro de Txdnex Ninty

avaliativo

cer o divárcio

rio da histária

reforÇa

de vida)

periÔncia

mencionada

conotaÇÃo

mais intensa

e uma relaÇÃo

individual

recria

na histária
a relaÇÃo

dual ao grupo e atravÉs

Gle) a partir

uhe/ Eaoe/"

o contewto

inte,

sociolágicades,

de

um

estabele,

e histária

social

as condiÇães

de

sugere que o a,

nunca vai no sentido

entre histária

mas pelo contrÁrio)

ewtremamente

com forÇa a dimensÃo

se tipo de investigaÇÃo

maneira

do segundo

do primeiro

o sugere nÃo e o primeiro

os ulteriores
bilidade

criticas)

as histárias

Oa medida

É a distÂncia

ou

social)

comunitÁ,

sociais

da ew,

de vida) ou seja)

dÁ

uma

que une a histária

indivi,

desse grupo a sociedade-

Fe certa

social que estÁ salientada

profunda,

44

,1
menteWale a pena citar o tewto seguido
de HranÇoise

gaâáp

Norin:

"Máp

qpde

ha c/pnqmeneo9uaIuiedade

iorvçIui9up

c/ma/3/3ic/pda e9uop/3pc/ipmpgia

e oáp

ioxe/39ui.

c/po9uIuadiâáp

en;tLte

e o iorvçIui9up

dp ONIu9up Qirveohp

Lio9u~ éey

ap me-6mo

Ta/3p C a aoami/3e

o

a9uIuaxç/3

La/3 a9uç agpIua vn -6· qe/3rvi/3adpIu

c/pmpc/pv oe/3/3a qeIu/3qec/9uixa6 Szdoez

Iuam/ Mvn

comentÁrio

e 0-6 pv9uIuN/3 a/3qec/9up/3 da

qe/3rvi/3a6

a bipgIua3ia

um

J ax Ie. Óp P-a.I I-P ULI a

a9uIuaxç/3 da hi/39uíIuia de xida

da/3 hi/39uíIuia/3 de xida/

de

-6e
9uenqp

dp neip

Iuv.

aIu.uigp vm9uefuipIu- op/3 9uIupvye e-6-6e c/pohec/ineo9up

qaIu.

.uic/vmaIu de T a/3o -" 'Qoirier) 1983: 64(
HranÇoise
tárias

individuais

das mesmas

oeohvn

a respeito

opxp-

da continuidade

de vida e aprofundamento

por avaliaÇães

de continuidade

lemen;to

Norin

entre

coletivas

indivàduo

es c S,Cv e LNIuio-

sublinha

esse mesmo

"vn pv9uIup

elo

C'

e-6-6e mixIup op/3 u/oa 6 . o rve

dpc/vneo9up 9uioha 6ei;to a9uç agpIua .

9/o 6 o Ltma @ _ es 6 i o 9 o/a 2 i v1a/3 de T a/3o a mv~
cpoênic/p

etnosociolágico

e comunidade:

rve

entre his,

do

Ô a aoami/3e
v1o o 6 e y6 o

da/3

-6· v1i o , e,

dp -6eu gIuvqp /3pc/iam de qIupme9uaIuip/3 IuvIuai/3/ C hi/3.

9uíIuia de xida
c/pnvoidade"/

oáp

reconstruir

iIu c/po9uIua vn e/39uvdp aqIu03vodadp

'Norin) 1980:323,4()

Fesejava,se
nos preocupa

deve

mencionar

nesse trabalho
a trajetária

etc --- Pra) a citaÇÃo
possibilidade

'Qoirier) 1983:64(-

esses dois tewtos) pois o
É justamente

a perspectiva

de um grupo social)

dadz) ou de urna organiyaÇao

profissional

de

que
de

de urna comuni,
base

de Qoirier vem justamente

de urna metodologia

da

familiar

salientar

a

que alÉm de usar as histá,
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rias de vida as aprofunda
do um elo entre

EonvÉm

comunidade

todavia

esse trabalho)

pela avaliaÇÃo
e indivKduo --

diyer que nem sempre

sobretudo

e localmente

uma comunidade

na pesquisa

em que direÇÃo

sociolágica-

mas psicolágicos

relaÇÃo que o indivKduo
o determina

para

mas ela tem um vetor:
com o social que o

Seconstruàdas

de,

nÃo com os proble,

ou contra o qual estÁ possivelmente

2-3 , KnstÂncias

ew,

de vida se articula

Gla se articula

mantÉm

e

ou um gru,

essa sugestÃo

a histária

do indivKduo)

fayer

reduyido-

Teja corno for) apresentou,se
linear melhor

É posslvel

se o grupo social estudado

tenso e nÃo forma necessariamente
po social primÁrio

desse m0,

colocando

o

da

envolve)

em conflito-

pelas Jistárias

de Wida

Eabe agora sugerir

as diversas

tária de vida se pode descobrir-

Gm primeiro

tária de vida pode possibilitar,nos
dos eventos)
Tegundo)

vo- Uerceiro)
Ruarto)

investigar

pode revelar

forma) o ritmo e o balanÇar
guagem da histária

de vida-

lugar) a

his,

a dinÂmica

histária

cronolágica-

a relaÇÃo

arquetipos

pode ser aprofundada

que na his,

reconstruir

ou seja urna determinada

possibilita

instÂncias

subjetivo,objeti,

e estruturas

do ponto de relevar

diversas-

gestos)

dos quais pode aparecer

a

na lin,

Sa

ISefodSL
com a menÇÃo

MdaVaToRSML

de mçltiplos

a linha contànua
nidade)

ar o material

C histária

possibilita

cronolágico

do tempo vivido

imediatamente)

de cada histária-

esse primeiro

Uabela

QerKodo

de

traÇar

sem que haja necessidade

visualiyar

n .

eventos

ou descontànua

certos eventos

um encadeamento

Na RdgcaA

vida
sobre

pela

comu,

de procurar

mas apenas

situ,

Vma tabela pode ajudar

a

conteçdo-

de tempo estudado

Qesquisados

Uotal

:9

QK

Gvl

Gv2

Gv3

Gv4

Gvn

Q2

'

'

'

'

'

Q3

'

'

"

"

"

Q4

'

'

'

'

'

p

OÃo se trata) ainda
mas apenas de reconhecer
ventos

cronolágicos

Qode,se
critÉrios-

) de periodiyar

uma determinada

distribuàdos

refinar

C referÔncia

ao artigo

rindo trÔs nàveis de manifestaÇÃo
ritmos

rÁpidos

nàvel)

trata,se

de eventos

instÂncia)com

antigo

por ewemplo

eventos

e

suge,

dos

Oum

seus

primeiro

mas se aprofundar,

obter eventos

relativos

e,

alguns

de Draudel

dos eventos

cronolágicos)

de

analisado-

ou lentos pode ser sugerida-

se,a a leitura do tempo) pode,se
juntura)

quantidade

no peràodo

essa primeira

cada intervalo

de uma

con,

a uma situaÇÃo

que

47

zem urna certa duraÇÃo-

Furante

e de"arrocho

as famàlias

salarial)

gens caras substituem
dispendiosas-

situa no mesmo
dos no contKnuo

' se repetir
vao

caNOU aMaddOdA

em lugar de

desse

marczdo

Gsses

atracando

uma carga de escravossincrânica

Gsse evento

integrados

distribuàda

Vla eO

localiya,

e fatos que

do conteçdo

colonial)

nao

ritmo

de

tempo

e desembarcando
pela

sua

Gle sugere ou revela

em trÔs nàveis)

a

revela,nos

a dos fatos ocorrendo

a

escravocrata

bastante

dos eventos

em aberto a possibilidade

fechada-

ser

poste,

a

comple,

no

tempo-

de ler de um modo mais

dos fatos-

, KnstÂncia

do objetivo

Vma segunda

instÂncia

ao subjetivo

ao

sá se ewplica

a sua sincronia

essa instÂncia

respeito

NOeeOe

de um ritmo lento) o da estrutura

de urna instÂncia:

complewo

certo

tÔm tambÉm um cer,

nos portos

numa estrutura-

Ual leitura

Feiwar,se,Á

um

ewistem eventos que pertencem

em tempo havia barcos

widade

menos

'Draudel) 1958(-

Furante o peràodo

riormente

caseiras

ritmo que os

to grau de repetiÇÃo-

com eventos

via,

tipo) com

por urna cronologia

e lento de urna estrutura-

manifestaÇÃo

fayer

H aMaddnVMSL

plano e nem no mesmo

Hinalmente

inserÇÃo

de alta inflaÇÃo)

essas por alternativas

Oesse caso eventos

RdLg NO dOcOfSmla

profundo

um peràodo

e subjetivo

que pode ser denotada

e ao objetivo-

Naria

diy

Ksaura de

Ruei,

quando nota que a sociologia

"aqp.

roy aborda

esse problema

d«haodp.««

da q«irv« uanbãn «pnp ««v «anqp z? ««uvdp«-

««.
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,1
ue«dev zeu Únb«up aue oz «p«hp«- dv«a«ue nv«up uenqp «p«««.
de«a«p« amgp ewzluzzvamezte qe««pam9

«««a«pv.p« «pnp

pzezeztaÇãez ««nbím««a« dp «ema««p«ane«up
]C8

«enemha«ue«

perspectiva

de uma trajetária
nesse nàvel)

tempo pensado

ou seja

a

de um grupo social)

o aspecto

prio ao grupo)

dos valores)

do qual se visa reconstituir

da que possivelmente
duos singulares

ou parcialmente

normas

instintivo)

indivà,
classifi,
que re,

sÃo relacio,

quase que repetitivo

no subjetivo

Sio
como

Scea PLMfa pe,

rurais de produÇÃo

em valor-

diferentes

Oo que diy respeito

da

no

a carne assim

nÃo desaparece

esse costume zransformado

trata,se

de

ain,

de grupo- Clguns des,

de produÇÃo-

lo fato de terem desaparecidoas relaÇães

do por Dachelard)

todo

comuns)

P gosto de comer carne

da sua preparaÇÃo

to herarquiyar

pre,

atÉ aqueles

Irande do Tul) ou seja o valor atribuàdo

criaram

ou duraÇães

estabelecer

estrutura

vÃo alÉm das relaÇães

sobre ela mesma-

de

comum quer seja ao grupo) quer

e a prápria

nadas com um movimento

pro,

chama

diferentes

pode,se

mais urna mentalidade

ao ambiente

distinguir

quer seja no grupo

caÇães que vÃo desde as mais superficiais

sociedade

reconstituiÇÃo

dos conhecimentos

a valores)

para outros)

seja a sociedade

Oa

a trajetária-

Oo que diy respeito

ses valores

da

pode,se

antes de ser tempo vivido)

«pn

1988:37(-

como tambÉm aquilo que Dachelard

sente quer seja em cada indivàduo)

tratam

dp ««d«x[dvp

C ALJ a tpc/ce/dp/de"
'Rueiroy)

que nos interessa

ze,

Qode,se

que

portan,

tipos de valores-

ao tempo pensado

e tempo vivi,

de captar algo que tem muita

im,

05

,1
portÂncia

na aÇao social de grupos-

ciai!B) como as do Novimento
paÇães)

acampamentos)

tivas concretas)

momento

atÉ eventos

pensado-

ria da consolidaÇÃo

Cac/he/maIud-

de serem da,
desvendar

da vida de inspiraÇÃo

vL-,vL-,do em

novo)

vna

pv auã/ me-6mo)

e/3uadp

em amgvo/é

ueouauixa

de

sociolágica)

Da,

éauamne/oue/

IueuI/.3I/.rveaoue/3

pvuIup

npdp-

vna

de

vmuIuaqa/é.
a

xI/.da9
c/aqua.

naI/./3-6e tL-,veLt vL-,vL-,do- =
pvuIup

npdp-

rve

-6e

mvgaIu

que-6e

a

1988:78(-

nÃo e necessÁrio

para o psicolágico

chelard para criar uma psicologia
sobre uma instÂncia

entre um tempo pensado

vL-,ve-Lt naI/./3

mpc/amI/.~aIu

a xI/.da e em /3egvodp

Oo caso desse estudo)
do sociolágico

e/ébpâp

aqaIuçoc/I/.a qaIuuI/.c/vmaIu que-áe

qIupqpIu rve/ -6e vL-,va de
de uvdp

de

qe/o/3a.

o qe/o/3a.

e o

xpouade

a, e/orvadIuaIu-

naI/./éc/maIup rvaoup

'Dachelard)

de que momento

I/.oxe/Iu/éáp/ée/ne/mhaoue/ op

oa/éc/e/oue/- pv /ée/ja- rve

c-omo rveIuI/.a SI/.nnem-

uaoup

se a atenÇÃo

tem
teo,

e/ a3I/.IunaIu rve/ L ue/nqp

vL-,veLt de

a, uI/.IuaIuda xI/.da vna

enLtL-,quec-e"

o

e a sua

a/3qec/up/é a ueouauI/.xa

/éaIu a xI/.da/ Oeo/3aIu L uenqp

IuI/.ade npdp

duraÇÃo)

a FuprÉel

P-1~ Õp e/n pqe/IuaIu vna

uamxe/~

a, -6empLte)

versao

obje,

"CI/.pmpgI/.a/é e/n et a-U-EU oa/3c/e/oue/"- L-IOUt - e--ác-Lte-ve-

neoup

rva/ée

situaÇães

podem permitir

Seferindo,se

da q/éI/.c/pmpgI/.ada dvIuaâáp

dp a, uenqp

Máp

ocu,

que tÔm condiÇães

devida

so,

que "/3e/ c/e/Iuua/3oNIuna/3 /3pc/I/.aI/./3
aqaIue/c/e/n qaIua

escreve

VvqIuã/e/1 c-omo

qmaop

vividas)

aÇoes

invasães)

em que essas aÇães como tempo vivido)

sido primeiro

chelard

dos Tem Uerras)

sÃo duraÇães

tados- Nas as histárias

Feterminadas

fayer a in,

como o deseja

de duraÇÃofundamental

Cpenas
que É

em comum e um tempo vivido-

numa histária

de vida

'ou vÁrias(

Da,

atrai,
relaÇÃo

C partir

aparece

a
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i

hShnVMSL

de urna idÉia)

enquanto

outras

fermenta

atÉ se tornar

pamentos

na praÇa da Natriy

desaparecem-

gias de ocupaÇães

urna idÉia nascendo

tempo) e duraÇães

zdo em cada instÂncia-

motivaÇÃo

Uabela

00 .

corno acam,

ou atÉ estratÉ,

Áreas-

hÁ critica

na perspectiva

sob a forma
e

de

conhecimento-

de histárias

ou jÁ elaboradas)

de tornar consciÔncia

Javeria

entradas

da variedade
possibilidade

para distribuir

nÃo

o

C.,

h~:j:i:9

de

vida

estragÉgias

diversas

pesqui,

somente

de imaginar

ta,

no tempo essas

S)

levando,os

e

de

a

viver

U4

U5

de aÇÃo-

Uempo pensado

Jierarquias de
idÉias pensadas

UK

U2

U3

Oivel individual
familiar
grupal

KdÉia de a,
vsí:s;;~;;=9

em lugar pR
blicoKnter,grupais

de

de hierarquiya,

assim corno o nivel de profundidade

que causam nos individuos)

tempo vivido)

que

1988:76(-

mas igualmente

dÉias emergentes

vividas

em Qorto Clegre

que estÃo em via de elaboraÇÃo
sador nÃo pode deiwar

ela ficar)

Gssa idÉia- É tempo pensado

e maturando)

Eolocando,se

belas de duplas

para

em que hÁ tempo pensado

'Dachelard)

cada instÂncia)

da mesma

de terras em outras

Oo momento

0;E1 EI-,"

a escolha

KdÉia de
ocupaÇÃo de
terras-

o
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Oo que diy respeito
mo uma instÂncia

ao problema

do subjetivo)

nela uma das instÂncias
ÇÃo) a do individuo

os individuos

eouáp

neop.é

segundo

atravÉs

'Rueiroy)

op /:/o«po.é«/:/eoue zofet-?-vo-"
EI-_ xeo dp/tt e et »at

Lung)

"Tpdp

tÂncia: a de relaÇÃo
Weja,se

'Rueiroy)

cobre,se

novas relaÇães

a totalidade
pectiva

ou partes

de Dachelard

deseja,se

revelar

que de instÂncia

dp.é

uenqp.é-

OÃo se pode en,

longe da posiÇao
a linguagem

para

uma

desven,

nova

ins,

em instÂncizdes,

humana-

consiste

tÁ,se cada vey mais

qp«

aoÚf/:/.ée

ou dos individuos

da ewperiÔncia

a ciÔncia

a

«evo):)da.é

"Una

atzavÉ,á

do individuo

"a.é rva/:/.é 3afaxan

ra,

com o inconsciente-

para delimitar

de vida)

todos

q.é/:/rv/:/.énpt eo ;1-

a serem seguidas

truir essas relaÇães

sistia em submeter,se

a

/:/oxa«/:/aoue.é- x I-01 E-1e qe.

1988:39(-

do individuo

portanto

comuns

por

abbb- d/:/.é«/:/qm/:/oa.é',áoz-?-o,

dp/p bI-01e

apenas

comentado

'Rueiroy) 1988:39(-

trar aqui nas vias de acesso
dar esse material)

inspirado

e /:/nageo.é a««a/:/«a.é

fo,á .é/:/go):)3/:/«adp.é
.é/:/nbém):)«p.éa«vnvfadp.é

fpg/:/a- aou«pqpfpg):)a,/"

rela,

zolet&?&vo) qp/:/.ée.éua«/:/a .épb

«po3/:/gv«aâíe.é

«po.éuiuv/:/«/:/a vn pbjeu/:/xp

ve

sejam quais forem as

1988:39(-

/:/od/:/x):)dvamdp rve

coletivo

simbálicas

dos tempos)

/:/o3mv«o«/:/a da.é zepze,áentaÇãe,á

rve

um outro tipo de

com um inconsciente

representaÇães

Ças e os momentos

Ksaura de Rueiroy

que implica

da teoria de Lung- Gwistiriam
Naria de Rueiroy)

Naria

dos arquetipos)co,

em desvendar

um objeto

JÁ todavia mais uma çltima

pers,
e cons,

cientifico)es,

positivista

ou discurso

,2,6,"

Te na

com

que

con,

das histárias

'Iagnon) 1983:48(-

instÂncia

a ser identi,
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.

'

o

ficada nesse
gestos

trabalho'

ainda que possa

dos

que

haja

feitos pelo corpo humano+

) HnstÇncia

antropolãgica

Dssa instÇncia
jÃ autores

linÃrias

comum'

que refletem

$Eoucault'

rno o dos escravos

dos gestos

nÉo à muito

como Eoucault

Y[Pp e Ild[Z"

.7678..&+

africanos

das suas terras'

Dngenho

impunham

recriando

sobre o corpo em "N[.

vigente+

dos corpos'

de gestos

xa' variada'

portadora

Â difâcil

nos discursos
de pesquisa+
instÇncia

se rebelam+

obrigando)os

ser importante

afetividade

que acompanha

modificaÔÉo

do diÇmetro

gestual

e que varia

esse mesmo

do Hris

"TU lcP cPd[3UpjPupe

$dilataÔÉo

essa

sobre

com a carga

de

d[cPb"

.761810&+

N outro à

a

e estreitamento&+

PdrbeYP

glU ppe jte [cfeZjPdjUp

dois
e

3Op[SP glU p lcP

enthe fUppePp

atual

que

discurso+

dP[p ] cUdpPYUdp
$Ooirier'

presente

para o pesquisador+Ooi)

o "9b[db(zdY" das pupillas

gestuais8

dpe mUZQPb

comple)

designar

atraiu a atenÔÉo do pesquisador

de discurso

Secld[SPupe

à

de vida com a tecnologia

parece

urna espàcie

Srata)se

a

ouro+ GÃ corpos

dessa instÇncia

corno fonte de interrogaÔÉo

comportamentos

de

de amor' ãdio+

ou histãrias

rier por exemplo

impos)

Renhores

? gesta humana

fazer a anÃlise

Sodavia'

co)

receitas cu)

GÃ gestos

a cana' a lavar areia para encontrar

que atravàs

criativos'

no Arasil

redefinindo)as+

a domesticaÔÉo

ainda

GÃ gestos

tos pela forÔa' pela ordem econçmica

cortar

J

ter outras8

e~p~cie

de

P jZeSP de p[.

dP m[TP peJ[Pb

P.
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?ssim'

enquanto

entr~ pesquisador
comunicaÔÉo

e pesquisados

qualquer

de afetividade

de urna comunicaÔÉo
ou outras

maneira'

neutralidade

f

ela invalida

sugerida

que à importante

sas manifestaÔées

e depois

durante

e

ser

pep.

registra)

registrada

decifrada+

possivelmente

pela posiÔÉo

urna outra

entre os mesmos+ Sra)

que sã poderia

tecnologias

verbal

de "YUpjep

ao nivel

entre os dois interlocutores

ria todas as interaÔées

com filmes

a comunicaÔÉo

ao nivel verbal'

ao nivel inconsciente'

fepP[p" existiria

tar)se)ia

se processa

a

Ce

atitude

de

positivista+

aqui apenas

a pesquisa

à a instÇncia

ou investigaÔÉo

des)
parti)

cipativa+

Las' alàm disso Iousse nos dÃ na sua
do Festo

$Iousse' .752&+

para captar
gestuais+

trás aspectos

Dsses

Mo prãprio

teralismo

da palavra

enunciada

corporais

e

o formulismo+

registrar

se

revelam+

ritmos' bila)

formulismos+

alguns exemplos+

o corpo com seu sistema

Iousse

parte da idàia que

laringo)bucal

que permite

gestual que funciona

registrando

expressando

esses ritmos+ Dsses ritmos podem

terciÃrios'

quartenÃrios+

Ma realidade

leis

de um modo sonoro

e formulismo

de vida permite

variÃveis'

vra à um sistema

dos comportamentos

o bilateralismo

a histãria

Ueja)se

que sÉo trás

sÉo o ritmo' o bilateralismo'

movimento

ou nÉo' o ritmo'
Oortanto

Srás sugestées

?ntropologia

segundo

Iousse

ser

a

pala)

ritmos

e

binÃrios'

o corpo apreendeu

pou)

32

co a pouco a imitar
za+ ~ode)se

internalizar

biÃ e devolvá)lo
ritmado

os mimenos

gestuais'

pelo corpo int~iro

a sociedade

dos colegas

o que Iousse

vra de um lado e gestos
o individuo

o mHme no do sa)

sob a forma de

um

do outro

que fala coloca

sugere e que nao hÃ pala)
lado+ Las pelo

o seu comportamento

to' fala com todo o seu corpo+ Tm mesmo
corpo' quanto

a palavra+

Iousse

mas o importante

tro de uma histãria
ÔÉo' desvendar
modalidade

gestual

Bj[4jce TU/ TlBjPute

c

em movimen)

vÃrios

tanto o

tipos

dos ritmos

delas+

dos ritmos

Orestar

de
den)

aten)

à desvendar

uma

]--

!- Bj[4jce U/nfbe/v[me

do corpo falando+

jU/d/vte Te VC[4jce U/nfbe/v[me
"lcP

distingue

de vida ou vÃrias

contrÃrio'

ritmo anima

aqui à a instÇncia

a especificidade

glP/vU/ Q[ebyY[pe-

sugere

da nature)

canto que tem uma certa duraÔÉo+

Ma prÃtica'

ritmos'

sonoros

e

TU/ lc pU/Bj4jeceTe

P U/n.

de 4jU/cfe"- mas o ritmo melodia

jÃ

U/n4jBjU/cPTU/V/[pPTU/oP glU/ P 4jBjPTjCute TU/ U//v4j[be 0.

BjPb jU/Bjt 4jBjPo[Te ]- glP/vU/ BjU/mU/bPTP- de cU/[e TP/v feQBjU//v jU/d.
jPj[mP/v

TPgl[be

glU/ 30[

pZPcPTe

TU/ 4jBjPT[ute eBjPb"

$Iousse'

.7528.44&+
Tm segundo
bilateralismo

aspecto

e o movimento

da antropologia

dos gestos

desse bilateralismo+

le levando em conta a ascensÉo

das classes

o

Socquevil)

sociais

res no sàculo WHW dizia que subiam enquanto

à

popula)

a nobreza

des)

para uma

igu)

cia+ Gavia como que uma tendáncia

inexorÃvel

aldade de condiÔées

.735&+ Larx na sua concep)

ÔÉo do movimento
riza a sociedade+

$Socqueville'

histãrico

atravàs

Ce certa maneira

da luta de classe' pola)
ela se movimenta

a

par)
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ó
Ôao' uma solidariedade

dos corpos

de fqrÔas buscando

o arrastÉo

de poder'

poder

vida'

de micro

talvez

criando)se'

com o mesmo

pode nascer+

atà criativo

ou urna uniÉo

ritmo+

Trna forma

N ritmo à portador

da vida quando

à associado

de

a arh)

emdS que o capta+

Eormulismo'
rlsticas

bilateralismo'

de um discurso

urna antropologia

expressando

do gesto'

presente

GÃ ainda urna êltima
balho8

a dos conflitos+

corporal'

nas histãrias

de vida+

instÇncia

sugeri da nesse
ser deixados

do+ Dles sÉo constitutivos

da experiáncia

nessa instÇncia'

distinguir

bros do grupo entre
grupos

si e os conflitos

da sociedade8

patrées'

pollticos

Dstado'

grupo social

outrora

repercute

considerado+

passada

inseridos

Sodavia

os conflitos

dos mem)

do grupo

com

senhores

desses

tos que sÉo negativos'
ausáncia

proteladas

no tempo+

outros
de terra'

a

de salientar

modalidade

Oelo contrÃrio'

grupos

de respostas

pela

ou dinÇmico

Mem todos os conflitos

no

sÉo gera)
dependendo

e do modo pelo qual foram

hÃ certas

que nÉo provocam

formas de confli)

dinamismos'~

ou possivelmente

GÃ corno que brancos'

que se criam nas relaÔées
tÇncia dos conflitos

e

de um modo passivo

na sociedade'

feráncias'

hÃ necessidade

dos conflitos

dores de vida no grupo social+
da histãria

de la)

humana+

negociantes'

instÇncia'

constitutivos

qual o conflito

tra)

etc +++

?inda nessa
os pãlos

caracte)

urna linguagem

Dsses nÉo podem

à preciso

sao

ritmismo'

conflitivas+

trans)

respostas

espaÔos

vazios'

Reja corno for'a ins)

corno tambàm a tipificaÔÉo

dos

mesmos
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'.
tir de um bilateralismo+

N bilateralismo

estÃ presente

de vida+ 1:: uma forma do corpo expressar)se

histãrias

.@eeejn;i :~A7 n;25

lavra de um modo bilateral8
N bilateralismo
distribuir

introduz

xo' para frente' pra trÃs

na pa)

fU/- :~25 OJL]sJ"-

a funÔÉo de dividir'

a esquerda +++ a direita'

nas

partilhar'

para o alto' para

$no tempo&+

Tm discurso

bai)

recolhido

t cheio desses bilateralismos

diversos+

Hsso nÉo quer dizer

que existe

no universo

realidade

antolãgica

po8 .67ejej7

<6@ee=244eji

alguma

:~A7 n;25 ]d

-7q-- 6263<5.

.;44Aej

0-6&+

da palavra

Las o corpo atravàs

]-7g]-Oq--] S]

L ecc]em]"

/.@ee>79 1@ee442@een;.
L 2ej9<2441.9

desse ti)
.4;7L

$Iousse'

se expressa

.7528

desse mo)

do+
Ueja)se
para decifrar

a riqueza

uma histãria

dessa anÃlise'
de vida'

localizando'

cando todas as formas de bilateralismos
sem necessariamente
do de perceber'
grupos

entrar

nos màtodos

distribuiÔées

$ele' eu& oposiÔées'

po na sua fala revela
Ôées de comunicaÔÉo+

à dessa instÇncia

expressas+

Sem)se'

quantitativos 'um mo)

no espaÔo'
equilibrios

classifi)

distÇncias

entre

ou opressées+

como suporta os pesos'
N amor une os corpos'

vive as
o

N cor)
rela)

conflito

os

distancia+
Einalmente

na sua antropologia

gere mais uma manifestaÔÉo

Curante
.s52

7<

atravàs

sugeriu)se

Ns Rem Serras acampados

todos unidos diziam
prÃtica

do corpo8 o formulismo+

o tempo da ditadura'

12@ee>.L7.e

do gesto' Ioussesu)

!-2ej@eeejn;@eev49
70<8.449

dessas

fãrmulas'

;.4

em Oorto

a.

6»ejej.

hÃ como que uma

slogans8
?legre'
4<;..e

Ma

aproxima)
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em conflitos

individuais'

rais e internos

aos grupos

tem uma importÇncia
histãrica'

para o sociãlogo

instÇncias'
eventos

relaÔées

ligaÔées

concatenaÔÉo

um processo

que diante

da realidade

de vida revela

ulteriormente+

de uma teoria ou de uma
as

relaÔées

de eventos'

as relaÔées

entre

e tempo vivido +++etc +++

Las estÃ)se

entre os diferentes
tempo pensado

arqueti)

do corpo no ritmo

a histãria

necessitar)se)Ã

de vÃrias

diversas

instÇncia

vivido'

e expressÉo

instÇncias'

de vida+

sàries histãricas de

estruturais'

diga)se

a serem construâdas

Rem dêvida

dessas

tempo pensado,tempo

dessas

sociologia

dos seus membros e so)

mencionadas8

e formulismo'

e complexidade

a

sociedade

das suas histãrias

conjunturais'

pos e inconscientes'
bilateralismo

atravàs

atravàs

sucessivamente

do objetivo,subjetivo'

com a

para recriar

que com a multiplicidade

cronolãgicos'

estrutu)

lenta ou rÃpida de um grupo que fa)

corporalmente

Ueja)se

intergrupais'

ou relacionados

fundamental

a trajetãria

la' se expressa
bretudo

grupais'

teorias para organizar

nâveis

que jÃ continua

a construÔÉo

diante de

do seu objeto

ci)

e as relaÔées

sub)

entâfico+
Dm suma' as diversas
jacentes

a elas colocam

de da experiáncia
zer8 tem)se

diante da riqueza
que as permeiam
instÇncias

o pesquisador

humana

captado

instÇncias

diante

sem que haja possibilidade

toda a sua densidade+

dessas

instÇncias'

e as unem+ N objetivo

era justamente

da complexida)

?penas'

construir

as

de

deseja)se
relaÔées

da apresentaÔÉo

esse9 continuar

di)

a desvendar

das
as
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'.
condiÔées

de possibilidade

tâfico presente

dentro

de histãrias

havia muitas

relaÔées

no diagrama+

Re colocar)se

des sintàticas
teêdo humano

de construÔÉo

possâveis

dessas histãrias

pelas instÇncias'

localizadas

se do uso de um bilateralismo

de vida+

de vida

dir)se)Ã

a esquerda

sintetizar

como totalida)

que algo

de vida pode

cien)

Nra' viu)se ~e

as quais poderia

histãrias

do lado direito'

de um objeto

ser

do

con)

apreendido

na tabela+

Srata)

tâpico de Iousse para

formar

uma totalidade+

Sabela

666

cronologiro

1,

,

HnstÇnciade eventos) conjurrtur"aâ+s
!")estruturais

HnstÇnciado subje),
t+âvo,objet+ivo )
+

"!

idàias' normas' valores
~
tempo pensado,vividN

A'

~

~
histãriasde vida
arguetipos,inconscientes)))))))
ou
ritrros
.Jsv]l

totalidadeRK".tà)
tica
bilateralisHHCs,equilibriN~ ~
"sustento~+,
L2

h

HnstÇnciados ges) )
tos
!!f

)8
HnstÇncia de con) ))
flitos
~

,solidariedade
lRHHC
")divisées

idnc-a

o

indi~duaiR
hingJa-l
estruturais

?
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Uisualizando
sHveis

instÇncias

desse modo'

capazes

de vida+ ? totalidade
conteêdo

humana+

de conteêdo+

as instÇncias

#!$

e SraÔos

na

histãria

da densidade

Puem poderia

captar

Dla à infinitamente

mais

Las as instÇncias

existem

sugeridas+

vidas por indivlduos+

de serem apreendidas

delas nÉo à exaustiva

da experiáncia

densidade

tem)se uma idàia das pos)

Dlas sÉo relacionadas

Baracterlsticos

de

essa

rica

que

e sÉo vi)

a indivlduos+

da QelaÔÉo

HnstÇncias)Rujeito

Las'
a um grupo

se uma ou vÃrias

social'

compreender

de vida

contàm essas instÇncias

tÇncias estÉo relacionadas
um modo singular'

histãrias

pode)se

a relaÔÉo

e se essas

perguntar

de que

que une sujeito

sujeito

as instÇncias

feito do sujeito
Las do outro

dessa relaÔÉo

lugar' propoe)se

Dm primeiro

se tornam

modo

sugere)se

jeito uma variedade
um modo descontlnuo'
Serceiro'

sugerir

de sugerir

que em

cada

pelo prãprio
individual+

sintàticas+

que na relaÔÉo

de interaÔées

pode

sujeito,instÇncias;

ser um sujeito

lado' sÉo totalidades

se

de

falando e instÇncias+

singularizadas

que as expressa

Regundo'

ins)

com o sujeito que as expressa

Cito de outro modo' hÃ' sim ou nÉo possibilidade
traÔos caracterlsticos

relativas

sociais

instÇncias,su)
se articulam

de

mas hierÃrquico+
as interaÔées

sÉo o modo pelo qual

cada

70

sujeito

se reapropria

o social'

vida~ hÃ urna viváncia

ou seja em cada histãria

especâfica

via aberta para entender

da histãria

a densidade

e portanto

da trajetãria

de
urna

do grupo

social+
Puarto'
sibilidade

a partir

da densidade

de ler a histãria'

histãrico)estrutural

de reconstruir

e sociolãgica

tanto a densidade

como a especificidade

a

trajetãria

cientâfica

que e

de todas as histãrias

singular

hÃ pos)

de um grupo social na me)

dida em que se dispée de urna teoria
de captar

das histãrias

capaz

de

vida'

de cada uma dela corno compo)

nente dessa densidade+

#!$!"

e HnstÇncias

singularizadas

totalidades

Tma histãria
todas as instÇncias

icflplcTSi

de vida' mesmo que nela

trajetãria

singularizada

configuraÔÉo

jeito que a expressa'
em uma palavra

passando

a histãria'

ao conteêdo

do e no seu contexto
fençmeno'

de urna outra+

familiar

pois nÉo se poderÃ
por essa diversidade

outras
a

a

uma

histãria

menos ou mais
ter

Hsso t devido

a cultura

adquirido

de

essa

as outras+ Las sempre ela tende
diferente

discerne

singular'

de vida+ Rem dêvida

de vida pode ser menos ou mais profunda'
mum e similar

se

sugeri das e urna quantidade

t sempre relativa a um sujeito

possâveis

e

ao

co)
urna
su)

desse sujeito'

e vivido

no seu passa)

e social+ Dis aqui um curioso
conhecer

cientificamente

singularizada+

senÉo

4.

'.
Las' colocado

esse aspecto

vida' hÃ urna necessidade

singular

de salientar

da histãria

a outra

face da mesma

ou seja a sua configuraÔÉo

com totalidade

sintàtica+

Menhuma

de vida à apenas

singular

gularizada

por um sujeito+

so+ Eerraroti

ute

histãria

Pje

/v[dYl//jPVC

Te i 6Oj/Uce4 i e S/Se/j/" ou seja' o universo

tinua sendo presente
singularizado
universo

mesmo

singularizado

de ser presente'
pãlo singular
pressar

na histãria

pelo sujeito+

a histãria

modo de se representar
cias diversas
nadas'

presentes

segundo

de vida nesse
individuo

de uma totalidade

corno se apresenta

singular+

colocar

prãpria

o

dois

pãlos8

ex)

N

essas

o

seu

instÇn)
mencio)

serÉo presentes'mas

e sintàtico+

? histãria

sintàtica

dita porum

contraido

(fme mfc)

desse

u)

MÉo se pode dizer que e urna narrativa

li)

a configuraÔÉo

de vida' de fatos e de eventos

numa linha continua+

ela à pura justaposiÔÉo
Oelo contrÃrio'

se

nÉo deixa

Sodas as instÇncias

ou seja um universo

near de uma seqíáncia
poderia

modo

_a ~

Sodavia
niverso

pois

instÇncias+

de um modo singular'

caso serÃ uma lglSdcUSUV

verso singular

um

Oode entÉo o sujeito

e as outras

um modo singular

singular'

de

por quem o expressa'

à o seu universo+

como elementos

ou universal oon)

Hsso à importante'

de vida adquire

univer)

t- l/cP jejP/j[oP.

de vida' mas

e o pãlo universal+

o seu bilateralismo

ou sin)

Dla à tambàm um pequeno

sugere que "S//PTP

de

experiáncia

MÉo se pode dizer

de idàias'fatos

cada individuo
naquilo

que se

organiza

que

sem elo organizador+
ao seu

modo

a sua

que ela tem de mais fundamental+
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Bada indivâduo

singular

al e'repetitivo&

seleciona

va da sua experiáncia+
as perguntas
gestos'

qual pertence+

dispée

rememore

Nra' essa seleÔÉo

fatos'

no seu ser'

que

mas no seio do grupo
valores

atà

nÉo se trata de

e
que

simàtrico

urna hierarquia

de cores' ou ainda de um jogo de oposiÔées

tricas' mas se trata todavia

o
ao

mas à urna organizaÔÉo

de um modo hierÃrquico'

Rem dêvida'

ou com

experiáncias'

de instantes'

MÉo à urna seqíáncia'

algumas vezes+

superfici)

sob a sugestÉo

urna duraÔÉo

agir nao sozinho'

as lembranÔas

artâstica

Bada indivâduo'

que tiveram

fizeram vibrar'

a indivâduo

ou que foi e' à ainda constituti)

do pesquisador

valores

descontânua+

$em oposiÔÉo

de rearranjos

simà)

que tem e

apre)

senta urna certa ordem hierÃrquica+

Ueja)se

portando

que as histãrias

iguais entre si' mas singularizadas'
universos

singulares'

los indivâduos
quica resulta
titutivos

organizados

que as contam'
de urna seleÔÉo

da experiáncia

a densidade

clusÉo interessante

de eventos

des sintàticas

dessas

tremamente

dessas

o modo

de

experiáncias+

Dis urna con)
das

de salientar

caracterizaÔées+

da sua cflVhSong

recolhá)la'

totalida)

de vida+

ÔÉo do sujeito com o grupo' ou melhor
da sua relaÔÉo'

cons)

do sujeito que fala+

que sÉo as histãrias

importante

sao

hierÃr)

considerados

da caracterizaÔÉo

GÃ todavia necessidade

,

que elas

que essa organizaÔÉo

humana

tirada

segundo'

sÉo

de um modo hierÃrquicope)

Ma medida que se aprofunda
aprofunda)se

de vidas'nÉo

sem

dinÇmica

a

um aspecto

ex)

Rem a intera)
singularidade

$ou passiva&

nao

f-

41

'.
haveria

essa reorganizaÔÉo

raÔa~ e a multiplicidade
ce na prÃtica
da' dir)se)Ã

hierÃrquica+

que um segundo

de vida revelarÃ

traÔo importante

em definitivo

raÔées diferenciadas

colocar

das mesmas

mo a sociedade

e a histãria

ou possibilitando

essas

a trajetãria

e sustenta

com a sociedade+
se articulam

Dssas

o seu grupo social

inte)

do grupo
a

vive

nese caso' a)
da

nossa'

fG/3/ S cP[eBC fPBCjU de+4+4e+4 YBCMfG/3 /3te beS//P[/3/// :PTP
)[dT[mOTle/3,

T[m[TlPb"

me)
P YBCM.

de)

lc

bp o YBCMfG P fPBCj[BC TP /3lP fUBC/3fpS//j[mP [d.

$Eerraroti'

.761840&+

MÉo se pode salientar
raÔÉo que se constrãe
de ser atento

com

e c++onhec++e cP[/3 el

de/3 S//bPBCPcUdjU P +4lP S//edT[ute P P-J-1_á+4 TP +4lP 3[b[Pute

le+4

a

deter)

essa idàia da interaÔÉo

!- [dT[mbTle

im)

revelamar

no sujeito'

sua aÔÉo+ Eerraroti

fortemente

o

e consequentemente

inda que a tese do seu livro seja bem diferente
escreve

com

nÉo levar em conta

desse traÔo8 o da interaÔÉo

multiplicidade

Bada histãria

sobre um continuo

para reconstruir

de vi)

vai ser inter)

um modo de interagir

social+ Las tambàm' à impossivel

minando

na histãria

de vida8 g US cflVhSongA

social+ MÉo se poderÃ

cflV)

dos modos pelo~ quais ela se exer)

e ela se narra e se elabora

no a cada histãria

portÇncia

Las com ViiS

mais esse processo

na histãria

de vida+

a captar as diferenÔas

GaverÃ

dessas

de

inte)

portanto

interaÔées

dividualizadas'

assim como a soma das mesmas

ir a sociologia

de um grupo no tempo' mediante

in)

para reconstru)
histãrias

de

vida+
?làm disso'

as interaÔées

vÉo se

constituindo

de
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'.
uma propriedade+
flu~~cias

Dlas sÉo rearranjos'

sociais'

proriaÔées

grupais+

inventivas+

tores expulsos

Puem diria que os pequenos

criando

pensando

tiraram ou se reapropriam

da indivâduo

toma nesse exemplo

construtiva+

Bondenados

pU/ PfV!//efpP

um modo de rea)

o nêcleo

a desaparecer

"lcP

da vida8

Pp V!//U/jPuyU/ppeS//[P[p-

\.f

a< lcP

[djU/V!//[eV!//[oPU/ Pp jV!//Pdp.

TU/pU/pjV!//ljlV!//Pute.U/pjV!//ljMV!//Pute"
$Eerraroti'

.76183-&+

das histãrias

se aqui tr~s+ Dlas sÉo universos
zadas por interaÔées
zadas hierarquicamente
atravfs

descontânuasi

Pj[m[TPTU/

Dssas

TU/

de vida' tem)

singularizados'

caracteri)

interaÔées

sÉo reapropriaÔées

disso que a trajetãria

i)

fV!//rj[S//P
glU/

plP

caracterâsticos

de ca)

uma forma

dGV!//cU/U/c U/pjV!//ljMV!//Pp
hp[S//ejyY[S//Pp cU/T[PdjU/

SraÔos

? rea)

como agricultores

m[TP

e

do mesmo'

e que emerge

uma configuraÔÉo'

Puem

rural

como agricultores+

da vida que vem da sociedade

reapropriam)se

agricul)

que os unia ao meio

e agindo para sobreviver

propriaÔÉo

solados'

inventariam

rea)

a forÔa de um movimento;

diria que do traÔo interativo
que se quebrou

de in)

Dlas podem atf tornar)se

das suas terras'

gir a essa expulsÉo

reapropriaÔées

organi)

diferenciadas+

de um grupo social

;

se cons)

trãe+
Las falta revelar

uma êltima

caracterâstica8

a lei)

tura do social+

conteêdo

? leitura

do social+

histãrico

do grupo ou do conteêdo

ria+ ? leitura
trutivo

MÉo hÃ uma leitura direta

que se farÃ globalmente

pelo qual se pretende

da sua

resulta

reorganizar

do

trajetã)

do modo cons)

essas totalidades

43

'.
sintàticas
depe~de

cheias de instÇncias

do modo pelo qual se configurarÃ

priaÔées+

Hsso sugere

MÉo se saberÃ
mas pode)se

trabalhar

nada da verdade

procurar

de gigante'

conteêdo

de uma trajetãria

sa leitura

diversas'

organizar

à preciso

humana'
relaÔées+

ter acesso

de um modo dialàtico

e conteêdo+

ao

relaÔées

organizando)a+

laÔées+ Las atravàs

aqui adquire

vai fazer ou que o cientista
descontinuidade

e a fortiori'

ra chegar ao objeto

se conceitua

da ruptura

que de um modo um pouco diverso

de histãria

Oode)se

jÃ pron)
que

supée a hipãtese
na construÔÉo'

se
da
pa)

aqui' ainda

do uso da descontinuidade a)

que o devir qualitativo

um devi r que vai do material

pela mediaÔÉo

re)

o conteêdo+

da

pesquisa

de vida' à um devir que atravessa

para sua reconstruÔÉo

de

das

dessas

encadeado

aplicar

qua)

entre pes)

forÔa+ ? mudanÔa

vai operar

construâdo+

firmada por Aachelard

nas histãrias

MÉo se capta a essáncia

de vida um conteêdo

to+ ? descontinuidade

no fun)

à ir Pe".3lQ.36jPdS/pPb"

de uma ruptura

MÉo hÃ nas hist4rias

Srata)se

dialàtica

as

as rela)

uma transformaÔÉo

objetivado

N objetivo

reconstruir

e construir

foram singularizadas+

quisador

passando

dessas

nÉo somente

mas ainda assumir

do dado imediatamente

dialàtica'

relaÔées+

Bomo se farÃ portanto es)

vida+ Nra fazer isso' supée uma relaÔÉo

atravàs

de

da experiáncia

a verdade

social+

leitura

do social+

,
Ôoes
pelas quais elas

litativa

êltima

a

interaÔées'reapro)

mas que nos possibilita

Oara fazá)la'
instÇncias

Sambàm

nêm universo

reconstruir

Srabalho

do de

diversas+

qualitativa
do conteêdo

imediatamente

como objeto'

uma
dado'

cientâfico'

de cada universo

singu)
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'.
larizado

e de cada elemento

desse universo+

Aachelard

creve que !z e gl[.3U/Bo/ce.3;CU/qbU/MVC .3eQ;CU/P clTPduP-

]:

6L d 60JU-I-;IUIE
je ;Cl[c/

Pgl[

Ie[.3 dte

.3[cfbU/.3 Z[fx/jU/.3U/ ]- lcP

lcP

U/nfU/;C[cU/djPce.3 dldS.P lcP

)Ee dG.3.3G S.P.3G Te eQaU/je

)JlU/ dte

clTPduP

S.edjOdlP/

P .3lP VCU/S.ed.3jbClute

glsdlS.e/

e

NU/mU/ Pj;CPmU/.3.3P;C lcP

fP.3.3PdTe

cl[je

delo analãgica

T[PbU4j[S.P-[bC

para construir

biogrÃfico

desse

turas+ Nra' passar

da duraÔÉo+

atravàs

de descontinuidade'

com o material

construtivamente
por rupturas
mental

MÉo hÃ dêvida
claros

operar essa construÔÉo+

que teorias

por rup)

descontinuida)

da reconstruÔÉo

ria do grupo de um modo dialàtico

nÉo O-)

recolhido+

senÉo passando

à atravessar

da

sociolãgi)

grupo+ Sal leitura reconstruâda
direta

N

his)

capaz de ser usado na reconstruÔÉo

de+ n viver a construÔÉo

tos operacionais

TU/m[;C

à tomar o materialbiogrÃfico'ou

de estar em continuidade
operar

lc

da fâsica como mo)

de um grupo social ou seja na leitura

ca e histãrica

[bM.3.

Te cU/.3ce Pe cU/.3.

uma psicologia

tãrias de vida' para construir

MÉo pode)se

xO.

.766864&+

toma o desenvolvimento

desse trabalho

trajetãria

dPjl;CPbcU/djU/

fU/be e l I-J-L " im $Aachelard'

Aachelard

um màtodo

TP

P ;CU/.3fU/[je TP.3 j;CPaU/jy;C[P.3 S.ed.

N TU/m[;C glPb[jPj[me

jOdlP.3,/

S.[U/d.

jU/;Cte P fjCefjC[U/TPTU/ TG.3 U/dS.PTU/PcU/djG.3

j;CPTe.3 fGVC dG.3.3P.3 [djl[uyU/.3

objeto

Z[fxjU/.3U/ cl[.

dU/S.U/.3.3PVC[PTP S.edS.U/fute TU/ TMVCPuyU/.3 ;YELJY,

.3[S.P glsdlS.P

ce-

mU/;CU/cG.3glU/

e TU/ f;CU/.3lc[;C U/djte glU/ f TU/.3U/dmebm[cU/dje

jOx[S.P/,

noada

[cU/T[Pje

es)

da trajetã)

e qualitativo+

cientâficas'

e interligados

com concei)

sÉo necessÃrios

para

Las a leitura do social que se pre)
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tende n~o pode ~er ilustrativa
apre~entada
portanto
atravàs

numa linguagem

urna primeira
de histãria

grupo' mediante

apenas+ Dla solicita

de

ser

que nao e a do senso comum+

Dis

caracterHstica

da leitura

P urna+leitura

de vida+

reconstruÔ~o

qualitativa

do

social

da trajetãria

do material

do

imedia)

to+
? reconstruÔ~o
desde o momento
todo maiáutico

qualitativa

da escolha

Trna segunda
que ele se articula
tes ciáncias+

investigaÔ~o
pologia'

senvolvimento

graÔÉo'

desde

histãria

etc+

biogrÃfico

qualitativa

n

e

a diferen)

do outro

la)

tàcnicas

corno da psicologia'

de um dia para outro+

transformaÔÉo

sã màtodo

pertencendo

para seus fins' muitas

ciáncias

do màtodo

me)

do màtodo biogrÃfico

Re de um lado ele à sociolãgico'

de outras

jÃ

final+

com metodologias

psicanÃlise'

descoberto

Rempre houve dialàtica

caracterHstica

do' ele usa e transforma

iniciou

do grupo social e do uso do

de entrevistas+

o inHcio atà a reconstruÔ~o

e dialàtica

por isso que

de

antro)
o

de)

nao pode ser feito ou ser

; preciso maturaÔ~o'

inte)

de todas essas tànicas num

biogrÃfico+
Las do outro

pos sociais

lado' compreender

sob esse Çngulo

restaurar

na histãria

quecidas+

Dssas' no mais

ram' sofreram'

sociolãgico

global'

venceram

a trajetãria
e contribuir

de gru)
para

a aÔ~o e funÔ~o de pessoas es)

Hnfimo dos grupos primÃrios
ou foram vencidos+

luta)

N màtodo biogrÃ)

,

fico tem a funÔ~o de reconstituir
grupos demasiado

desconhecidos+

a memãria
Kazega na

coletiva
sua

desses

introduÔ~o
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'.
ao livro de Eerraroti

escreve

pf ppPQPbZe

que

pe~mi~e Pe Yplfe fp[cpp[e pUpedpp[pl[p
~va'

P cPpYUc

fPppbZPTP

P ~ep~e~en~aÔÉo
C Z[pp1p[P

ce cUc1p[P

pedpp[pdp[P

Te fPppPTe-

pebU.

C dPppPuPe

p[P[p ~ob~e P pUdP TP Z[pp1p[P/
pebUp[mP

pep[1beYe

P plP cUc1p[P

Te ~eu fPppPTe/

p[YUdp deve pepdPp fepp;mUb

Te

TPp

0.

Tep PpepUp

pe.

u [cfeppPdpU

pe.

ppOp[pP Te p~e)

,
dPe
Zp fpeaUpep

dUc plaU[pep

C p~e~enÔa

Z[pp1p[P/

de lc p[dpUp[oPTep4

TP Z[pp1p[P/

LUpedpp[pl[p

P

dte á Te PdPb[ppP-

Te pep[1beYe

TPp elm[Te P Z[ppvp[P

cUce.

pec

P

cPp

P

Te Yplfe fp[cpp[e

u de lc S EJ P.L ce Te pedpBj[Ql[BjfPpP ess P Z[p p1Bj[P("/ $Kazega'
.7618.7&

? citaÔÉo
pitula

à longa' mas ela de um certo modo

a razÉo pela qual se deseja

desenvolver

reca)

o màtodo bio)

grÃfico+
Cir)se)Ã
essencial

mais ainda+ ? histãria

de um màtodo

biogrÃfico

travàs de suas interaÔées
tânuos e hierarquizados'
a histãria

em construÔÉo'

mêltiplas'

de vida nos leva para discernir

das experiáncias

seu !CDUHQ! para continuarem
Sal perspectiva

a discernir

humanas

nos leva a)

seus processos

suas reapropriaÔées

dade da vida' mas igualmente
energia

de vida como parte

descon)

singularizadas'
toda a complexi)

toda a forÔa

associadas'

lutando

e

a

para

vivas e agindo no mundo+

sugere um futuro promissor

para o

)))))))))))))))))))))))):'
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màtodo

biogrÃfico+

Dsse pequeno
contribuiÔÉo

trabalho'por

para a elaboraÔÉo

modesto

que seja'foi

desse màtodo+

urna

'.

BNMBKTRÁN

Dxiste

a possibilidade

de vida corno partes
via de elaboraÔÉo+
sugere)se
passar

tÇncias
quais

? resposta

de considerar
de um màtodo

positivismo

caracterizaÔÉo
componentes

interagiram

Rugere)se
sica do individuo

e reconstruÔÉo

de urna histãria

vividas

que se saiba

para urna des)

cientifica

das

ins)

de vida e do modo pelas

ainda que se saiba postular

a relaÔÉo bÃ)

com seu grupo e que se considera
e reorganiza

o

modo

hierarquicamente

as

com esse mesmo grupo+

de faxer um trabalho

go para chegar a consideraÔÉo
de refazer

dos universos

ao plano cientifico

guido por cada individuo
sua histãria

em

com os individuos+

GÃ necessidade

necessidade

histãrias

à positiva+ Las

cientifica'

ou de um realismo'

pelo qual ele se reapropria
interaÔées

as

biogrÃfico'

desse trabalho

que se mude de filosofia

de um

coberta'

essenciais

FDQ?K

analitico

lon)

singulares+

GÃ

o itinerÃrio

se)

singular no momento

de

elaborar

de vida+

GÃ necessidade

de revivenciar

atà o màtodo

rela)

5.

cional e maiáutico

que possibilitou

rias 'de vida' para de novo devolver
de um discurso

a elaboraÔÉo

das histã)

a s7ciedade

sob a forma

cientâfico'

a densidade

incompleta'

da mas rica desse conjunto

de relaÔées

descobertas+

Srata)se
estÃ nascendo'

de uma longa tarefa+

N màtodo

mas ainda hÃ muito que fazer+

inacaba)

biogrÃfico

,-

.
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