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Dos sociólogos e demais pesquisadores das ciências humanas que com frequência cada vez maior nos últimos anos visitam o país para cursos, conferências ou palestras, Bernard
Lahire (École Normale Supérieure/Lyon) possui uma particularidade: sua periodicidade é quase anual. Ao ser perguntado
em uma entrevista sobre as razões de sua frequência regular ao
país, contrariando possíveis expectativas referentes aos ‘encantos’ ou talvez à ‘hospitalidade’ brasileira, sua resposta fora desconcertantemente direta e ao mesmo tempo reveladora de seu
ethos intelectual: “eu vou onde as pessoas se interessam pelo
meu trabalho”. Não é por outra razão que seu programa sociológico atrai estudiosos e pesquisadores de diversas partes do
mundo – seja através de suas traduções ou diretamente em seu
centro de pesquisas (Centre Max Weber) em Lyon. Trata-se de
algo mais do que uma proposta teórica do autor que Vandenberghe define em seu artigo para esta edição como “simultaneamente o mais aguerrido dos críticos de Bourdieu e o mais fiel
de seus discípulos”; está em questão um determinado espírito
sociológico enquanto – parafraseando Husserl – ciência rigorosa, uma atitude crítica e investigativa da qual sua produção
conceitual não é senão o prolongamento.
Assim, sua proposta de uma “sociologia em escala individual” – de modo diverso do que se poderia a princípio supor –
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corresponde a uma radicalização da própria sociologia e a ambição de elevá-la à altura de suas promessas fundacionais. Por
meio dos artigos desta edição teremos uma dimensão do sentido desta empreitada, seus desafios teóricos e sua fertilidade
empírica em mobilizar as ferramentas da sociologia para adentrar aquilo que até então seria uma de suas fronteiras mais opacas: a singularidade individual, que é então conduzida para o
cerne da própria sociologia; deste prisma, ou melhor a partir
desta nova “escala” – e aqui a influência da microstoria italiana
também se descortina –, Lahire investiga como as “fibras do tecido social” se entretecem no interior dos indivíduos, não como
algo externo como que a ser acrescentado num momento posterior de uma substância já autorealizada, mas sim sendo-lhes
instituintes, encarnadas em sua própria individualidade.
Por conseguinte, a pluralidade de espaços sócioexperienciais por que atravessam os indivíduos, seus requisitos
institucionais e a heterogeneidade de suas respectivas composições sistêmicas, são co-substanciais à própria heterogeneidade
de forças que os compõe; isto quer dizer que, como é o caso nas
configurações societárias contemporâneas, quanto maiores as
dissonâncias sociais e culturais no interior destas esferas de sociabilidade, quanto mais intensas suas contradições umas em
relação às outras (em termos de exigências e expectativas familiar, amistosa, escolar, profissional, religiosa, associativa, etc.),
tanto mais chances de os atores incorporarem estas clivagens
na constituição de seu patrimônio disposicional. Neste sentido,
o senso comum acadêmico pelo qual a sociologia deveria enfocar somente as “normas”, regularidades estatísticas, grandes
tendências, etc., relegando a segundo plano enquanto “desvios”, exceções, excepcionalidades ou “resíduos” todos os indivíduos que não se reduzam a casos modais ou representativos
do coletivo em questão (um operário típico, um protestante
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exemplar, um quadro do partido, etc.), perde sua razão de ser,
tornando-se simplesmente uma questão de “escala de análise”
variável em função dos problemas a serem levantados, a fortiori
do leque de novas questões possíveis decorrentes deste novo
olhar. A sociologia se revela assim, menos essencialista no lidar
com as questões do mundo social, ao mesmo tempo em que
passa a dispor de instrumentos mais sofisticados para este fim.
Como consequência mais ou menos esperada da ambição
presente neste programa de pesquisas – na medida em que o
mesmo já ocorrera com Elias, Parsons, Bourdieu dentre outros
autores que por vias distintas se bem que paralelas intencionaram dar prosseguimento àquelas promessas fundacionais da
tradição sociológica – seu trabalho não tardou em deparar-se
com algumas acusações de “sociologismo”, “imperialismo sociológico” e críticas remontando ao ator “hipersocializado”
parsoniano por exemplo, ou seja, concernentes à desconsideração de outras dimensões da condição humana (o “livrearbítrio”, a “margem de manobra” presente aos atores em seus
processos deliberativos, as capacidades agenciais, os irredutíveis imperativos micro situacionais, os processos de “individualização” contemporâneos, etc.), críticas cujo fundo comum varia em sua tonalidade conforme as premissas, escolas ou mesmo disciplinas em disputa das quais derivam. Aqui talvez caiba apenas a lembrança de que, via de regra, o pressuposto realista subjacente a tais tipos de colocação prefigura um mundo
fragmentado em estratos reificados (lá o ‘biológico’, aqui o ‘psicológico’, acolá o ‘sociológico’, etc.) que não refletem senão
uma projeção disciplinar no próprio fluxo da vida, as coisas se
passando como se a realidade mesma devesse se compartimentar em departamentos universitários ou a orientar-se segundo
suas fronteiras.
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Na verdade, no caso de Lahire assim como dos autores
mencionados, lidamos com uma perspectiva sociológica, um modo criticamente consciente de seus pressupostos epistemológicos e de si enquanto construção conceitual ou, se preferirmos,
ponto de vista objetivante o qual, como qualquer perspectiva
consequente consigo mesma, expande seu alcance em função
de seus próprios móbeis, desenvolvimentos e problemáticas,
ciente de suas próprias condições de possibilidade; se um determinado programa teórico ainda não chegou neste ponto, é
porque seu espírito ainda não se reconciliou consigo mesmo
enquanto razão. Equívoco resultante de premissas opostas, embora com implicações análogas, se dá quando, partindo de uma
perspectiva analítica, desagrega-se a realidade em camadas diferenciadas, por conseguinte necessariamente parciais (com suas respectivas ‘variáveis independentes’ e ‘dependentes’, como
a religiosidade, a ocupação, a escolaridade, etc.), o que tem por
resultado uma concepção simplista das ciências do homem
porquanto, à pretexto das necessidades do ‘modelo’, não mais
vislumbramos este homem como conjugação existencialmente
concreta de fatores históricos, e passamos a tratá-lo como se os
indicadores artificialmente isolados, um a um, da totalidade
através da qual todas aquelas ‘variáveis’ se realizam por meio
umas das outras, umas nas outras, tivessem efetividade em si e
por si mesmas ou, pior, valor causal.
Neste segundo equívoco, mantém-se as vicissitudes anteriores, apenas com o adendo: tratar-se-ia de um ‘modelo’. É assim, somente assim, que poderíamos manter uma concepção
especializada no pior sentido: este seria o ‘campo’ de atuação
da sociologia; aquele, o da ‘psicologia’; adiante o da ‘psicanálise’, o da ‘história’, etc. Evidentemente isto não significa que não
devemos levar em conta as especificidades de cada ciência assim como seus pressupostos filosóficos, ao contrário: a sociolo-
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gia, como toda forma de saber, o deve fazer do único modo racionalmente possível: incorporando-os crítica e dialeticamente
ao seu ponto de vista, que assim se desenvolve, com a maturidade, do analítico ao sintético, e onde, como corolário, a questão
do sociologismo não é refutada; antes, ela literalmente deixa de
fazer sentido. Com efeito, delegar a totalidade para a filosofia, é
tratar as ciências do homem como um decalque de si mesmas;
na verdade, é não vislumbrá-las em sua plenitude.
Outra consideração importante consiste em que a única
verdadeira homenagem ao espírito sociológico de Bernard Lahire está longe se realizar por meio da aplicação impensada de
suas ferramentas teóricas. Antes, seu ethos crítico nos convida a
dialogar com suas potencialidades, mobilizá-las, levá-las a
campo, indagá-las, combiná-las, refiná-las ou questioná-las se
for o caso, enfim nos incita a um rigor indissociavelmente reflexivo
e investigativo, uma atitude que é tão incompatível com uma
acrítica reprodução de um arcabouço conceitual quanto, da
mesma forma, com uma criatividade desprovida de método ou
empiricamente inócua – o espírito sociológico nutre-se do
mundo. E é precisamente de modo inquiridor, inventivo e indiciário (Ginzburg) que uma sociologia situada perifericamente
aos eixos de produção e circulação teórica mundiais deve proceder caso deseje, para além quer da simples replicação interna,
quer da pura e simples ‘substituição de importações’ conceituais (e o consequente monopólio da interpretação legítima sobre
o Brasil), produzir conhecimentos sobre si que sejam universalizáveis e reproblematizem as distintas tradições sociológicas
mundiais.
Com estes apontamentos introdutórios em mente podemos mais facilmente nos ambientar nos artigos abaixo cujas
propostas e sentidos, distintos entre si, ilustram a própria diversidade de recepções e apropriações possíveis da obra do au-
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tor. Consideramos pertinente que o primeiro artigo deste número seja “O singular plural”, do próprio Lahire, por nos conferir uma breve reflexão sobre o sentido, os caminhos e implicações de seu programa sociológico, assim como algumas distorções de que tem sido alvo. Temos através de sua leitura um
panorama de seu projeto sociológico e do resumo de algumas
problemáticas que lhe são integrantes, e podemos passar com
mais propriedade para os artigos que lhe são dedicados. Começamos com Ana Caetano e Frédéric Vandenberghe, cujas propostas teóricas se aproximam.
A socióloga portuguesa, no texto “A exterioridade da reflexividade: contributos de Lahire para o estudo empírico do
exercício de competências reflexivas”, propõe articulações entre
a teoria de Margaret Archer, Pierre Bourdieu e Bernard Lahire
com o objetivo de delas extrair instrumentos teóricos úteis à investigação do “componente externo” da reflexividade”. Caetano realiza primeiramente um balanço analítico das perspectivas
dos três sociólogos. Admitindo a importância do conceito de
conversações interiores, tal como mobilizado por Archer para o
projeto de compreensão da variação sociológica do elemento
agencial reflexivo, a autora aponta a insuficiência da proposta
quando se considera tanto a “multidimensionalidade do conceito de reflexividade” quanto a intervenção de mecanismos estruturais e contextuais no exercício das diferentes modalidades
reflexivas.
A revisão da perspectiva da socióloga inglesa na pesquisa
de Caetano se dá pela articulação com princípios teóricos e
operatórios da sociologia em escala individual. Isso porque
Lahire, apesar de considerar o espaço social em sua composição
estrutural, tal como fez Pierre Bourdieu, é capaz de, ao reduzir
a escala de análise, redimensionar e assim revisar e ressignificar
alguns de seus componentes lógicos. Desse modo, sem deixar

7

Quarto Caderno – 2013

de admitir que a posição no espaço social intervém no processo
de moldagem de competências reflexivas, Lahire sofistica o
exame destas por meio da inclusão analítica tanto da pluralidade disposicional quanto da “ativação contextual do patrimônio incorporado”. Isso possibilita a compreensão das práticas
reflexivas segundo diferentes etapas e situações biográficas.
Tais práticas correspondem tanto à tematização de questões
existenciais (quem eu sou?, por que escolhi essa vida?, por que
me comporto dessa forma?) quanto à resolução de situações rotineiras .
Por meio de uma investigação empírica consistente na realização de entrevistas com indivíduos que apresentam diferentes trajetórias e características sociais (gênero, idade, escolaridade, trajeto profissional), Caetano elabora tipologias das modalidades de exercício da reflexividade. Foram analisadas tanto
as práticas de escrita (autobiográfica, criativa, comunicacional e
organizativa) como as declarações sobre pensamentos e comportamentos em situação de interação. A pesquisadora demonstra que mesmo as conversas internas estão sujeitas a regras sociais, na medida em que são influenciadas por normas e
valores dos contextos frequentados. Em situações de diálogo,
por sua vez, os entrevistados mobilizam reflexões prévias, realizadas na privacidade mental, mas, influenciados pela situação
de copresença, modificam o discurso isoladamente realizado e
utilizam competências reflexivas para alcançarem o ajuste comunicativo que lhes pareça atender às suas próprias expectativas e a do outro. Tal ajustamento depende tanto das propriedades do contexto (formal ou familiar, por exemplo) quanto da
forma como cada interlocutor percebe e gere a sua própria
identidade e a visão sobre a identidade do outro.
Por sua vez, Vandenberghe em seu “A sociologia na escala
individual: Margaret Archer e Bernard Lahire” destaca a partir
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da articulação de elementos da base conceitual de ambos os autores o esboço dos quadros que poderiam delinear uma “sociologia reflexiva, contextual e disposicional na escala do indivíduo”. Por intermédio, de um lado, da mobilização do conceito
de conversações interiores (Archer) – que são o meio pelo qual
a reflexividade se realiza – e, de outro, do patrimônio de disposições incoporadas (Lahire), um e outro indexados às variações
contextuais, seriam então destacadas as capacidades de “autotransformação” assim como de “transformação social” dos
agentes sociais. Teríamos acesso a uma compreensão das capacidades agenciais para além da heteronomia e, por isto mesmo,
diretamente conectadas à explicação das transformações societárias.
Conquanto seu objetivo explícito verse acerca das potencialidades do entrecruzamento das respectivas teorias, a ele subjacente se revela o mesmo leitmotiv já apresentado em outro artigo dedicado a Bourdieu1: Vandenberghe interpela Lahire do
ponto de vista do realismo crítico. É a partir destas premissas
que apreendemos em todo seu horizonte significativo as críticas direcionadas ao programa do sociólogo francês – supostamente a secundarização de uma antropologia filosófica, o “determinismo” disposicionalista, uma ontologia social hierarquicamente não-estratificada e a ausência de uma “interioridade”
para além da mera recondução intrapessoal de uma realidade a
ser explicada por princípios externos, ou seja, sem poderes de
intervenção causalmente eficazes na realidade. Se as categorias
desta sociologia são assim enfocadas a partir dos pressupostos
ontológicos e antropológicos da filosofia desenvolvida por Roy
“‘O real é relacional’: uma análise epistemológica do estruturalismo gerativo de
Pierre Bourdieu”. In: Vandenberghe, Frédéric. Uma teoria social realista: um
diálogo franco-britânico. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: Iuperj,
2010.
1

9

Quarto Caderno – 2013

Bhaskar e suas faltas sublinhadas deste ponto de vista, as próprias críticas supõem, naturalmente, a crença em seus axiomas
(e de todos os teoremas realistas enquanto seus desdobramentos) dos quais nos tornamos, no decorrer do ensaio, cônscios de
suas possibilidades, todavia não no mesmo grau acerca de suas
limitações – principalmente no tocante às ciências do homem.
A proficuidade com que Vandenberghe desnaturaliza construtivamente algumas premissas compartilhadas pela dupla de
sociólogos franceses nos deixa expectantes na realização de
uma interpelação do mesmo gênero, se bem que desta vez ao
movimento inglês: seu vasto conhecimento no campo da teoria
social já é em si seu maior convite.
Já o quarto artigo, de Priscila Azevedo, mobiliza a sociologia lahiriana para nos apresentar uma biografia sociológica cujo
foco está na experiência “ser filho de criação”. Realizada na região rural da Zona da Mata mineira, “Em nome do pai, do filho
e do espírito santo: notas de uma sociologia em escalas” traz
um estudo de caso precisamente de uma filha de criação, fenômeno inscrito na “memória coletiva” de seus habitantes e que
atualiza uma relacionalidade ancorada numa sutil forma de
“servidão”, ao mesmo tempo vivenciada como voluntária porém de modo algum sem a consciência de sua submissão pelos
indivíduos nela enredados. Fruto de uma socialização a um só
tempo familiarmente eficaz, religiosamente sancionada (pelas
formas locais e sua ênfase na “pedagogia do sofrimento”) e
comunitariamente sustentada (enquanto depositária destes valores coletivos), aos olhos dos atores a adoção – distintamente
da filiação biológica – é interpretada como dom original, portanto impagável, transformando dádiva em dívida. O valor
desta dívida (que pode prolongar-se de modo vitalício com a
herança intergeracional por parte dos seus ‘proprietários’ dos
‘favores’ que lhes são devidos) é sobretudo moral, dizendo res-
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peito à gratidão. Assim, a biografada, filha de criação, necessita provar-se como digna de ser “como se fosse da família”, e é
desta cotidiana provação (em que suas obrigações e tarefas são
tão mais extensas que a dos filhos biológicos quanto comparativamente menores suas possibilidades de realização pessoal,
seja pelo desinvestimento nos estudos, seja pela absoluta prioridade ao trabalho no interior do lar) que deriva um “reconhecimento social atrelado à submissão”, uma servidão interiorizada como vontade, seu próprio voluntarismo como constitutivo da eficácia da relação.
Por fim, Adalberto Cardoso, no texto “Sociologia e História: Um diálogo de surdos?”, elaborado para uma apresentação
oral de homenagem a Bernard Lahire, realizada em 2011, na
ocasião de uma das visitas do sociólogo francês ao Brasil, faz
uma bela análise da relação entre sociologia e história. O autor
retoma brevemente o “interesse de conhecimento” de diferentes abordagens sociológicas por meio da demonstração de como cada uma delas operou com o tempo histórico e a temporalidade. Se em Weber o tempo se faz presente na articulação entre elaboração conceitual e historia comparada, em Marx o passado precisa ser reconstruído para que se compreenda o presente a ser transformado. As abordagens ligadas à fenomenologia, por sua vez, trabalham com o presente, o instante, a situação intersubjetivamente compartilhada. Trata-se, aqui, de
compreender o mundo social sem que se recorra necessariamente àquela temporalidade que constrói “estruturas e permanências”. Bernard Lahire é herdeiro dessas diferentes tradições,
e no seu fazer sociológico é o trabalho empírico que confere inteligibilidade à articulação entre micro e macro determinações
tecidas em diferentes escalas de tempo e espaço. Em seus trabalhos, há uma permanente tensão entre teoria sociológica e his-
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tória, generalidade e singularidade, elementos estruturais e biográficos, micro e macro contextos.
A partir das considerações de Cardoso sobre a relação entre sociologia e história, podemos lembrar, a propósito do percurso intelectual de Lahire, que apesar de seus últimos trabalhos demonstrarem um ajuste mais sofisticado dos jogos de escala de espaço e tempo, desde sua tese de doutorado o passado
histórico convivia com temporalidades especificas, assim como
as estruturas conviviam com as ações cotidianas2. Para formular suas conclusões sobre a relação entre cultura escrita e desigualdade escolar, Lahire realiza observações sobre a rotina escolar, comparando-a com a doméstica, mas também reconstrói,
desnaturalizando, o processo de criação do alfabeto, o que exigiu, por exemplo, um esforço historiográfico direcionado às civilizações egípcia e mesopotâmica.
Na obra marxista, diz Cardoso, podemos compreender a
causalidade como “sucessão temporal de eventos objetivos”.
Tal afirmação nos remete ao fato de que a perspectiva filogenética marxista se aproxima da ontogenética lahirinana. Isso porque apesar de as experiências socializadoras ocorrerem tanto
diacrônica quanto sincronicamente, a própria ideia de incorporação cumulativa que define a socialização confere ao passado
um espaço privilegiado no fazer sociológico de matriz disposicionalista. Porém, assim como aqueles que encontraram saídas
interpretativas para introduzir as contingências históricas na
teoria marxista, remodelando-a, a exemplo de Edward Palmer
LAHIRE, Bernard. Formes sociales scripturales et formes sociales orales : une
analyse sociologique de l'échec scolaire, 1990. Tese (Doutorado em Sociologia).
Université Lumière Lyon 2, Lyon, França. 1990.

2
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Thompson, a quem Cardoso faz referência, as rupturas biográficas também encontram lugar no esquema aparentemente rígido do construto analítico de Bernard Lahire. Embora os repertórios de esquemas de ação sejam o passado incorporado, o
sentido das situações vivenciadas dependem de contingências
não controláveis a priori. Desse modo, a ação social é necessariamente criativa e reflexivamente orientada, apesar de circunscrita no contexto onde ela se dá e no espaço mental/emocional/corporal construído pelas múltiplas experiências socializadoras. Se a herança da tradição fenomenológica e
interacionista conferem à sociologia lahiriana uma compreensão mais fina tanto do patrimônio disposicional quanto da força do presente, da situação e da interação, então processos de
crise existencial ou de rupturas biográficas poderão orientar a
ação tanto quanto o passado incorporado. Como afirma Lahire3:
De fato, nem o acontecimento “desencadeador”, nem a disposição
incorporada pelos atores podem ser designadas como verdadeiros
“determinantes” das práticas [...]. Com efeito, aqui a realidade é relacional (ou interdependente). O comportamento ou ação é produto de um encontro no qual cada elemento do encontro não é nem
mais nem menos determinante que o outro.

O texto de Cardoso evoca também as colorações proustianas da sociologia lahiriana. A obsessão com os detalhes e a valorização do passado são mobilizados tanto para que se compreenda a história pessoal tornada corpo e espírito quanto para
analisar as formas de intervenção individuais no mundo, as
quais podem ser sociologicamente reconstruídas na medida em
LAHIRE, Bernard. O homem plural: os determinantes da ação. Petrópolis:
Editora Vozes, 2002, p.56.
3
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que estão profundamente ancoradas nos dois grandes planos
existenciais denominados por Sidney Mintz4 de grande e pequena história. Na pesquisa que deu origem ao livro “Franz
Kafka: éléments pour une théorie de la création littéraire”5 o
cruzamento entre esses dois grandes planos dá forma a uma
sociologia da imaginação literária. Sem diminuir a grandiosidade da obra kafkiana, Lahire joga uma nova luz sobre ela, e
ele o faz por meio da articulação das diferentes escalas temporais e espaciais nas quais a vida humana pode ser compreendida.
Não por acaso Bernard Lahire costuma falar de seu passado em suas entrevistas. Assim como Richard Hoggart, cujas
obras são frequentemente mobilizadas nos trabalhos do sociólogo de Lyon, ele admite - algumas vezes implícita, outras explicitamente - que “Le chez soi c’est l’endroit d’ou l’on part”6.
Essa admissão tem um duplo significado: reconhece-se tanto a
vinculação afetiva e social ao meio de origem como o sentimento de que era necessário transpô-lo. Em entrevista, ele diz ter
escolhido a sociologia porque ela lhe permitia compreender seu
próprio percurso. Os problemas existenciais que ele colocava a
si mesmo tinham no passado uma ancoragem fundamental
porque as perguntas que um trânsfuga de classe se coloca obsessivamente são: “por que estou aqui?” e “por que estou sozinho aqui?”.
MINTZ, Sidney. Worker in the cane: a Puerto Rican life history. New Haven: Yale
University Press, 1960.

4

5LAHIRE,

Bernard. Franz Kafka: éléments pour une théorie de la création
littéraire. Paris, Éditions La Découverte, 2010.

7 HOGGART, Richard. 33 Newport Street : Autobiographie d´un intellectuel issu
des classes populaires anglaises. Traduit de l´anglais par Christiane et Claude
Grignon. Gallimard/Le Seuil, 1991.
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Nessas duas questões vitais localiza-se o projeto de sociologia dos casos excepcionais que se prolongou na sociologia em
escala individual. Sem deixar de lado o rigor auto imposto tanto por sua ambição de elaboração de uma ciência social que
capte o mais fielmente possível o real quanto por sua disposição ascética cuja compreensão deve estar associada ao sentimento moral de que o trabalho incessante e bem feito é a contrapartida digna de uma trajetória marcada pelo abandono da
classe de origem, e em função mesmo dessa especificidade biográfica, Bernard Lahire realiza uma sociologia cuja grandeza
deve ser reconduzida, em grande medida, ao princípio reflexivo que a caracteriza. A objetivação sociológica da própria trajetória mostrou-se para Bernard Lahire, assim como para Pierre
Bourdieu, um eficaz mecanismo de reapropriação da história
pessoal e de autoconscientização emancipadora. Como afirma o
sociólogo do Béarn em seu esboço de auto-análise7, as afeiçoes
e aflições da vida afetiva precisam ser denegadas com sabedoria. Ambos encontraram na dedicação às ciências sociais uma
forma de fazê-lo.

BOURDIEU, Pierre. Esboço de auto-análise. São Paulo: Companhia das Letras,
2005.
7
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O singular plural

*

Bernard Lahire

Il se mit à rechercher parmi les innombrables
impressions que le temps avait déposées, feuille à
feuille, pli à pli, doucement, continuellement, sur
son cerveau.
(Virginia Woolf, Vers le phare,
Gallimard, “Folio”, Paris, 1996)

No momento em que o Homem se encontra sob a tendência em ser cada vez mais apresentado ou idealizado como um
ser isolado, autônomo, responsável, guiado por sua razão,
oposto à “sociedade” contra a qual ele defenderia sua “autenticidade” ou sua “singularidade”, as ciências sociais possuem
mais do que nunca o dever de revelar a fabricação social dos
indivíduos. Pois o social não se reduz ao coletivo ou ao geral
porquanto se encontra nas dobras as mais singulares de cada indivíduo. Tal qual eu a concebo, uma sociologia à escala dos indivíduos responde assim à necessidade histórica de pensar os fatos sociais no seio de uma sociedade em que se sacraliza o indivíduo como maneira eficaz de responsabilizá-lo por seus próprios insucessos.

“Le singulier pluriel”. Este artigo corresponde ao prefácio do livro, do mesmo
autor, Dans les plis singuliers du social: individus, institutions, socialisations. Paris:
La Découverte, 2013. Tradução de Thiago Panica Pontes.
*
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O interesse que experimentei, desde os primeiros anos de
meu percurso científico, pela teoria do habitus me conduziu
progressivamente a forjar a convicção segundo a qual se faz necessário examinar o mundo social à escala dos indivíduos. A
concepção de que existe um social (ou uma história) em estado
incorporado, sob a forma de disposições a agir, a crer, a sentir,
etc., me parece fundamental quando nos propomos compreender as práticas ou os comportamentos.
Este interesse se acompanhou entretanto de um questionamento, teoricamente argumentado e empiricamente fundamentado, de um certo número de aspectos do conceito de habitus. O ponto principal que me levou destacadamente a sistematizar a mudança de escala e de ponto de vista do conhecimento
concerne à questão da “transferibilidade das disposições”, mais
postulada do que verificada empiricamente pela teoria do habitus enquanto “sistema de disposições duráveis e transferíveis.”
Ao observar o mundo social à escala individual, tomamos rapidamente consciência do fato de que as “influências” socializadoras que modelam os indivíduos estão longe de ser perfeitamente coerentes, contrariamente ao que se pressupõe quando
se evoca abstratamente as “classes de condições de existência”
constitutivas dos habitus, que os indivíduos portanto raramente
possuem patrimônios de disposições homogêneas, e, enfim, que as
disposições (mais ou menos fortemente constituídas e mais ou
menos heterogêneas) de que eles são portadores não se transferem sistematicamente de uma situação à outra.
Visando explicitar e nomear o tipo de programa que eu
desenvolvia, comecei a falar em “sociologia psicológica”,1 inicialmente sem ter ao espírito que Émile Durkheim e Marcel
B. Lahire, L’homme pluriel. Les ressports de l’action, Nathan, Essais &
Recherches, Paris, 1998, p. 223-239. (N.T. Homem plural: os determinantes da
ação. Petrópolis: Editora Vozes, 2002.)
1
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Mauss haviam eles mesmos utilizado algumas vezes esta expressão ou expressões próximas (“sociopsicologia” ou “psicologia coletiva”).2 A intenção principal era para mim sublinhar a
legitimidade científica da questão da variação individual3 dos
comportamentos, evidente em uma parte da psicologia porém
ausente do domínio da sociologia. Meu projeto científico não
saía portanto do domínio das ciências sociais visto que consistia em uma resposta lógica aos problemas oriundos da teoria
do habitus e por conseqüência não havia nenhuma razão em
posicioná-lo sob o estandarte disciplinar da psicologia (diferencial, social, coletiva ou outra).
Ao utilizar a partir de então mais freqüentemente a expressão “sociologia à escala individual”, eu me esforço em evitar todas as expectativas (frustradas) logicamente passíveis de
serem engendradas pela expressão “sociologia psicológica”.
Nenhuma dúvida de que uma parte do que se faz e se pensa
em psicologia social hoje poderia ser considerado como legitiMarcel Mauss menciona indistintamente “psicologia coletiva” ou “sociologia
psicológica” em “Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie”
(1924), in M. Mauss, Sociologie et anthropologie, PUF, Quadrige, Paris, 1991, p.
283-310. Durkheim utiliza a expressão “sociopsicologia” em De la division du
travai social (1893), PUF, Quadrige, Paris, 1991, p. 341 e escreve alguns anos
mais tarde que “a psicologia coletiva é a sociologia em sua totalidade”
(“Représentations individuelles et représentations collectives”, Revue de
métaphysique et de morale, tome VI, mai 1898). Cf. também M. Halbwachs, “La
psychologie collective d’après Charles Blondel”, Revue critique, nº 107, 1929, p.
444-456; “La psychologie collecive du rasionnement”, Zeitschrift für
Sozialforschung, 1938, p. 357-374 e “Conscience individuelle et esprit collectif”,
American journal of sociology, vol.44, 1939, p. 812-822. Maurice Halbwachs foi
inclusive eleito em 1939 ao Collège de France para uma cadeira intitulada
“Psicologia coletiva”.
3 Variação que pode ser intra-individual (um mesmo indivíduo agindo, pensando
ou sentindo diferentemente em contextos diferentes) ou inter-individual (dois
indivíduos, da mesma classe social ou da mesma família, agindo, pensando ou
sentindo diferentemente).
2
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mamente sociológico, apesar de sua vinculação institucional à
psicologia. Mas isto já é uma outra história.
A fronteira entre o domínio da sociologia e o domínio da
psicologia não cessou, no decurso histórico destas disciplinas,
de se constituir como objeto de debates e de ser deslocada. Tomemos dois exemplos emblemáticos: Erving Goffman e Norbert Elias. Atualmente canonizado como sociólogo mundialmente conhecido e reconhecido, o primeiro não foi menos percebido no início de sua trajetória – perto do fim dos anos 1950
nos Estados Unidos – como um pesquisador de perfil “psicologia social”,4 devido ao fato de interessar-se por questões situadas no âmbito das interações inter-individuais ou às relações
dos indivíduos com as situações sociais, e menos aos grupos e
suas inter-relações. Em um contexto totalmente outro, sabemos
que o segundo desenvolvia seus trabalhos, no decorrer dos
anos 1950 na Inglaterra, sob esta mesma rubrica de “psicologia
social”. Podemos nos perguntar porque aquilo que aparece a
uma época como dizendo respeito à psicologia social pode, em
outra época, ser percebido como se situando no coração da disciplina sociológica? A evolução das percepções concernentes ao
que é sociológico e ao que não o é implica no delicado problema da definição do “social”, e mais precisamente na questão
das lutas científicas acerca do monopólio da definição legítima
do “social”.
Assim, quando falei em sociologia psicológica, depois em
sociologia à escala individual, o fiz para designar o tipo de trabalho que me parecia indispensável conduzir se desejássemos
fazer do social em estado incorporado ou do social individualizado
outra coisa que não uma simples evocação retórica unicamente
Y. Winkin, “Erving Goffman: portrait du sociologue en jeune homme”, In E.
Goffman, Les moments et leurs hommes, Seuil/Minuit, Paris, 1988, p. 13-92. 1988,
p. 87.
4
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destinada a lembrar que o social se encontra tanto no interior
dos atores como em seu exterior. Por meio de quais operações o
exterior se dobra* no interior e como se organizam, no seio de
cada indivíduo, e nas suas relações com os distintos contextos
estruturantes de sua ação, os produtos destes dobramentos?
A metáfora do “social em estado dobrado” ou “desdobrado” não é mais do que uma maneira sugestiva de se colocar e
representar as coisas. Ela significa que o mundo social não se
apresenta somente enquanto realidades exteriores (coletivas e
institucionais), pois que existe também em estado dobrado,
quer dizer sob a forma de disposições e de competências incorporadas. Cada indivíduo porta em si competências e disposições a pensar, sentir e agir, que são os produtos de suas experiências socializadoras múltiplas.5
Tudo aquilo que é institucional e cientificamente decomposto (a escola, a família, a empresa, o clube esportivo, o partido
político ou o sindicato, a Igreja, o grupo de pares, etc.) se recompõe (no sentido de um entrecruzamento) de uma certa maneira
em cada indivíduo.6 Estes dois fatos remetem às realidades estruturais de massa ou de classe, aos interesses coletivos comuns
e às formatações e condicionantes coletivos de uma parte, e às
possibilidades infinitas de variações sobre os mesmos temas
que constituem os indivíduos em sua história relativamente
singular, de outra. Estes últimos atravessam e experienciam,
N.T. “Pli” e “plissements”, imagens mobilizadas pelo autor que em português
correspondem a dobras e, quanto ao ato, dobramentos ou plissagens.
5 B. Lahire, Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, Nathan,
collection Essais & Recherches, Paris, 2002. (N.T. Retratos sociológicos:
disposições e variações individuais. São Paulo: Artmed, 2004.)
6 O psicólogo Henri Wallon defendia, em relação às crianças, que “muitos
ambientes podem se recompor no interior do mesmo indivíduo e mesmo se
encontrar em conflito” Cf. H. Wallon, “Les milieux, les groupes et la psychogenèse
de l’enfant.”, Cahiers internationaux de sociologie, 1954, p.5. Sublinhado por mim.
*
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diacrônica e sincronicamente, espaços, ambientes, grupos ou
universos sociais que podemos optar por estudar separadamente. Entretanto, o desdobrado e o dobrado, e decomposto e o
recomposto, o coletivo e o singular não se opõem de modo algum. Se trata somente de pontos de vista diferentes e complementares acerca de uma mesma e única realidade social.
Se representarmos o espaço social em suas diferentes dimensões (econômica, política, jurídica, cultural, esportiva, sexual, moral, religiosa, científica, etc.; dimensões elas mesmas
decomponíveis em subdimensões) à maneira de uma folha de
papel, então cada indivíduo será comparável a uma folha
amassada. Estas dimensões se dobram sempre de uma forma
relativamente singular em cada ator e o pesquisador que se interessa pelos atores particulares encontra em cada um deles o
produto de um conjunto de dobramentos do espaço social. As
ciências sociais têm estado preocupadas há muito tempo exclusivamente com o estudo do social em estado desdobrado, desindividualizado, dessingularizado, priorizando o estudo de
estruturas sociais, grupos, instituições, organizações ou sistemas de ação. Chega-se mesmo, em certos casos, até a rejeição
do estudo de caso individual e da biografia. Preteridos pela
porta, todavia os indivíduos geralmente retornam pela janela,
forçando os pesquisadores a adaptar suas ferramentas teóricas
e metodológicas de modo a poderem pensar a especificidade de
seu objeto e as relações entre o dobrado e o desdobrado.7

É isto que fiz em um livro consagrado a Franz Kafka, sua biografia sociológica e
sua obra literária. Notadamente demonstrei como era necessário remontar às
experiências socializadoras anteriores àquelas do jogo literário (família, escola),
observar as experiências paralelas àquela do jogo literário (experiências
profissionais, políticas, sentimentais, etc.), e mesmo compreender as grandes
estruturas sociais (nacionais, lingüísticas, religiosas, sociais) do Império austrohúngaro, para chegarmos a compreender a obra literária de Kafka. Cf. B. Lahire,
7
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A utilidade em sugerir-se a metafórica da dobra está também no fato de que o “interior” não é senão um “exterior” em
estado dobrado. Não há para os indivíduos nenhuma existência
possível fora do tecido social. E, mais ainda, as fibras deste tecido, que se cruzam e entrecruzam, são constitutivas de cada indivíduo. O interior consiste no exterior dobrado e não possui
assim nenhuma espécie de especificidade além das capacidades
gerais de um cérebro e de um sistema nervoso pronto a se nutrir de todas as experiências humanas possíveis.8 O mito da interioridade,9 que faz desta última uma realidade autônoma, anterior a toda forma de experiência, é desta forma seriamente
minado por dentro pelas ciências sociais.
Entretanto, a via na qual me engajei foi por vezes mal
compreendida no interior de um universo científico muito clivado. Assim, certos comentadores precipitados me situaram ao
lado daqueles que pensam que as classes sociais não existem
mais, daqueles que delas se desinteressam ou que, pela escolha
da escala de análise, fazem desaparecer todas as espécies de objetos macrosociais (instituições ou ambientes assim como grupos ou classes). É suficiente no entanto conferir a importância
das classes sociais e das instituições em meus sucessivos trabalhos, inclusive os estudos de caso que situam sempre os indivíduos estudados no espaço social e lhes apreendem no quadro
das instituições familiares, escolares, profissionais etc., para fazer cair por terra tais juízos calcados mais no apressado desejo
em desqualificar o adversário do que no exame atento de seus
trabalhos. O estudo do social em estado dobrado não teria sentido
Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire, La Découverte,
Laboratoire des sciences sociales, Paris, 2010.
8 P.-M. Lledo e J.-D. Vicent, Le cervau sur mesure, Odile Jacob, Paris, 2012. Cf.
“Chapitre 4: Le cervau disposé”.
9 J. Bouveresse, Le mythe de l’intériorité. Expérience, signification et langage privé
chez Wittgenstein, Minuit, Paris, 1987.
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algum caso não pudesse se apoiar no estudo do social em estado
desdobrado. Não é porque nos afastamos, na medida em que a
lógica da pesquisa o impõe, da análise macroscópica das distâncias entre as classes sociais para nos interessar nas complexidades disposicionais e nas variações interindividuais ou intra-individuais de indivíduos socialmente situados que questionamos a existência de tais distâncias.10 A microbiologia molecular nunca foi acusada de negar a existência dos planetas; o
mesmo deveria suceder nas ciências sociais.
Não somente as classes sociais (origens sociais e classes de
pertencimento) estiveram onipresentes em meus trabalhos na
definição dos casos individuais estudados como eu sempre parti desta base antes de complexificar o modelo de determinações. Assim, não me ocorreria jamais ao espírito fazer da idade
ou do sexo, da filiação religiosa ou política, da localização na
fratria ou da origem “étnica”, etc., dimensões independentes
das condições de classe definidas a um só tempo por um determinado nível de rendimento e de propriedades escolares e
culturais. Complexificar a rede de determinações que pesam
sobre cada indivíduo singular em nada autoriza estilhaçar toda
distinção entre propriedades principais e secundárias ou a tomar certas singularidades ou certas dimensões da condição de
classe por princípios explicativos separáveis e independentes.
Mas o pertencimento de classe assim como as origens de
classe não explicam tudo. “O marxismo concreto, escrevia Sartre, deve aprofundar os homens reais e não dissolvê-los em um
banho de ácido sulfúrico.”11 Em matéria literária, certos marxistas puderam afirmar que “o realismo de Flaubert se encontra
em relação de simbolização recíproca com a pequena burguesia
Cf. B. Lahire, “Les classes sociales: objet d’études ou instrument de
disqualification?”, Mouvements, nº 29, septembre-octobre 2003, p. 179-180.
11 J.-P. Sartre, Questions de méthode, Gallimard, Tel, Paris, 1986, p.44.
10
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do Segundo Império”, contudo sem explicar “porque Flaubert
preferiu a literatura a tudo, nem porque ele viveu como um
anacoreta, tampouco porque escreveu estes livros no lugar daqueles de Duranty ou dos Goncourt”.12 E poderíamos desenvolver o mesmo tipo de comentário acerca da posição no campo ou do pertencimento a tal ou qual instituição. Quando temos necessidade de compreender as “razões” pelas quais tal
indivíduo particular agiu do modo como fez, não podemos
mais nos contentar em recorrer apenas às grandes determinações de grupo, classe ou campo. A investigação exige então que
o conjunto dos espaços de modelagem social (familial, escolar,
profissional, cultural, político, religioso, esportivo, etc.) por que
o indivíduo passou sejam levados em conta. Começando pela
família particular no seio da qual ele experienciou sua classe. E
é deste gênero de complexificação e sutileza que precisa, destacadamente, a sociologia dos criadores ou dos intelectuais como
maneira compreensão das obras. Mas ainda que desejássemos
explicar o comportamento familial, cultural ou profissional singular de um operário da construção civil ou de uma dona de
casa, o procedimento não seria distinto. A relativa singularidade de um indivíduo, produzida sob o efeito de uma complexa
rede de determinações sociais, não se restringe aos fenômenos
de excepcionalidades socialmente reconhecidas (e.g. o “gênio”
de Mozart ou de Poussin).
Quando a lógica da pesquisa nos conduz a estudar o comportamento singular de um determinado indivíduo mais do que o
comportamento coletivo de indivíduos considerados enquanto membros de grupos, comunidades ou classes, não podemos mais nos
contentar em descrever e analisar a realidade em seus grandes
traços. Buscar compreender a natureza da obra de um artista
12

Ibid., p.56.
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ou de um certo erudito, a situação escolar de um determinado
aluno, a passagem ao ato criminoso, a tentativa de suicídio, o
comportamento alimentar de uma pessoa anoréxica ou bulímica ou o destino singular de um indivíduo, com suas etapas
obrigatórias assim como suas bifurcações e rupturas surpreendentes, requer a incursão na complexidade das determinações
tanto disposicionais como contextuais.
Mais surpreendente ainda, portanto, é a maneira como O
homem plural e as pesquisas que consistiram em realizações particulares de seu programa foram associados a uma visão “menos determinista” de um ator supostamente mais livre e autônomo. Aquilo sobre o que insisto é, ao contrário, o fato de que
os atores são multisocializados e multideterminados e que é precisamente por esta razão que eles não estão nas melhores condições para sentir ou obter a intuição prática do peso destes determinismos. Quando o ator é plural e sobre ele se exercem forças diferentes segundo os contextos nos quais se encontra, ele
não pode senão experimentar o sentimento de uma relativa liberdade de comportamento. Poderíamos dizer que somos demasiado multisocializados e multideterminados para adquirirmos plena consciência de nossos determinismos. Se nos tentamos a chamar “sentimento de liberdade” o produto desta
multideterminação, por quê não? Entretanto este sentimento
nada tem que ver com a liberdade soberana do ator que certas
filosofias da ação nos apregoam em permanência.
Eu não saberia dizer o que é mais consternador para mim:
constatar que este gênero de “leitura” de meus trabalhos é em
parte realizado por pessoas que me felicitam por participar do
coro individualista ao fornecer a imagem de um indivíduo
mais livre, “remontando suas identidades” ou “inventando sua
vida”, ou por outro lado receber os ataques daqueles que, pelos
mesmos motivos, me desaprovam. Algumas vezes desejaría-
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mos simplesmente partir na ponta dos pés e deixar que ambas
as partes adversárias se digladiem entre si.13 [...]*

Eu penso aqui à situação perfeitamente ubuesca à propósito de um livro (A
cultura dos indivíduo. São Paulo: Artmed, 2006) comentado de modo totalmente
caricatural e distorcido por um jornalista do Monde (Bertrand Le Gendre, “La
culture, le numérique et le Karaoké”, Le Monde, 25 novembre 2004), citado com
igual impropriedade por um jornalista de France Inter que se apoiava no mesmo
artigo publicado (Yves Decaens, revue de presse du matin, France Inter, le 25
novembre 2004: “De fato – e é o que demonstra Bernard Lahire em seu livro –,
nesta época de internet, do DVD, do digital, da televisão por satélite a cultura
tornou-se um vasto self-service onde cada um degusta de acordo com seus gostos e
seu humor, de maneira totalmente imprevisível!”), para ainda me ver citado em 13
de dezembro de 2004 de maneira crítica por um animador do site ACRIMED
(Action-Critique-Médias), o qual deixa transparecer que os comentários dos dois
jornalistas em questão seriam fidedignos à obra. (http://www.acrimed.org>). Em
uma tal circulação de comentários, apenas uma coisa se encontra ausente em
todas as partes: uma leitura rigorosa do texto que não diz em lugar algum aquilo
que cada um, com seus interesses e inclinações próprias, pretende fazê-lo dizer.
* O restante do artigo, correspondente ao mencionado prefácio, se refere à
apresentação dos capítulos do que se segue no livro Dans les plis singuliers du
social: individus, institutions, socialisations.
13
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A Sociologia na
escala individual
Margaret Archer e Bernard Lahire*
Frédéric Vandenberghe

Na fase mais recente de suas trajetórias intelectuais, Margaret Archer e Bernard Lahire começaram a trabalhar com temas situados na fronteira entre a sociologia e a psicologia. No
seio da tradição francesa, Bernard abraçou a ideia durkheimiana de uma sociologia psicológica – “toda a sociologia é uma
psicologia, mas uma psicologia sui generis” (Durkheim, apud
Lahire, 1998: 223). Com seu interesse sobre conversações internas, Margaret também adentrou o terreno da sociologia da
mente. Porém, assim como fez Norbert Wiley (1995) em suas
investigações pioneiras sobre o discurso interior, ela buscou
seus aportes no pragmatismo americano (Peirce, James e Mead,
em vez de Durkheim, Mauss e Halbwachs, como é o caso com
Lahire). No limiar entre sociologia e psicologia, nossos sociólogos estão desenvolvendo um novo tipo de psicologia social. Diferentemente da psicologia social tradicional, que analisa como
os indivíduos se comportam em pequenos grupos, esta nova
psicologia social reverte a perspectiva e investiga como os grupos, sejam grandes ou pequenos, comportam-se no interior da
mente individual. Para explicar como o indivíduo atua na soci*

Tradução de Gabriel Peters.
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edade, deve-se compreender como a sociedade atua no indivíduo. A sociologia volta-se para o interior e encontra a psique na
intersecção entre sociedade e indivíduo.
Tanto Archer como Lahire embarcaram em uma empreitada similar: compreender biografias individuais sociologicamente. Ambos trabalham com a mesma unidade de análise –
uma vida -, e ambos buscam entender como e por que os atores
tomam as decisões que tomam e vivem as vidas que vivem. Porém, ainda que suas buscas sejam similares, as maneiras pelas
quais se aproximam dos sujeitos são bastante diferentes em
tom, estilo e abordagem. Enquanto Archer quer compreender o
presente dos sujeitos através da investigação de seus projetos
futuros (sua factibilidade em um contexto corrente de restrições
e oportunidades), Lahire explica o presente e o futuro em termos do passado (disposições e sua ativação em contextos particulares no presente). Enquanto ela confere destaque ao poder
pessoal dos indivíduos e pensa as conversações internas como
mecanismos que empoderam, esclarecem e auxiliam os mesmos a tomar decisões e a realizar seus sonhos em dadas circunstâncias, ele enfatiza, acima de tudo, o poder duradouro da
socialização. Os atores dele são propelidos por suas disposições; os atores dela são estimulados por seus projetos. Ele é um
determinista, ela é uma voluntarista, e eu, um pouco de ambas
as coisas.
LAHIRE: DISPOSIÇÕES, CONTEXTOS E PRÁTICAS
Bernard Lahire é simultaneamente o mais aguerrido dos
críticos de Bourdieu e o mais fiel de seus discípulos. Diferentemente dos discípulos linha-dura que personificam o mestre (a
ponto de podermos facilmente confundir seus textos com publicações póstumas do próprio Bourdieu) e dos seguidores
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mais heterodoxos que pensam “com Bourdieu contra Bourdieu”, para utilizar uma densa fórmula de Jean-Claude Passeron
(2003: 124), Lahire tem a ambição de fazer algo completamente
diferente. Conhecendo o trabalho de Bourdieu como ninguém
mais, ele o refaz todo, por assim dizer, mas em uma direção
bastante distinta. Como um vírus de computador que infecta o
disco rígido e assume as operações do seu hospedeiro, Lahire
se instalou profundamente no programa da sociologia crítica,
replicando-o, estendendo-o, corrigindo-o, subvertendo-o e, em
última instância, reescrevendo-o radicalmente a partir de dentro. Ainda que seus primeiros trabalhos na área da sociologia
da educação não confiram um papel central ao sociólogo do
Béarn – seus tópicos de concentração são as práticas de leitura e
escrita entre as classes populares (Lahire, 2000)-, sua pesquisa
ulterior sobre o consumo cultural e a produção literária confronta-se diretamente com Bourdieu. Lahire é um operário excepcionalmente produtivo que entrega, em média, um livro por
ano. A começar pelo seu doutorado sobre o fracasso de alunos
oriundos das classes baixas em escolas primárias (cerca de 1000
páginas), seus livros tendem a ser bastante volumosos. Desde o
fim dos anos 90, cada uma das suas obras é uma tentativa consciente de reescrever sistematicamente algum livro de Bourdieu
a partir de uma diferença de foco (pluralismo ao invés de monismo) e de escala (o indivíduo em vez da classe): Tableaux de
familles (1995), traduzido no Brasil com o título Sucesso escolar
nos meios populares: as razões do improvável, retrabalha A reprodução; O homem plural (1998) é um remake de O senso prático; Retratos sociológicos (2002) evoca A miséria do mundo; A cultura dos indivíduos (2004) revisita A distinção; O espírito sociológico (2005)
ecoa Questões de Sociologia; A condição literária (2006) é sua ver-
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são de As regras da arte; e, como o livro de Bourdieu sobre Heidegger (e o de Elias sobre Mozart1), seu Franz Kafka (2010) constitui uma prolongada monografia sociológica sobre uma única
pessoa, enquanto Mundo plural (Monde pluriel) é provavelmente
o que há de mais próximo do livro não escrito de Bourdieu sobre a teoria geral dos campos.
Se empilharmos todas as obras em uma torre, encontraremos na sua base L´homme pluriel, seu livro mais explicitamente
teórico e programático.2 Tomando de assalto o conceito de habitus e colocando-o sob um microscópio, por assim dizer, o livro
oferece uma apresentação sistemática de uma sociologia contextual e disposicional na escala do indivíduo. Cada um dos termos é
significativo, a começar por “sociologia”. Embora seu tema o
aproxime da psicologia e da psicanálise, sua abordagem é, na
realidade, 110% sociológica. Radicalizando o gesto de
Durkheim, Halbwachs, Elias e Bourdieu, Bernard tem uma
missão: demonstrar que a sociologia pode compreender o indivíduo em toda a sua complexidade e explicar seu comportamento em todos os seus detalhes. Sem pudores diante de ambições imperiais, seu propósito é mostrar que o social vai até o
fundo, que ele alcança o núcleo mais íntimo da pessoa e que,
portanto, parafraseando um slogan político, o pessoal é social
de cabo a rabo. Tal qual o de Bourdieu, seu programa de pesComo os demais renegados que substituíram Bourdieu por Norbert Elias,
pensando com o primeiro, mas citando o segundo, Lahire é um adepto da
sociologia figuracional. Na coleção que ele dirige em La Découverte, ele publicou
um manuscrito póstumo de Elias sobre Freud (ainda indisponível em alemão ou
holandês), acrescido de um pequeno pós-escrito (Lahire, 2010b). Além de
Durkheim, Weber e, em menor extensão, Marx, outras influências formativas
sobre Lahire são Michel Foucault, Maurice Halbwachs e Mikhail Bakhtin, entre os
mortos, bem como Jack Goody, Jean-Claude Passeron e Roger Chartier, entre os
vivos.
2 Apresentações sintéticas de seu programa sociológico também podem ser
encontradas em Lahire, 1996a and b, 1999b, 2002: 389-425, e 2004: 695-736.
1
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quisa não é apenas científico e sociológico (chegando ao limiar
do cientificismo e do sociologismo), mas também resolutamente disposicional e contextual. À famosa formula sintética de
Bourdieu “[(habitus) (capital)] + campo = práticas” (Bourdieu,
1979: 112), Lahire propõe uma alternativa: “Disposições + Contextos = Práticas” (Lahire, 2012: 18, 24, passim) – ou, em uma
variação ligeiramente expandida: “Passado Incorporado + Contexto presente de ação = Práticas Observáveis” (Lahire, 12, 25,
passim) - como a fórmula unificadora do seu programa científico para uma sociologia contextual-disposicionalista3:
Este programa, que responde à questão de por que as pessoas
agem, pensam, sentem etc. da maneira como o fazem, pode ser resumido em uma fórmula científica bastante simples: Passado incorporado + Contexto presente de ação = Práticas observáveis. Ela
condensa a intenção investigativa de pensar as práticas na intersecção entre disposições e competências incorporadas (produzidas
pela frequência mais ou menos assídua a quadros passados de socialização) e os sempre específicos contextos de ação” (Lahire,
2012: 12).

As práticas mais individuais, todas elas, sejam conscientes, semiconscientes ou inconscientes, podem ser entendidas, de acordo com Lahire, pela referência a uma miríade de
processos de socialização (na família, na escola, pelos pares, no
trabalho etc.) que encontram suas sedimentações corporais,
mentais e emocionais em um estoque de disposições (tendências, inclinações, hábitos, capacidades, competências etc.) de
diversos tipos (corpóreas, mentais, discursivas, perceptivas,
Tanto O homem plural (Lahire, 1998) quanto Mundo plural (Lahire, 2012) são
parênteses teóricos que sistematizam reflexões baseadas em sua pesquisa
empírica. Enquanto o primeiro reflete sobre disposições, o segundo teoriza os
contextos de ação.
3
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avaliativas etc.). Tais disposições podem ser ativadas ou inibidas, desencadeadas ou suspensas, reproduzidas ou transformadas em determinados contextos de ação (espaços sociais, sistemas de ação, situações de interação etc.). Um indivíduo tem
normalmente múltiplas disposições; em certas ocasiões, estas
podem trabalhar em sentidos opostos e inapropriados à situação, causando fricções, fraturas e mesmo crises radicais.
Enquanto as disposições incorporam o passado e se referem a tendências internas ao indivíduo, os contextos de ação
representam influências restritivas e capacitadoras externas ao
indivíduo que desencadeiam e ativam, ou inibem e desativam,
as disposições que produzem as práticas. “Contextos” é uma
espécie de conceito guarda-chuva, no entanto, que abarca tudo
com que os atores se deparam no seu ambiente e que impinge
sobre suas ações no presente e a partir do exterior (classe, poder, organizações, instituições etc). A noção pode designar espaços sociais abstratos que são vertical e hierarquicamente estruturados em termos de classe e de diferenciais de poder (o
sistema de classes de Marx, o campo do poder de Weber, o espaço social de Bourdieu) e domínios institucionais ou funcionais horizontalmente diferenciados em sociedades complexas
(as esferas de valor de Weber, os campos de Bourdieu, os mundos de Becker, os subsistemas de Luhmann etc.), mas também é
ocasionalmente usada para se referir mais concretamente aos
microcontextos (famílias, escolas, fábricas, clubes esportivos
etc.) e situações (as sociações de Simmel, as ordens da interação
de Goffmann, as quididades de Garfinkel etc.) que formam o
pano de fundo imediato da ação. Juntos, os contextos estruturais, institucionais e interativos de ação que engatilham ou inibem as disposições, de um lado, e as próprias disposições, de
outro, são suficientes, segundo Lahire, para explicar plenamente por que os atores agem como agem (ou se abstêm de fazê-lo),
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pensam como pensam (ou não), falam como falam (ou não),
sentem como sentem (ou não) – em suma, por que são como
são.
A despeito de que o campo tenha sido agora substituído
por uma multiplicidade de contextos de ação, isso tudo ainda é
mais ou menos compatível com a teoria clássica do habitus de
Bourdieu. Porém, no momento em que Bernard modifica seu
foco e ajusta suas lentes para observar detalhadamente as operações concretas das disposições em uma escala microscópica,
tudo muda.4 O tributo ao mestre transforma-se rapidamente
em uma crítica magistral do seu conceito de habitus, tão poderosa que ameaça o edifício teórico inteiro. Para o estruturalismo
gerativo, a mudança de escala é simplesmente “catastrófica”
(no sentido de Mandelbrot). Incluir um Google Earth na sociologia crítica não deixa nada intacto.5 Quando mudamos as lentes, incrementando a resolução para enxergar a sociedade no
nível individual, não apenas vemos a mesma coisa de modo diferente; no “nível da rua”, vemos coisas diferentes. Esta é a
“sociologia fractal”, a sociologia do indivíduo como uma entidade infinitamente complexa e auto-similar que pode ser dividida em partes, cada uma das quais é uma miniatura da socieGraças à recepção da micro-história italiana (‘microstoria’) de Carlo Ginzburg e
Giovanni Levi, historiadores estão agora bem informados quanto a variações de
escala (ver Revel, 1996 e Ricoeur, 2000: 267-301, para uma discussão mais
epistemológica que também se refere a Boltanski e Thévenot). No entanto, até
onde sei, Lahire é o único sociólogo que teorizou e experimentou intensivamente
com variações de escala. Mas por que parar no nível individual? Com Tarde,
Deleuze e Latour, poder-se-ia aumentar a resolução, passar do nível molar ao
molecular e analisar “divíduos” como fluxos e energias dinâmicas.
5 Modificando o imaginário espacial das variações de escala para um imaginário
mais temporal, podemos talvez invocar “horizontes” e articulá-los à distinção de
Labrousse entre estruturas e conjunturas ou às temporalidades da história de
Braudel. Como na linha do tempo no Facebook, diferentes horizontes se abrem
conforme seguimos a história para cima ou para baixo.
4
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dade – como no famoso esquema AGIL de Talcott Parsons, em
que as quatro funções reaparecem em todos os níveis da sociedade, do sistema social aos subsistemas da sociedade, dali para
as organizações do subsistema e os setores das organizações, e
de lá até os membros e os papéis que eles desempenham.6
No nível do indivíduo, não mais observamos a coerência e
a homogeneidade do habitus que Bourdieu atribuiu às disposições individuais no nível da classe. Em vez disso, começa-se a
observar o indivíduo como um ser complexo, estratificado e
mais ou menos unificado, dotado de uma pluralidade de hábitos, disposições, esquemas, competências, apetências e capacidades heterogêneas que resultam de múltiplas socializações
(por família, vizinhos, professores, amigos etc.) e podem operar
conjuntamente ou entrar em conflito. Para desconstruir o habitus, Lahire (1998: 9 sq.,19sq., 81 sq., passim, 1999a: 23-57) se
aferra aos aspectos mais técnicos da definição que todo mundo
agora sabe de cor (“sistemas de disposições duráveis e transponíveis”), questiona cada uma das palavras (Duráveis?
Transponíveis? Sistema de disposições?), mostra todos os antecedentes intelectuais que são reunidos no conceito (Durkheim,
Mauss, Husserl, Merleau-Ponty, Piaget etc.) e acusa Bourdieu
de generalizar abusivamente um modelo particular que se aplica apenas a situações excepcionais (como sociedades tradicionais e instituições totais). Ele faz o mesmo com o conceito de
campo (Lahire, 1999a: 23-57, 2012: 143-212), propondo perguntas inócuas acerca do que ordinariamente sai da sua alçada:
atores (como trabalhadores manuais, faxineiras, aposentados
etc.), atividades (como cozinhar em casa, ir a bares, pegar um
ônibus etc.), populações (classes populares, donas de casa, desempregados) e ordens institucionais (famílias em primeiro lu6

Ver Abott, 2001 para algumas excursões sociológicas à teoria dos fractais.
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gar, mas também vizinhanças, pares e outras instâncias de socialização primária).7 Em Monde pluriel, ele oferece uma síntese
teórica de sua pesquisa sobre os campos de produção literária e
de consumo cultural, mostrando, novamente, que o campo representa apenas um caso particular do possível e acusando
Bourdieu de transformar um modelo regional em uma teoria
geral do mundo social. Pior ainda, apontando para o elitismo
inerente ao conceito de campo, ele conclui que a identificação
dos mundos literário, político e científico como campos não
apenas os reduz a “pequenos microcosmos parisienses”, mas
também “reduplica a exclusão” (Lahire, 2012: 164) de todos
aqueles atores dominados que estão à margem da sociedade.
O foco sobre o indivíduo que advém da variação de escala
vira Bourdieu de cabeça para baixo: o que estava fora (o social
como campo de lutas) agora reaparece dentro (o indivíduo como um ator plural lutando consigo mesmo). Quando o espaço
social é, assim, analisado do ponto de vista do indivíduo, o segundo é, literalmente, “refratado” pelo e no primeiro. Em uma
brilhante aplicação da barroca metáfora leibniziana da “dobra”,
que também se acha em Deleuze, Serres e Latour, Lahire explica a incorporação do social ao indivíduo como um “amassar”
do espaço social:
Se nós representarmos o espaço social em todas as suas dimensões
(econômicas, políticas, culturais, religiosas, sexuais, familiares, morais, esportivas etc.[…]) na forma de uma folha de papel ou de um
pedaço de tecido[…], então cada indivíduo é comparável a uma foContrapondo-se a cada um dos argumentos da interpretação que Bourdieu faz
de Flaubert, seu volumoso livro sobre escritores desconstrói o conceito de campo
através de uma demonstração de que a maior parte dos autores por ele
investigados (503 interrogados por questionários, 40 entrevistados em
profundidade) não vivem da escrita e trabalham em outros campos que não o
literário para subsistirem (Lahire, 2006).
7
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lha dobrada ou a um tecido amarrotado. [...] Essas dimensões...dobram-se sempre de maneira relativamente singular em
cada ator individual, e o sociólogo, que se interessa pelos atores
singulares, encontra em cada um deles o social amassado, amarrotado8 (Lahire, 1998: 233).

Projetadas e dobradas no indivíduo, todas as diferentes
províncias e campos do mundo social, assim como as diferentes
posições em cada um dos campos, podem agora operar de modo potencialmente simultâneo no seio de um único ator. As lutas que se passam entre campos e no interior deles podem agora ocorrer no indivíduo. A clivagem do habitus que fratura os
chamados trânsfugas de classe, tal qual o próprio Bourdieu, é,
por assim dizer, generalizada e democratizada.
Embora o grau de coerência varie de pessoa para pessoa, o
pluralismo interno é a regra, não a exceção. Quando o ator é
considerado não em bloco, mas em detalhe, torna-se um “homem plural”, ou melhor - para utilizar o termo, mais neutro
quanto ao gênero, da tradução para o inglês de L´homme pluriel,
-, um “ator plural”: um homem ou mulher que a sociedade dota de uma herança de disposições que, a depender do contexto
de ação, podem convergir ou divergir, ser ativadas ou inibidas,
temporária ou permanentemente. Não há razão para se assumir
a priori que disposições domésticas ou religiosas se harmonizarão automaticamente com disposições profissionais, educativas
ou de classe, fundindo-se numa única disposição-mestra que
controla e integra todas elas em uma singular fórmula gerativa,
como é o caso segundo Bourdieu. Ao invés de um habitus monolítico que unifica todos os atos do indivíduo em todas as esferas da vida – da intelectual à carnal, dos livros que ele lê até a
Citado da tradução brasileira: O homem plural: os determinantes da ação.
Petrópolis, Vozes, 2002, p.198.
8
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comida que ele prefere -, pode-se agora analisar sociologicamente um ator plural em toda a sua desconcertante complexidade.
No campo do consumo cultural, por exemplo, um ator
pode ser, sem contradição, bastante elitista em suas escolhas literárias e um verdadeiro aficionado pelo cinema de massa
quando se trata de filmes; ou, para dar outro exemplo, ir à ópera na noite de sexta e para o bar de karaokê com seus amigos
na noite seguinte. A bem da verdade, os perfis consonantes de
consumo cultural que esperaríamos a partir de uma perspectiva bourdieusiana não são estatisticamente dominantes: o consumo onívoro da cultura e os perfis dissonantes são a regra
(Lahire, 2004). Uma vez mais, a variação na escala muda tudo.
Ela permite ao pesquisador investigar em detalhe não só as variações inter e intraclasse, mesmo no seio de uma mesma família9, mas também, e acima de tudo, inter e intraindividuais. Se
nos dispuséssemos a analisar detalhadamente e sem préconcepções, digamos, o público da Comédie Française em Paris,
da Ópera do Metropolitan de Nova Iorque ou da Sala Cecília
Meireles no Rio de Janeiro, com certeza descobriríamos uma
audiência predominantemente de classe alta, culturalmente sofisticada, socialmente auto-satisfeita e cuidadosamente vestida.
Se, em vez de tomá-los como uma fração de classe, entretanto,
considerássemos um a um seriatim para registrar seus gostos,
Em Tableaux de familles [Sucesso escolar nos meios populares], livro que marca
sua transição da sociologia da educação para uma sociologia geral do ator, Lahire
(1995) apresentou 27 estudos de caso de estudantes, todos oriundos das classes
populares. Dos 27, 14 fracassaram e 13 foram bem-sucedidos na escola. Para
entender como o capital cultural é transmitido (ou não) de um contexto (família)
para outro (escola) e de uma geração para a seguinte, ele mapeou
cuidadosamente todas as configurações possíveis no interior da família e seguiu a
trama de influências dos seus membros sobre o aluno (pai e mãe analfabetos,
mas irmã mais velha que corrige o dever de casa; pai analfabeto, mãe
alfabetizada etc.).

9
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descobriríamos que os mesmos indivíduos que escutam música
erudita também são bastante propensos a frequentar o circo, a
assistir a filmes de ação, a ler romances policiais e a ouvir
AC/DC. Desagregando os dados do consumo cultural segundo
a classe e reagregando-os no nível individual, Lahire chega ao
seguinte perfil do consumidor onívoro:
O público da prestigiosa Sala Richelieu [da Comédie française] vai
nitidamente com mais frequência do que os outros [aqueles com
gostos menos legítimos] assistir a espetáculos de pop (37% contra
10%) e de circo (23% contra 8%), com um pouco menos de frequência a parques de lazer (30% contra 26%); está ligeiramente
atrás em relação à discoteca (22% contra 27%), ao baile público
(18% contra 21%), aos espetáculos esportivos pagos (16% contra 20
%)10 (Lahire, 2004: 145).

Ao longo dos anos, a lógica dos fractais levou Lahire a
uma análise cada vez mais detalhada e minuciosa das múltiplas
socializações que encontram sua sedimentação em uma multiplicidade de disposições de todos os tipos. Sua análise do ator
plural é uma versão sociológica da “análise quiasmogenética”.
Seus atores são cindidos, e por vezes até torturados, por incoerências, tensões, fraturas, contradições e crises que os habitam
(ou que eles habitam). Para analisar como disposições são atualizadas, inibidas ou transformadas em uma variedade de contextos de ação, bem como investigar se esquemas de ação são
ou não transferidos e transpostos de um contexto para outro,
Lahire montou uma metodologia experimental sem precedentes em Retratos Sociológicos.11 Em uma sequência de seis longas
Citado da tradução brasileira: A cultura dos indivíduos. Porto Alegre, ArtMed,
2006, p.124.
11 Retratos sociológicos detalhados de sujeitos individuais são agora parte de seu
repertório. Ainda que a transcrição de histórias de vida possa facilmente
10
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entrevistas em profundidade em que ele faz a oito respondentes perguntas detalhadas a respeito de suas práticas em vários
domínios da vida (escola, trabalho, família, amigos, lazer, saídas, comida e saúde), Lahire desenvolveu um novo gênero de
biografia sociológica que prova convincentemente a viabilidade
de sua sociologia contextual e disposicional na escala do indivíduo. O retrato sociológico que ele pinta de Léa, para citar
apenas um de seus personagens, mostra que uma descrição sociológica do seu comportamento em termos de um habitus de
classe – uma “ex-pequeno-burguesa desclassificada após seu
divórcio” – faria desaparecer todas as suas outras disposições,
falhando em capturar a complexidade da sua estrutura de caráter.
O que fazer, então,...com sua disposição individualista à originalidade, à liderança, com sua propensão crítica, antientrega, antihierárquica, antiformalista, antiimposições, higienista, espontânea,
improvisadora, hedonista ou ascética e racional (conforme o caso),
legitimista ou populista (conforme o caso), com sua capacidade para tomar a palavra em público etc., que são produtos de outros aspectos – difíceis de qualificar de secundários - de sua socialização?12 (Lahire, 2002: 406).

Como se os retratos bem pintados, de alta resolução, não
fossem suficientes para justificar sua tese quanto ao poder do
passado (disposições incorporadas) sobre o presente (contexto),
degenerar em uma máquina de escrever que produz textos a pedido do freguês,
eu, ainda sim, recomendaria seus Retratos Sociológicos a qualquer um, graças aos
seus efeitos libertadores. Ler quatrocentas páginas de entrevistas pode
certamente libertar qualquer pesquisador da inibição que pré-concepções
quantitativas da pesquisa científica ainda impõem a estudos qualitativos
aprofundados.
12 Citado da tradução brasileira: Retratos sociológicos: disposições e variações
individuais. Porto Alegre, ArtMed, 2004, p. 324.
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Lahire também atravessou a literatura produzida por e sobre
um famoso escritor tcheco (todos os seus textos, cartas, diários,
todos os testemunhos de seus contemporâneos e uma boa parte
da literatura secundária também) e desenhou um retrato ainda
mais detalhado de um indivíduo dos mais singulares: Franz
Kafka. Seguindo as dificuldades do funcionário de seguradora
e escritor ocasional, seu intento é mostrar, por meio da leitura
atenta de alguns textos centrais e sem muita referência ao campo literário (Kafka é o oposto de Flaubert a esse respeito), que
as relações muito difíceis com seu pai, as quais reaparecem
transfiguradas em seus romances e pesadelos, oferecem a principal chave para o seu trabalho. A ambição desse vasto exercício de psicanálise sociológica não é das menores. Lahire quer
explicar tudo -“por que ele escreve como escreve” (Lahire,
2010: 10, 69), e quer fazê-lo sociologicamente.
ARCHER: ESTRUTURA, REFLEXIVIDADE E AGÊNCIA
Margaret Archer é uma das teóricas mais sistemáticas da
Europa e a principal representante do realismo crítico na sociologia.13 Em associação direta com Roy Bhaskar, o “pai fundador” do realismo crítico, ela elaborou em extraordinário detalhe
a teoria realista da sociedade por ele formulada e desenvolveu
a perspectiva morfogenética em sociologia como um complemento
metodológico à sua complexa ontologia social. A abordagem
morfogenética oferece, antes de tudo, um quadro explanatório
O realismo crítico é um movimento filosófico internacional, nas ciências
naturais e nas ciências humanas, que se inspira na vigorosa crítica do positivismo
feita por Roy Bhaskar ( Bhaskar, 1978, 1979; Archer et al., 1998 para as leituras
essenciais; Vandenberghe, 2010 e 2013 para uma reconstrução do sistema
filosófico de Bhaskar). Para uma apresentação concisa da perspectiva
morfogenética, ver Archer, 2011; para um tratamento em terceira pessoa, ver
Vandenberghe, 2010: cap.7.
13
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coeso que analisa a estrutura social, a cultura e a agência, bem
como as suas interconexões, em termos realistas, relacionais e
processuais. Ao longo de um período de mais trinta anos, Archer teceu cuidadosamente uma série de conceitos fundamentais (mais notadamente: dualismo analítico, sequência morfogenética, poderes causais emergentes) e se aferrou a eles para
resolver alguns dos problemas centrais da teoria social, a começar pelo problema de como conectar estrutura e agência sem
redução ou, como ela diz, “conflação”14 (Archer, 1988: part 1;
1995: part 1). Contra individualistas que reduzem a estrutura à
agência (“conflação ascendente”) e estruturalistas que deduzem
N. de T. : A despeito da estranheza do termo, a tradução de conflation por
“conflação” me parece a mais fiel aos propósitos teórico-metodológicos de
Margaret Archer, sobretudo porque as alternativas possíveis “redução” e “elisão”
são explicitamente tomadas pela autora como de uso mais restrito (o primeiro
termo designando as conflações “ascendente” e “descendente”, enquanto o
segundo se refere ao pecado da conflação “central”). Dessa forma, a noção de
“conflação” é a única capaz de fazer referência à sua tentativa de criticar, em
bloco, todas as abordagens teóricas que negligenciam, segundo sua visão, o
caráter ontologicamente estratificado da realidade social, inclusive perspectivas
sintéticas explicitamente não reducionistas como as de Giddens e Bourdieu:
“Basicamente, conflacionistas rejeitam a natureza estratificada da realidade
social ao negarem que propriedades e poderes independentes pertençam tanto
às ‘partes’ da sociedade quanto às ‘pessoas’ no seu interior. (...)Na conflação
ascendente, os poderes das ‘pessoas’ são tomados como orquestradores das
‘partes’; na conflação descendente, as ‘partes’ organizam as ‘pessoas’.
(...)Entretanto, ...há uma terceira forma de conflação que não subscreve de modo
algum o reducionismo. Há a conflação central, que é arreducionista, pois insiste
na inseparabilidade entre as ‘partes’ e as ‘pessoas’. Em outras palavras, a falácia
da conflação não depende do epifenomenalismo, em tornar um nível da realidade
inerte e assim redutível. O epifenomenalismo não é o único modo de destituir as
‘partes’ e as ‘pessoas’ de propriedades e poderes emergentes, autônomos e
causalmente eficazes. Qualquer forma de conflação tem as mesmas
consequências. Assim, a conflação é o erro mais genérico e o reducionismo uma
mera forma assumida por ela” (Archer, 2000: 5-6, grifos da autora). Isto dito, se
se quiser por força um termo menos exótico para traduzir « conflation », minha
sugestão seria « fusão ».
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a agência da estrutura ou cultura (“conflação descendente”), a
socióloga britânica insiste na independência relativa dos estratos: “A vida social existe em um SACO”, diz ela (Archer, no
prelo), utilizando o acrônimo SAC (saco) para Structure (Estrutura), Agency (Agência) e Culture (Cultura).
Contra Giddens e Bourdieu, que cometem a falácia da
“conflação central” (Archer, 1988: 72-100 and 1995: 87-134), típica de teorias praxiológicas que concebem o mundo social inteiro (sociedade, cultura e personalidade) como constituído por
práticas sociais, ela argumenta, com Bhaskar (1979), que é essencial operar com uma ontologia social emergentista, uma concepção estratificada da sociedade e um modelo transformacional da
ação social. Contra e para além das ontologias das práticas que
ignoram o fenômeno da emergência, o realismo crítico sublinha
o dualismo de agência e estrutura. Estrutura e Agência não são
nem aspectos de uma mesma entidade (“dualidade”), nem diferentes momentos de um mesmo processo. Elas são, em vez
disso, tipos diferentes de entidades emergentes e com graus
distintos de complexidade, entidades que pressupõem, mas
não podem ser reduzidas, umas às outras. Embora a existência
de estruturas sociais (sistemas de relações entre posições sociais) e estruturas culturais (sistemas de relações entre ideias)
pressuponha ações e interações como suas condições de possibilidade, rastrear adequadamente suas inter-relações implica
distinguir analiticamente entre os níveis sistêmicos e os níveis
interacionais da sociedade (“dualismo analítico”). No âmbito
sistêmico, lidamos com relações entre “partes”; no âmbito interacional, com relações entre “pessoas” (Lockwood, 1964).15 ReAlvin Gouldner, David Lockwood e Margaret Archer estão conectados entre si
através de uma amplificação em cascata. Em seu artigo seminal sobre as funções
da autonomia e da reciprocidade na teoria dos sistemas, Gouldner (1959) acenou
com a possibilidade de que o equilíbrio sistêmico pudesse coexistir com o
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lações entre partes (posições sociais e ideias) e interações entre
atores (pessoas e grupos) não apenas funcionam em diferentes
níveis de complexidade; elas também operam em tempos diferentes. Na medida em que os sistemas socioculturais preexistem aos atores, não se pode dizer que estes os produzem; por
meio de suas ações, eles reproduzem ou transformam os sistemas socioculturais que herdam de seus predecessores. Como
precondições da ação, estruturas sociais e culturais precedem
necessariamente as práticas sociais que as reproduzem e/ou
transformam; de modo similar, a cultura e a estrutura que são
transformadas e/ou reproduzidas por estas práticas necessariamente sucedem as práticas das quais são o resultado. Tomando de empréstimo a Walter Buckley alguns insights de seu estudo cibernético de mecanismos retroalimentadores de “amplificação do desvio” que desencadeiam a mudança sistêmica, a
perspectiva morfogenética decompõe estas dinâmicas em uma
série de ciclos ininterruptos de “condicionamento sistêmico”,
“interação sociocultural” e “elaboração sistêmica”. Através de
tais ciclos, a configuração particular do sistema (em T1) condiciona as práticas do mundo da vida (em T2) que procuram reproduzir ou transformar o sistema e levam, eventualmente (em
T3), a uma nova elaboração do mesmo, que será contestada e
modificada em um segundo ciclo, e assim por diante.
Em uma longa sequência de pesados livros, Archer detalhou sua perspectiva morfogenética através de uma teoria social geral da cultura (Archer, 1988), da estrutura social (Archer,
1995) e da agência humana (Archer, 2000). O objetivo de todo o
exercício, no entanto, não era apenas o de reconceituar estrutuconflito social. Lockwood (1964) desenvolveu esse insight em seu conhecido
artigo sobre integração social e integração sistêmica. Archer, por sua feita,
elaborou o pequeno artigo de Lockwood a ponto de transformá-lo em uma
abrangente teoria pós-estruturacionista da mudança social, cultural e pessoal.
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ra, cultura e agência na linguagem realista dos “poderes causais emergentes”, mas também o de analisar como poderes estruturais, culturais e pessoais efetivamente operam, de modo
convergente ou divergente, em formações históricas concretas,
resultando seja em morfogênese e mudança social, seja em
morfostase e reprodução. Archer argumenta que sistemas culturais podem influenciar estruturas sociais e vice-versa, mas
apenas de modo indireto e mediado, estruturando as situações
de ação através de propriedades restritivas e habilitadoras. A
força destas propriedades depende, objetivamente, da posição
social dos agentes e, subjetivamente, dos seus projetos, os dois
ligados até certo ponto pelo que Bourdieu chamaria “a causalidade do provável”, que ajusta projetos a possibilidades. Conforme indivíduos e grupos se engajam em ações situadas para
defender seus interesses e levar a cabo seus projetos, eles reproduzem ou transformam as condições estruturais e culturais
que impingem sobre eles, mas, no processo, são eles mesmos
transformados de agentes involuntariamente posicionados em
atores sociais e pessoas individuais (dupla morfogênese).
É nesse ponto de intersecção entre poderes estruturais,
culturais e pessoais que a sociologia do indivíduo se integra
plenamente à perspectiva morfogenética. Para defender o ator
de estruturalistas (como Richard Rorty) e construtivistas sociais
(como Rom Harré), que diluem o sujeito em infindas cadeias de
discursos, Archer liga a agência à reflexividade (Archer, 2000),
a reflexividade às conversações internas (Archer, 2003) e as
conversações internas à mobilidade social (Archer, 2007) e à
mudança social (Archer, 2012). Essa “guinada interior” não deve ser, no entanto, desconectada da preocupação mais ampla
que a ocupou desde o final dos anos 1970, qual seja, oferecer
uma sólida teoria realista da sociedade que resolva o problema
agência-estrutura sem redução. Ao contrário, como afirmei an-
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teriormente, a reflexividade irrompe para desatar o nó entre o
habitus e o campo, abrindo a possibilidade de uma morfogênese
dupla do self e da sociedade – uma mudança social significativa
resultante de uma autotransformação em larga escala. Por meio
da reflexão e da deliberação, os agentes ponderam sobre o que
querem não só em sua vida, mas com sua vida, e as respostas
diferenciadas que dão a estas questões existenciais possuem
implicações para a reprodução e para a transformação da sociedade. Na modernidade tardia, a reflexividade torna-se um
imperativo para todos. Desvencilhada de ciclos morfostáticos
de reprodução, a reflexividade generalizada leva à mudança
radical nos domínios estrutural, cultural e pessoal, anunciando
o advento da sociedade morfogênica (Archer, 2012, Vandenberghe, 2013).
A tese central de Archer – chamemo-na de tese da mediação
da meditação – pode ser agora formulada: a reflexividade é exercida por pessoas que mantêm conversas consigo mesmas em
que esclarecem, organizam e sistematizam suas “preocupações
últimas” sob a forma de um projeto pessoal com o qual se
comprometem. Para descobrirem quem são e qual é a sua “missão” nessa vida, as pessoas têm de decidir “o que realmente
importa para elas” (Frankfurt, 1988), e elas o fazem mediante
um diálogo interno consigo mesmas e com outros significativos. É essa meditação dos atores sobre o que realmente importa
para eles, no que estão dispostos a investir e do que estão dispostos a abrir mão para “devotarem-se” ao mais importante, o
que constitui o mecanismo mediador que conecta os poderes
causais da estrutura à agência.
Estruturas sociais e sistemas culturais exercem seus poderes causais, de acordo com Archer, estruturando a situação de
ação através de propriedades restritivas ou capacitadoras. Porém, na medida em que a ativação desses poderes causais de-
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pende dos projetos existenciais que os atores forjam in foro interno (sem projetos: sem restrições ou oportunidades), os atores
podem ser tidos como mediadores ativos de seu próprio condicionamento social e cultural. Por meio da deliberação interna
acerca da factibilidade de seus projetos em dadas circunstâncias, uma deliberação que toma a forma dialógica de uma conversação interior entre o Mim (o self passado), o Eu (o self presente) e o Você (o self futuro), eles escolhem ativamente um modus vivendi como compromisso vivo entre o atual e o possível.
Quando as circunstâncias mudam, os projetos podem ser descartados, revisados ou realizados; inversamente, uma mudança
nos projetos provavelmente afetará a percepção e a avaliação
dos contextos concretos de ação e, portanto, também do que é
possível ou não. De qualquer modo, é através das conversações
internas consigo mesmos que os atores entrelaçam o passado
(as disposições de Lahire), o presente (seus contextos de ação) e
o futuro (os projetos de Archer), bem como refletem sobre a
factibilidade de cursos possíveis de ação em dadas circunstâncias.
Em suas entrevistas com pessoas das mais diversas histórias de vida, a socióloga britânica descobriu que a reflexividade
vem sobretudo em quatro modos, a saber, os modos comunicativo, autônomo, metarreflexivo e fraturado de se pensar e perseguir o curso da própria vida. Tais modalidades correspondem a quatro tipos de indivíduos reflexivos. Para inserir alguma lógica de desenvolvimento na sequência, ordenarei os tipos
de acordo com seus graus de consciência, iniciando com a reflexividade fraturada – que chamarei, de modo propositadamente dramático, de “grau zero” da busca por um self autêntico
– e culminando na metarreflexividade plena.16 Reflexivos fratuO que segue é uma interpretação bastante livre dos modos de reflexividade
presentes em Archer 2003, 2007 e 2012– do “grau zero” da reflexividade
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rados são almas perdidas. Quanto mais pensam, mais fracassam
na tarefa de introduzir ordem no caos de suas vidas. Suas narrativas são desconectadas, eles se perdem em seus pensamentos, suas práticas não fluem, suas disposições trabalham umas
contra as outras, suas vidas não levam a lugar nenhum. Eles estão perdidos, deprimidos, alienados, em crise ou, de algum outro modo, incapazes de funcionar apropriadamente. Para sair
desse triste estado de espírito, precisam da ajuda de outros, e é
aqui que os reflexivos comunicativos vêm à baila. Estes são as
almas gentis desse mundo, mulheres em sua maior parte (mas
isso pode ser apenas um resultado da amostra inicial de Archer). Quando perguntados a respeito do que é mais importante em sua vida, darão uma resposta doméstica: definitivamente,
família e amigos, animais de estimação e plantas, talvez também o bar local e a vizinhança. Reflexivos comunicativos se
preocupam com os outros. Estão dispostos a sacrificar seus
próprios planos de vida e diminuir suas ambições para permanecerem próximos de outros significativos que dêem sentido à
sua vida. Eles permanecem onde estão. São imóveis geográfica
e socialmente, ficando perto daqueles que amam. Não são excessivamente conscienciosos e não possuem muitas conversações internas. Não pensam, falam; ao falarem, pensam. Tão logo tenham uma nova ideia, precisam compartilhá-la com outros e elaborá-la verbalmente (telefonando para a mãe, por
exemplo). Graças à solicitude e gentileza dos reflexivos comunicativos, reflexivos fraturados podem lentamente recuperar
suas capacidades reflexivas e tornar-se mais autônomos. Reflexivos autônomos, em sua maior parte homens, são preocupados
sobretudo com o trabalho. São Mentes ativas. Pensam e agem;
fraturada até a consciência plena dos metarreflexivos. Archer se exime de
ordenar os indivíduos em ordens de autoconsciência crescente. Para ela, todas as
almas estão igualmente próximas de Deus.

90

Cadernos do Sociofilo

pensam para agir. Em sua cabeça, planejam e pensam adiante,
buscando proativamente soluções para os problemas com que
se deparam em sua vida cotidiana, seja no trabalho, em casa, no
carro ou nos feriados. Focados, são profissionais com ambições
e um plano de carreira, perfazendo um caminho ascendente na
sociedade. Eles não apenas possuem um senso de justiça e
equidade, mas também se preocupam com outros. Entretanto,
diferentemente dos metarreflexivos, a ética não é o que os move. Metarreflexivos têm princípios e valores. São idealistas, não
oportunistas. São sonhadores. Pensam continuamente sobre a
boa vida com e para os outros em instituições justas e em como
chegar a ela. Estão buscando, procurando realizar aquilo em
que acreditam, procurando realizar a si próprios. Eles anseiam
por autenticidade e querem integrar seus projetos em uma narrativa coerente que faça sentido e imbua sua vida com um propósito. São críticos, tanto a respeito de si próprios quanto de
seus contextos de ação. Esta é a sua grandeza, mas também o
seu drama. Nunca estão satisfeitos, nem consigo próprios, nem
com o mundo. De algum modo, algo sempre está faltando. Alguma coisa não está certa. Eles entram em crise existencial, sofrem fraturas internas e seguem adiante. “O que não me mata
me torna mais forte” (Nietzsche). Metarreflexivos são reflexivos
fraturados que, com alguma ajuda de seus amigos, superaram
suas crises existenciais, recuperaram sua autonomia e não pararam de pensar sobre o que desejam fazer com suas vidas e em
como poderiam adquirir certa harmonia, transformando sua
existência em uma espécie de sinfonia.
EM DIREÇÃO A UMA SOCIOLOGIA DA AUTOTRANSFORMAÇÃO
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A investigação da reflexividade por Archer aparece ao fim
de uma prolongada reflexão sobre como estrutura, agência e
cultura operam de modo convergente ou divergente em diferentes formações sociais. Embora o trabalho dela seja mais macro do que o de Lahire, o trabalho deste é mais estrutural do
que o de Archer. Mesmo que a obra dele seja muito mais influenciada pela microssociologia do que a dela, Archer parece
muito mais distante do sistema de Bourdieu do que Lahire. Em
vez de lutar com Bourdieu, tentando vencê-lo em seu próprio
jogo, ela não apenas introduziu um nível de autodeterminação
reflexiva entre o campo e o habitus como terminou por descartar completamente o conceito (Archer, 2010, 2012), argumentando que, nas sociedades moderno-tardias, não há mais espaço para a reprodução morfostática de ambientes e modos de
pensamento tradicionais. Lahire, por sua vez, radicalizou o
programa de Bourdieu ao trazer sua sociologia para os recessos
mais profundos do indivíduo. Do mesmo modo que Goffman e
Garfinkel transpuseram a sociologia de Durkheim para o nível
micro, descobrindo um microssistema de coações que não é
menos, mas mais determinista que o macrossistema, Lahire parece haver transposto a sociologia do campo de Bourdieu para
o interior do indivíduo, clivando o habitus, mas refratando ainda sim as múltiplas determinações da sociedade. No entanto,
em vez de simplesmente de opor Archer a Lahire, vejamos como podemos colocar os dois em diálogo, juntar suas forças e
fazer com que trabalhem conjuntamente em uma sociologia reflexiva, contextual e disposicional na escala do indivíduo. Discutirei
convergências e divergências entre Margaret e Bernard com
respeito a quatro tópicos: antropologia filosófica, conversações
e disposições, micro-macro e interno-externo.
Antropologia filosófica: Uma primeira diferença, e talvez a
mais forte, pode ser encontrada em suas posturas de pesquisa.
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Apesar de todas as suas críticas a Bourdieu, Lahire se vê como
herdeiro do mestre. Como o sociólogo do Collège de France, ele
porta a bandeira da ciência e, sem medo de polêmicas, milita
por uma sociologia como ciência rigorosa. Os critérios que ele
estabelece, para si próprio e para os outros, são bastante exigentes, para não dizer exclusivos. Qualquer sociologia que se
respeite deve necessariamente exibir “um alto grau de persuasão argumentativa, exigência metodológica e rigor empírico”
(Lahire, 2005: 18). Sem os primeiros, a sociologia degeneraria
na leviandade do jornalismo17; sem o último, tornar-se-ia mera
especulação, masturbação intelectual, filosofia vazia. Na sociologia, não deveria haver espaço para isso, segundo Lahire. Sem
desculpas ou qualificações, ele descreve os teóricos como “forjadores (sem campo, sem material, sem método)” (Lahire, 2000:
12) que deveriam ser forçados ao trabalho de campo ou deixar
a disciplina. A sociologia especulativa (filosofia social, síntese
teórica, metateoria), os ensaios pós-modernos e os relatos jornalísticos são explicitamente destacados para extinção como “polos que deveriam desaparecer do campo de uma disciplina
mais exigente” (Lahire, 2002: 46 n. 6). Na medida em que essa
excomunhão se dirige principalmente aos seus competidores
no campo intelectual francês, gostaria de pensar que ela não
exclui o diálogo com teóricos sociais ao estilo britânico ou filósofos sociais ao estilo germânico (mesmo que estes vivam na
América Latina).
Em um espírito mais construtivo, gostaria de sugerir, então, que a sociologia pode, na realidade, se beneficiar de uma
Ou, Deus nos acuda, até mesmo da astrologia. Para uma crítica violenta a
Elizabeth Thessier, a astróloga favorita de François Mitterand, que defendeu uma
tese de doutorado na Sorbonne sob a orientação de Michel Maffesoli (na qual
aprendemos que Weber nasceu sob o signo de Touro e Simmel sob o de Peixes),
ver Lahire, 2005: 351-387.
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crítica da sociologia (no sentido de Kant). Ao levar a sociologia
até os seus limites, Lahire nos ajuda a perceber que ela requer
uma abordagem mais filosófica para sustentá-la. Se a lógica sociológica nos leva a rastrear os efeitos da socialização nos recantos mais ocultos do indivíduo, sem deixar qualquer espaço
para o que não é social, isto não significa e não poderia significar, é claro, que nada escapa à sociedade, mas apenas que o que
escapa à sociedade não pode ser captado pela sociologia. Para
compreender o que a sociologia não pode capturar, uma antropologia filosófica é necessária, isto é, uma visão do ser humano
que inclua a perspectiva parcial da sociologia, bem como das
outras ciências, mas que as complemente mostrando, com Georg Simmel, Max Scheler, Helmut Plessner ou George Herbert
Mead, que a socialização jamais pode ser completa.18 A antropologia filosófica completa e transcende as ciências ao introduzir aquilo que as ciências não podem abarcar, mas que pressupõem necessariamente como sua condição de possibilidade, a
saber, o fato de que pelo menos alguns atos humanos são sua
própria causa e não podem ser, portanto, explicados por causas
antecedentes. O ser humano traz novidade para este mundo;
ele é a origem de novas cadeias causais cujos efeitos reverberam até o infinito e podem ser estudados pelas ciências, incluindo-se aí, enfaticamente, a sociologia. Ou, para citar Peter Berger e Hansfried Kellner (1982: 96-97):

Por antropologia filosófica, não me refiro a todas as visões especulativas que
encontramos ao longo das eras nas mais diversas civilizações, mas a uma
perspectiva específica ou talvez mesmo a uma disciplina específica que investiga
a relação especificamente humana entre a Vida e o Espírito. A disciplina floresceu
na Alemanha durante a República de Weimar, mas foi desde então interrompida
(embora seus ecos ainda sejam ouvidos no trabalho de Honneth). Para uma
apresentação geral, ver Honneth e Joas, 1980, sobretudo Fisher, 2008.
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A liberdade do homem não é alguma espécie de buraco na fábrica
da causalidade. O mesmo ato que pode ser percebido como livre
pode também ser percebido, ao mesmo tempo, como causalmente
determinado. […] A liberdade não pode ser acessada pelos métodos de qualquer ciência empírica […] As perspectivas da sociologia e de qualquer outra ciência são sempre parciais […] outras
perspectivas são possíveis – inclusive a perspectiva de seres humanos agindo livremente.

A introdução de uma visão filosófica do Homem, de seus
poderes e capacidades essenciais, é também o que permite reconectar a sociologia à filosofia moral e política (Boltanski,
2002). Como Bourdieu, Lahire trabalha não com uma antropologia filosófica, mas com uma antropologia sociológica em que
é a sociedade, não o indivíduo, que dá sentido à vida ou o tira.19 Na medida em que sua visão do Homem pode ser reconstruída, tem-se a impressão de que ele considera a humanidade
uma espécie um tanto perigosa e capaz do pior - contra a qual,
assim como em Hobbes, Bourdieu e Sartre, sujeitos individuais
têm de se proteger e se defender continuamente. De qualquer
modo, a sociedade aparece como uma espécie de universo kafkiano opaco e ameaçador, com maquinações institucionais e intrigas interpessoais, ao invés de um lugar que oferece refúgio,
conforto e amizade. Seus sujeitos são um tanto frágeis e vulneráveis, e é isto, sem dúvida, o que os torna plenamente humanos. A vulnerabilidade dos sujeitos, que estão continuamente
desabando, tropeçando de uma crise existencial para outra, juntamente com a simpatia que o pesquisador sente pelos mesmos
sujeitos, que ele encontra em casa, não apenas uma, mas repetidas vezes, para extensas entrevistas que podem durar horas, é
também o que torna seus livros tão fascinantes, comoventes e
Veja o brilhante artigo de Gabriel Peters (2012) sobre a antropologia filosófica
de Bourdieu.
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humanos. Lahire não evita apenas a antropologia filosófica; ele
passa ao largo da filosofia e da ética de modo mais geral. Sabemos que o que os sujeitos pensam, sentem ou fazem é resultado de sua socialização e das várias atividades nas quais se
engajam em casa, no trabalho, nos períodos de lazer etc. Sabemos que eles são motivados, mas, dado que as crenças, ideais,
normas ou valores que eles livremente esposam são sempre explicados por uma ou outra disposição da qual podem não estar
cientes, não conhecemos realmente, no fim do dia, o que os motiva. Há um sério déficit motivacional na sociologia disposicional de Lahire. Como as aspirações, planos e projetos que fazem
os indivíduos agir com vontade e consciência não são aceitos
sem suspeita, mas explicados como manifestações do seu passado no seu presente, seus motivos internos são reconduzidos a
forças externas por eles interiorizadas. Assim, motivos intrínsecos da ação são como que exteriorizados pelo analista, que depois os projeta de volta sobre os atores para fazê-los agir – como homúnculos.
Ciente de que o ser humano é sempre condicionado por
algo que o transcende, Margaret Archer evita o hiperdeterminismo de seu colega francês. Em compasso com o realismo crítico de Bhaskar e bastante desconfiada de concepções “hipersocializadas” do homem (Archer, 2000), ela não só aceita a existência de poderes causais pessoais como uma questão de princípio, mas também mobiliza seu credo filosófico para informar
sua pesquisa empírica sobre as “preocupações últimas” por trás
dos projetos existenciais que seus entrevistados perseguem. Se
compararmos a fórmula de Lahire (Disposições + Contextos =
Práticas) com a de Archer (Contextos + Projetos = Agência),
imediatamente sentimos a diferença que faz a antropologia filosófica. A distinção entre ação e práticas é sutil (Reckwitz,
2002). Tais conceitos não apenas vêm de diferentes linhagens,
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com agência remontando a Kant, Weber e Schutz, de um lado, e
práticas a Durkheim, Dewey e Wittgenstein, de outro, mas
também possuem associações e implicações distintas: a ação
pressupõe reflexividade e deliberação consciente a respeito de
condições, fins, meios e valores últimos, enquanto práticas dizem mais respeito às capacidades ordinárias e saberes tácitos
que habilitam os atores a desempenharem suas rotinas sem terem de pensar o tempo o todo sobre como proceder. Enquanto
a teoria da ação presume que os sujeitos são capazes de reflexão e deliberação conscientes, a teoria das práticas assume que
os agentes são movidos primordialmente por disposições internalizadas. Lahire não nega a existência da reflexividade. Ao
contrário, ele reconhece plenamente a capacidade que os atores
possuem para a reflexão, a deliberação e o planejamento, criticando Bourdieu por restringir a reflexividade às situações excepcionais de crise. Não obstante, quando se trata de explicar
por que os atores dizem o que dizem e pensam o que pensam,
ele reativa o “princípio da não consciência” de Bourdieu e explica as práticas pessoais em termos de determinações sociais
das quais os atores não têm consciência.20 Onde Archer enxerga
deliberações pessoais, ele procura a marca da sociedade. Com
dolorosos detalhes, Lahire mostra a onipresença do social e a
rastreia nos recessos mais íntimos do indivíduo. Ela se assemelha mais a uma conselheira que ouve cuidadosamente seus suEm Bourdieu, Chamboredon e Passeron (1968: 31), o “princípio da não
consciência” (principe de non-conscience) é identificado com uma leitura
determinista do princípio da razão suficiente (principe de la raison suffisante) de
Leibniz, de acordo com o qual nada acontece sem uma causa (ou razão, mas
Bourdieu reduz razões a causas) e tudo pode, portanto, ser causalmente
explicado pelas ciências. Lahire acata o princípio da não consciência como um
postulado metodológico, não teórico (Caetano, 2012). Ele reconhece plenamente
a reflexividade dos sujeitos que entrevista, mas explica suas posições conscientes
em termos de disposições.
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jeitos para descobrir o que querem fazer com suas vidas; ele, a
um psicanalista que busca descobrir o que a vida fez com seus
atores. Os sujeitos dela são determinados na medida em que
determinam a si próprios; os dele são determinados pela sociedade mesmo em suas determinações mais pessoais. Os sujeitos
dele são empurrados, os sujeitos dela saltam. Utilizando metáforas da psicologia social, poder-se-ia representar a diferença
entre as duas abordagens invocando-se a imagem de uma pessoa montada sobre um elefante (Vaisey, 2009: 1683). Para Archer, o montador está no comando; por meio da reflexão consciente sobre projetos e prospectos, ele dirige o animal; para Lahire, o elefante, com seus processos motores bem assentados, é
maior e mais forte que o montador e vai aonde quer, ainda que
o montador possa treinar o elefante ao longo do tempo ou manipulá-lo para seguir por outros caminhos na selva.
Conversações e Disposições: Com Archer, podemos trazer de
volta a agência, a reflexividade e um módico de liberdade à sociologia das disposições de Lahire, tornando-a menos determinista. Se assumirmos, com Archer, que as estruturas sociais não
determinam diretamente a conduta, mas que seus poderes causais têm de ser ativados pelos próprios atores para se tornarem
efetivos, a mediação das conversações internas pode ajudar a
explicar melhor por que atores que enfrentam contextos basicamente similares podem, não obstante, fazer escolhas distintas
e comportarem-se diferentemente. Além disso, graças à sociologia das conversações internas, podemos explorar como esses
diálogos interiores levam os atores a adotar um projeto reflexivamente controlado para modificar, gradual e conscientemente,
suas disposições morais, mentais, sentimentais e corporais. Lahire reconhece a possibilidade de uma transformação consciente e voluntária das próprias disposições, mas, devido à sua falta
de interesse na filosofia prática, não assume a ideia clássica de
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uma ética da virtude segundo a qual somos, em última instância, responsáveis por nosso próprio habitus e caráter moral.
Porém, com Lahire, podemos tornar o esquema de Archer
não apenas mais flexível como também mais realista. Mais flexível porque, em vez de utilizar as distinções entre tipos de reflexividade como uma espécie de teste de personalidade disfarçado, podemos simplesmente supor que todos os indivíduos
exibem os vários modos de reflexividade e investigar, em detalhe, em que contextos alguns modos particulares são ativados,
colocados em estado de espera ou desativados.21 Se relaxarmos
a hipótese de que indivíduos podem ser classificados de acordo
com os diferentes modos de reflexividade que praticam em suas conversações, podemos pensar em conversações internas
como o mecanismo pelo qual os sujeitos efetivamente decidem,
por si próprios, qual modo de reflexividade utilizarão. Com
uma inspeção mais circunstanciada de contextos e disposições,
podemos investigar em que circunstâncias alguns modos de reflexividade têm passe livre, enquanto outros são inibidos, desativados, refeitos ou transformados. Em discussões com seus
pais, por exemplo, um ator pode muito bem silenciar, ao passo
que, na companhia de amigos, o mesmo ator pode ser altamente articulado a respeito de qualquer tópico imaginável. De modo similar, um ator significativamente autônomo e independente na esfera do trabalho pode valorizar o aconchego em casa
e defender a política da vida no bar. Como diz Ana Caetano
(2011: 167) em uma esmerada exploração das complementaridades entre os programas de pesquisa disposicional e converA pesquisa confirma que todos têm conversações internas. Embora alguns
indivíduos sejam mais propensos a empregar um ou outro modo de
reflexividade, devemos ser capazes de misturar os tipos, arranjá-los em um
esquema de desenvolvimento e relacionar níveis de consciência
metacomunicativos, meta-autônomos e plenos aos debates entre a ética do
cuidado, o comunitarismo e o liberalismo na filosofia moral contemporânea.
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sacional: “Os indivíduos podem ter diferentes níveis de reflexividade em contextos sociais diferentes, até porque alguns domínios podem estimular, mais do que outros, o desenvolvimento e a ativação de competências reflexivas”. Utilizar todo o
repertório de conceitos que o realismo crítico tem para oferecer
à teorização de poderes e suscetibilidades causais (tendências
podem ser reais, mas não atuais; atuais, mas não empíricas etc.)
em sistemas abertos e estratificados (com múltiplos mecanismos gerativos operando, ao mesmo tempo, em diferentes níveis) e aplicá-lo à análise de como a sociedade age no nível individual certamente enriquecerá a descrição das práticas que se
encontra em Lahire.22 Afinal, como o habitus, disposições são
mecanismos gerativos não visíveis como tais. As práticas são
empiricamente observáveis, mas os mecanismos que causam as
práticas não o são; eles têm de ser inferidos pelo analista através da “retrodução” a partir das práticas.
O realismo crítico também poderia se beneficiar de uma
investigação mais detalhada da inter-relação entre disposições,
projetos e práticas em contextos e situações concretas de ação.23
Embora não se deva abandonar o voluntarismo que é parte e
Para uma excepcional compilação de alguns dos textos essenciais do realismo
crítico, ver Archer et al., 2008. O conceito de “poderes causais”, originalmente
desenvolvido por Harré (1970) e posteriormente elaborado por Bhaskar (1975),
é uma peça essencial do ataque realista à concepção positivista de lei. Concebido
de modo genérico, um poder causal é a capacidade de produzir mudança, uma
propriedade possuída por coisas, pessoas ou sistemas em virtude de suas
estruturas intrínsecas. Enquanto poderes causais são potencialidades que podem
ou não ser exercidas (domínio do real), tendências são potencialidades exercidas,
mas não atualizadas (domínio do atual), ou atualizadas, mas não manifestas
(domínio do empírico).
23 A perspectiva morfogenética enfatiza restrições e oportunidades situacionais.
Sua ênfase sobre contextos está muito mais alinhada à lógica situacional de
Popper do que à fina análise que encontramos na microssociologia
estadunidense e na sociologia pragmática francesa.
22
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parcela da concepção realista de um poder causal pessoal,
compreendido como a “capacidade de agir de outro modo e fazer uma diferença”, não se deve também fugir à análise de como os processos de socialização influenciam as conversas que
as pessoas mantêm consigo mesmas quando ponderam acerca
de como negociar com as circunstâncias e integrar seus projetos
um plano de vida realizável (um modus vivendi, diria Archer).
Em Archer, a socialização, compreendida à maneira de Lahire e
Bourdieu como a internalização da sociedade e a sua sedimentação em disposições, competências e esquemas de ação que
produzem as práticas e reproduzem a sociedade, é minimizada.
Não é que seus atores não tenham história. No mais das vezes,
porém, suas histórias são algo ao qual subscrevem mais ou menos conscientemente (como é o caso com reflexivos comunicativos) ou ao qual buscam escapar (como ocorre com autônomos
e metarreflexivos). Como a história, a cultura é algo que eles
encontram na situação de ação, algo com que deparam a fronte,
mais do que algo que os empurre a tergo. A cultura estrutura a
situação de ação a partir do exterior, não sob a forma interior
de esquemas subconscientes de percepção, julgamento e interpretação que pré-estruturam o mundo e canalizam a ação, excluindo algumas opções antes mesmo que ator se torne cônscio
da situação. De algum modo, uma articulação sutil entre disposições e projetos, que não reduza estes àquelas (“conflação descendente”) ou vice-versa (“conflação ascendente”), deve ser
possível. Talvez uma reformulação morfogenética possa ajudar,
não só para evitar que sociedade e agência sejam fundidas uma
com a outra (“conflação central”), o que provavelmente acontecerá quando o indivíduo for concebido como uma “refração”
auto-similar da sociedade, mas também para identificar propriamente as conexões entre agência e estrutura. Em vez de opor
disposições a conversações, o externo ao interno, o objetivo ao
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subjetivo, sugiro que os situemos em um continuum e investiguemos, em situações concretas de ação, quando a consciência
prática sobrepuja a consciência reflexiva e quando o inverso
acontece. Apenas quando situações concretas de ação forem levadas em conta poderemos fazer o que fez Archer pela teoria
da estruturação: indicar quando as disposições têm precedência
e a reflexividade é comparativamente fraca ou, ao contrário,
quando as disposições estão fora de sincronia e a reflexividade
é relativamente forte.
Micro-macro: O trabalho de Lahire demonstra brilhantemente como variações de escala podem contribuir para uma
análise mais fina das relações entre o indivíduo e a sociedade.
Porém, na medida em que ele nega a diferença ontológica entre
indivíduo e sociedade e não possui uma teoria apropriada da
emergência, temo que sua teoria disposicional da socialização
não possa oferecer um tratamento satisfatório do “link micromacro”. Para Lahire, micro e macro, agência e estrutura, não se
referem a diferenças de tipo, mas a abordagens diferentes de
uma única e idêntica realidade, vista segundo escalas distintas.
A questão inteira da relação entre agência e estrutura não é resolvida, no entanto, mas simplesmente colocada de lado se a
considerarmos como uma mera questão de escala e resolução
variáveis. O problema não é como investigaremos ambas ao
mesmo tempo, mas como podemos inter-relacioná-las de modo
tal que suas influências mútuas sejam teoricamente compreendidas e empiricamente demonstradas. A conexão entre agência
e estrutura não é um problema metodológico, mas ontológico.
Agência e estrutura são momentos ontologicamente distintos
não apenas na análise da sociedade, mas na constituição mesma da sociedade. As variações de escala podem ser contínuas; a
passagem de um nível a outro, não. A sociedade não é plana,
mas, como resultado da emergência, estratificada em diferentes
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níveis de complexidade crescente (Sawyer, 2001). As estruturas
dos níveis mais altos não podem ser reduzidas, sem perda, a
estruturas dos níveis mais baixos, ainda que se possa supostamente analisar estruturas de um certo nível segundo uma escala de maior ou menor resolução. Como resultado da relação entre elementos, assim como de relações entre relações (de primeira, segunda e terceira ordens), as estruturas emergem em
diferentes níveis de complexidade, que seguem suas próprias
leis e funcionam ao seu próprio modo. Se esse não fosse o caso,
a sociologia seria supérflua e poderia ser reduzida à psicologia
social, que poderia ser reduzida à psicologia individual, que
poderia ser reduzida à neurologia etc.
Quando indivíduos interagem uns com os outros, ordens
de interação emergem; quando ordens de interação são estabilizadas em padrões normativamente regulados de ação, instituições emergem; quando instituições são integradas entre si de
modo suficientemente estável, formações sociais emergem;
quando formações sociais são integradas em um único sistema,
um sistema mundial emerge.24 Ações, ordens de interação, instituições, formações sociais e sistemas mundiais formam estratos da realidade social. Eles têm suas próprias estruturas, suas
próprias culturas e também sua própria agência. Cada um desses elementos opera em tempos diferentes. Seguindo a formulação pioneira da teoria sistêmica da amplificação do desvio
por Buckley, Archer (1988, 1995, 2003) analisou a inter-relação
entre estrutura, cultura e agência segundo o modelo de uma
sequência morfogenética que distingue analiticamente, mas inPara duas tentativas recentes de reconstruir analiticamente processos em que
relacionamentos individuais se combinam para formar unidades estruturais, e
essas unidades estruturais se agregam, por sua vez, para formar estruturas de
larga escala em diferentes níveis de complexidade, ver a teoria da “assembleia”
de De Landa (2002) e a variante da análise de redes proposta por Martin (2009).

24

103

Quarto Caderno – 2013

terconecta dialeticamente, o passado, o presente e o futuro em
uma visão temporalizada.25 A questão que se põe agora é se
podemos transferir a sequência morfogenética para o nível individual, identificando as influências recíprocas entre disposições, reflexões e contextos de ação em uma teoria sociológica da
autotransformação e da transformação social. 26 É possível considerar as disposições como pré-condições estruturais (T1) de
conversações internas sobre projetos-em-contextos (T2), as
quais reconfiguram e modificam, ou reproduzem e reforçam,
os hábitos sedimentados de um ator individual (T3)? Graças à
interpolação desse momento reflexivo entre as pré-condições
estruturais da ação no nível individual e sua eventual reprodução ou transformação, a mediação entre campo e habitus pode
ser compreendida como uma conquista pessoal do ator. Tanto a
manutenção de um momento independente de reflexão pessoal
situado entre disposições sedimentadas e práticas efetivas
quanto a conceituação da conversação interna como uma forma
ativa de mediação destacam o poder pessoal de autotransformação. Em vez de minimizar as conversações internas, tomando-as como atualizações de disposições em contexto pelas quais
o poder da sociedade é profundamente estendido para a psique
e o corpo do indivíduo, a perspectiva morfogenética sobre a
ação social deseja reintroduzir na análise sociológica, como
questão de princípio, o poder das pessoas e sua capacidade de
De maneira independente de Archer, Alain Caillé (1993: 142-156) chegou a
uma similar solução temporalizada ao problema agência-estrutura em sua crítica
do individualismo complexo de Dupuy.
26 Meu foco aqui será apenas sobre a autotransformação. O programa de uma
hermenêutica sociológica da autotransformação seria o de detalhar as conexões
entre autotransformação e transformação social – como sujeitos transformados
modificam ordens de interação, que transformam instituições, que transformam
formações sociais, que transformam o mundo; ou, em uma veia mais crítica e
desiludida, como a reprodução do sistema mundial penetra, até o fundo, no
processo de reprodução de sujeitos dominantes e dominados.
25
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autodeterminação. A força dessa capacidade pode, é claro, variar. Dependendo do modo de reflexividade e das circunstâncias da ação, ela pode ser mais forte ou mais fraca, mas não pode ser descartada por uma mera referência aos fatos. No limite,
até mesmo a auto-reprodução dos reflexivos fraturados pode
ser entendida como uma tentativa fracassada de autotransformação. A psicanálise clínica bem sabe que toda repetição é uma
tentativa frustrada de mudança.
Interno/externo: Relacionadas ao problema da articulação
entre micro e macro estão as questões bem mais difíceis da interioridade e da conceituação adequada da relação entre o interior e o exterior. Para Lahire, a interioridade da pessoa é apenas
um exterior introvertido. Dentro do indivíduo, ele acha apenas
o que procura: a sociedade. O que se assemelha a uma expressão pessoal é somente uma manifestação da sociedade na pessoa. A interioridade é, na melhor das hipóteses, uma ficção,
uma espécie de substituto aproximado para os processos sociais que operam dentro da cabeça e que o sociólogo precisa descrever mais cuidadosamente; na pior das hipóteses, como o
“fantasma na máquina” (Ryle: 1949: 12-24), trata-se de uma mera ilusão que não explica nada e pode ser dispensada sem
qualquer resíduo ou prejuízo. Embora isto possa parecer mais
uma manifestação de imperialismo sociológico, não se trata
disso. Posições similares são, na verdade, compartilhadas pela
maior parte dos filósofos contemporâneos das três principais
tradições (continental, analítica e pragmatista) e pelos psicólogos sociais da nova escola (Vigotsky, Harré, Shotter) que se debruçaram a fundo sobre a relação entre linguagem e pensamento. Em vez de simplesmente afirmar que as conversações internas ocorrem na linguagem e que a linguagem é social, a hermenêutica (de Gadamer a Habermas), o pragmatismo (de Peirce a Rorty), a filosofia da linguagem ordinária (de Wittgenstein
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a Bouveresse) e o pós-estruturalismo (de Derrida a Butler) invertem a perspectiva e argumentam que as conversações internas são somente a continuação, na mente, das comunicações
que acontecem fora dela. 27 Em minha opinião, esta perspectiva
não deve ser descartada, mas explorada. Em vez de estabelecer
jogos de soma-zero, deveríamos analisar mais cuidadosamente
as mediações entre linguagem e pensamento, sociedade e indivíduo. No entremeio, lá onde eles se encontram e estabelecem
uma intersecção, deveríamos praticar um “pensamento fronteiriço”, concentrarmo-nos na “zona de transação” e investigar
como essa “membrana” que regula o intercâmbio entre o interior e o exterior funciona, de maneira a descobrir tanto o que a
sociedade faz com e no indivíduo (“a sociedade no homem”)
quanto o que o indivíduo faz com e na sociedade (“o homem
na sociedade”). Entre linguagem e pensamento, determinação
social e autodeterminação, mudança social e mudança pessoal,
deve haver uma via média, e é esta que os próprios atores negociam continuamente em seus próprios termos.
De qualquer modo, o acento devido sobre a reflexividade
não apenas permite que se conecte uma sociologia disposicional na escala individual a uma filosofia prática dos projetos,
mas também que se conceba o habitus (com Aristóteles, Dewey
e Gadamer) como um resultado reflexivo de deliberações internas sobre que tipo de ser humano se almeja ser. Em vez de cortar a ligação entre sociologia e filosofia, a conversação interna
reabre, portanto, o diálogo que Lahire queria encerrar a qualquer preço (racionalizando e justificando, em nome da ciência,
uma luta competitiva no interior do campo da sociologia franEm uma reversão hermenêutica da posição de Archer, propus uma mudança de
perspectiva e argumentei, com Gadamer e G.H. Mead, que “estamos na
conversação tanto quanto a conversação está em nós” (cf. Vandenberghe, 2014:
100-153).
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cesa). Reconectando a sociologia à filosofia prática, uma análise
pragmatista e hermenêutica das conversações internas conclama, ao mesmo tempo, a uma renovação da antropologia filosófica segundo “um ponto vista pragmático” (Kant) que conceba
o indivíduo como um “ser livre atuante”.28
REFERÊNCIAS
Abbott, A. (2001): Chaos of Disciplines. Chicago : Chicago
University Press.
Archer, M. (1983): “Process without System”, Archives européennes de sociologie, 24, pp. 196-121.
Archer, M. (1988): Culture and Agency. The Place of Culture
in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Archer, M. (1993): “Bourdieu´s Theory of Cultural Reproduction: French or Universal?”, French Cultural Studies, 4, pp.
225-240.
Archer, M. (1995): Realist Social Theory. The Morphogenetic
Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Archer, M. (2000): Being human. The Problem of Agency.
Cambridge: Cambridge University Press.
Archer, M. (2003): Structure, Agency and the Internal Conversation. Cambridge: Cambridge University Press.
Archer, M. (2007a): Making our Way through the World. Human Reflexivity and Social Mobility. Cambridge: Cambridge University Press.

No prefácio à Antropologia de um ponto de vista pragmático, Kant (1968)
distingue entre dois tipos de antropologia: a abordagem fisiológica investiga “o
que a natureza faz do ser humano”, enquanto a abordagem pragmática considera
o ser humano como um agente livre (als freihandelndes Wesen) e examina o que
ele “pode e deve fazer de si próprio”.

28

107

Quarto Caderno – 2013

Archer, M. (2007b): “The Trajectory of the Morphogenetic
Approach: An Account in the First Person”, Sociologia. Problemas e práticas, 54, pp. 35-47.
Archer, M., ed. (2010a): Conversations about Reflexivity.
London: Routledge.
Archer, M. (2010b): “Routine, Reflexivity, and Realism”.
Sociological Theory, 28, pp. 272–303.
Archer, M. (2011): “Morphogenesis. Realism’s Explanatory
Framework”, pp. 59-94 in Maccarini, A., Morandi, E. and
Prandini, R., eds. (2011): Sociological Realism.
London:
Routledge.
Archer, M. (2012): The Reflexive Imperative in Late Modernity. Cambridge: Cambridge University Press.
Archer, M., ed. (forthcoming): “Introduction: Social Morphogenesis and the Prospects of Morphogenic Society'”, in Social Morphogenesis. New York: Springer.
Archer, M. et al. (1998): Critical Realism. Essential Readings.
London; Routledge.
Berger, P. and Kellner, H. (1982): Sociology Reinterpreted.
An Essay on Method and Vocation. Harmondsworth: Penguin.
Bhaskar, R. (1975): A Realist Theory of Science. Brighton:
Harvester Press.
Bhaskar, R. (1979): The Possibility of Naturalism. Brighton:
Harvester Press.
Boltanski, L. (2002) : “Nécessité et justification”, Revue
économique, 53, 2, 275-289.
Bourdieu, P.. (1979): La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit.
Bourdieu, P. (1987): “Fieldwork in Philosophy”, in Choses
dites, Paris: Minuit.

108

Cadernos do Sociofilo

Caetano, A. (2011): “Para uma análise sociológica da reflexividade individual”, Sociologia, Problemas e Práticas, 66, pp.
157-174.
Caetano, A. (2012): “A análise da reflexividade individual
no quadro de uma teoria disposicionalista”, pp. 15-29 in Teixeira Lopes, J. (ed): Registos do Actor Plural. Bernard Lahire na Sociologia Portuguesa. Porto: Edições Afrontamento.
Caillé, A. (1993): La démission des clercs. La crise des sciences
sociales et l´oubli du politique. Paris : La Découverte.
De Landa, M. (2002): A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity. New York: Continuum.
Dodier, N. (1991): “Agir dans plusieurs mondes”, Critique,
47, 529-530, pp. 427-458.
Fischer, J. (2008) : Philosophische Anthropologie. Eine
Denkrichtung des 20. Jahrhunderts. Münich: Alber.
Frankfurt, H. (1988): The Importance of What We Care About:
Philosophical Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
Gouldner, A. (1959): "Reciprocity and Autonomy in Functional Theory", pp. 241-270 in Gross, L. (ed.): Symposium on Sociological Theory. Evanston: Row.
Harré, R. (1970): The Principles of Scientific Thinking. London: Macmillan.
Honneth, A. and Joas, H. (1980): Soziales Handeln und
menschliche Natur. Anthropologische Grundlagen der Sozialwissens.
Frankfurt am Main: Campus.
Kant, I. (1968) : "Anthropologie in pragmatischer Hinsicht", in Werke, vol. 10 (Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie und Pädagogik). Darmstadt: WBG.
Lahire, B. (1995): Tableaux de famille. Heurs et malheurs scolaires en milieu populaires. Paris: Gallimard.

109

Quarto Caderno – 2013

Lahire, B. (1996a) : “Éléments pour une théorie des formes
socio-historiques d'acteur et d'action”, Revue européenne des
sciences sociales, 34, 106, pp. 69-96.
Lahire, B. (1996b) : “La variation des contextes en sciences
sociales. Remarques épistémologiques”,
Annales. Histoire,
sciences sociales, 2, pp. 381-407.
Lahire, B., ed. (1999a): Le travail sociologique de Pierre
Bourdieu. Dettes et critiques. Paris : La Découverte.
Lahire, B. (1999b): “Esquisse du programme scientifique
d'une sociologie psychologique”, Cahiers internationaux de
sociologie, 56, p. 29-55.
Lahire, B. (2000) : Culture écrite et inégalités scolaires.
Sociologie de l’’échec scolaire’ à l’école primaire. Lyon : Presses
universitaires de Lyon.
Lahire, B. (2001): L´homme pluriel. Les ressorts de l’action.
Paris : Nathan.
Lahire, B. (2002): Portraits sociologiques. Dispositions et
variations individuelles. Paris : Nathan.
Lahire, B. (2002b) : “Utilité : entre sociologie expérimentale
et sociologie sociale”, pp. 43-66 in Lahire, B. (ed.) : À quoi sert la
sociologie ? Paris : La Découverte.
Lahire, B. (2004) La Culture des individus. Dissonances
culturelles et distinction de soi, Paris : La Découverte.
Lahire, B. (2005a) : Tableaux de familles. Heurs et malheurs
scolaires en milieux populaires. Paris : Gallimard/Seuil/Ecole des
Hautes Études.
Lahire, B. (2005b) L'Esprit sociologique, Paris, La
Découverte.
Lahire, B. (2006) La Condition littéraire: la double vie des
écrivains. Paris : La Découverte.
Lahire, B. (2010) Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la
création littéraire, Paris, La Découverte.

110

Cadernos do Sociofilo

Lahire, B. (2010b) : “Postface : Freud, Elias et la science de
l’homme”, pp. 187-214 in Norbert Elias, N. : Au-delà de Freud.
Les rapports entre sociologie et psychologie. Paris : la Découverte.
Lahire, B. (2012) : Monde pluriel. Penser l’unité des sciences
sociales. Paris : Seuil.
Lemieux, C. (2008): “Scene Change in French Sociology”,
Paper presented at Conference on New Perspectives on
Critique in Social Science, New School of Social Research, 13-14
May
(downloaded
from
http://adss.unblog.fr/tag/sociologie/).
Lockwood, D. (1964): "Social and System Integration", pp.
244-257 in Zollschan, G. & Hirsch, W. (eds.), Explorations in
Social Change. London: Routledge.
Martin, J. L. (2009) : Social Structures. Princeton : Princeton
University Press.
Peters, G. (2012): “O social entre o céu e o inferno : a
antropologia filosófica de Pierre Bourdieu. Tempo social, 24, 1,
pp. 229-261.
Passeron, J.C. (2003): “Mort d’un ami, disparition d’un
penseur”, Revue européenne des sciences sociales, XLI, 125, pp. 77124.
Reckwitz, A. (2002): “Toward a Theory of Social Practices
A Development in Culturalist Theorizing”, European Journal of
Social Theory, 5, 2, pp. 245- 265.
Revel, J. (ed.): Jeux d’échelles. La micro-analyse de l´expérience.
Paris: Gallimard.
Ricoeur, P.(2000): La mémoire, l´histoire, l´oubli. Paris: Seuil.
Ryle, G. (1949): The Concept of Mind. London: Hutchinson.
Sawyer,
R.
(2001):
“Emergence
in
Sociology:
Contemporary Philosophy of Mind and Some Implications for
Sociological Theory”, American Journal of Sociology, 107, 3, pp.
551-585.

111

Quarto Caderno – 2013

Vaisey. S. (2009): "Motivation and Justification: A DualProcess Model of Culture in Action" American Journal of
Sociology, 114, 6, pp. 1675-1715.
Vandenberghe, F. (2005): “The Archers. A Tale of Folk
(Final Episode?), European Journal of Social Theory, 8, 2, pp. 227237.
Vandenberghe, F. (2006): “Construction et critique dans la
nouvelle sociologie française”, pp. 179-224 in Complexités du
posthumanisme. Trois essais dialectiques sur la sociologie de Bruno
Latour. Paris: L’Harmattan.
Vandenberghe, F. (2010). Teoria social realista: um diálogo
franco-britânico. Belo Horizonte, UFMG.
Vandenberghe, F. (2013): What’s Critical about Critical
Realism? Essays in Reconstructive Social Theory. London:
Routledge.
Veyne, P. (1971): Comment on écrit l’histoire. Essai
d’épistémologie. Paris: Seuil.
Wiley, N. (1995): The Semiotic Self. Chicago: Chicago
University Press.

112

A exterioridade
da reflexividade
Contributos de Lahire para o estudo empírico
do exercício de competências reflexivas
Ana Caetano1

INTRODUÇÃO: A TRÍADE ARCHER-BOURDIEU-LAHIRE E
O CONCEITO DE REFLEXIVIDADE
O conceito de reflexividade tem vindo a assumir particular visibilidade e relevância na produção sociológica mais recente, sobretudo nos últimos 20 anos, em particular nas abordagens que se centram nos processos de mudança social das
sociedades modernas (Beck, Giddens e Lash, 2000). Contudo,
só recentemente surgiu uma proposta de operacionalização efetiva, sociologicamente ancorada e empiricamente fundamentada da noção de reflexividade.Um importante corpo de trabalho
em torno deste conceitotem vindo a ser desenvolvido por Margaret Archer (2003, 2007, 2010a, 2010b, 2010c, 2012).
Archer tem o grande mérito de problematizar a reflexividade com base na noção de conversas internas, tratando-a enquanto conceito sociológico susceptível de observação e análise. Mas sendo uma noção central para se compreender os diá1Investigadora
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logos que cada pessoa mantém consigo mesma na privacidade
da sua mente, tendo por referência as suas circunstâncias sociais, o seu alcance é, por outro lado, insuficiente para dar conta
da multidimensionalidade do conceito de reflexividade. Destacam-se como principais limitações da sua abordagem a secundarização do peso das estruturas na explicação da ação – que
resulta na minimização de fatores como as origens sociais, as
dinâmicas de socialização e os posicionamentos diferenciados
no espaço social –,o não reconhecimento dos processos de interiorização da exterioridade, no sentido de Bourdieu (2002: 163)
– que impossibilita conceber a influência causal das estruturas
como podendo ocorrer também internamente, por via das disposições incorporadas – e o facto de circunscrever o processo
de mediação entre estrutura e agência às deliberações reflexivas
internas –deixando de fora mecanismos externos da reflexividade, nomeadamente associados ao relacionamento interpessoal e à diversidade contextual.
O presente artigo foca-se precisamente nesta última componente, relativa à exterioridade da reflexividade, embora a
mesma esteja também interligada com as restantes. Argumenta-se que é possível analisar este conceito incorporando uma
dimensão externa, através da combinação da abordagem de
Archer com a proposta de Bernard Lahire (Caetano, 2011,
2012).
O autor criou um espaço de possibilidades para a análise
da reflexividade no quadro da teoria disposicionalista, através
do prolongamento crítico do trabalho de Bourdieu.Um dos
principais pontos de divergência face aBourdieu diz precisamente respeito à conceptualização da reflexividade. De acordo
com Lahire (2001, 2002, 2008b), a teoria da prática deve incorporar a noção de que os indivíduos são capazes de racionalizar
e de atribuir sentido às suas ações e opções. E essas competên-
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cias reflexivas não são mobilizadas apenas em situações de crise ou para um conjunto limitado de sujeitos (Bourdieu e Wacquant, 2007: 131; Bourdieu, 2004). Para o autor a reflexividade
implica, de certa forma, um corte com o sentido prático (Bourdieu, 2008), ou seja, com o conhecimento incorporado dos sujeitos que os leva a saber agir adequadamente de acordo com a
situação em que se encontram. Mas essa ruptura é mais comum
no quotidiano do que Bourdieu admitia e nada tem de uma situação de crise.
Afirmar que Lahire tem como preocupação teórica enfatizar as competências reflexivas dos indivíduos, não implicadeclarar que o autor atribui, em contrapartida, menor importância
ao sentido prático das disposições na orientação da ação. A reflexividade não faz a mediação de todas as influências sociais.
Para Lahire, em consonância com Bourdieu, uma grande parte
das práticas quotidianas ocorre com base em ajustamentos préreflexivos e em reativações de hábitos não conscientes. Contudo, Lahire considera que explicar a ação tendo apenas por base
o sentido prático não é suficiente. É também necessário introduzir a componente de planificação, cálculo e racionalidade das
práticas.
Aquilo que é mais importante destacar da perspectiva do
autor (e que permite complexificar a proposta de Archer) é que
reflexividade e sentido prático não são incompatíveis, coexistem na ação humana e estão permanentemente a suceder-se e a
intercalar-se no quotidiano. Não é possível, por um lado, viver
apenas com base na escolha racional, no interesse ou na estratégia e as práticas, por outro, não são exclusivamente orientadas pelo hábito e pela rotina. Os indivíduos não se limitam a
agir tendo apenas por base o conhecimento tácito incorporado
ao longo dos seus trajetos de vida, mas têm também a capaci-
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dade consciente de refletir sobre o que fizeram, o que devem ou
não fazer e o que estão a fazer no momento presente.
A reconceptualização que Lahire faz do conceito de disposições permite enquadrar esta perspectiva mais abrangente. Relativizando as noções de coerência e de transponibilidade do
habitus, Lahire refere-se antes ao património disposicional dos
indivíduos destacando a sua composição heterogénea (2001,
2002, 2012). De acordo com o autor, numa mesma pessoa coexistem disposições múltiplas, resultantes de diferentes tipos de
socialização (familiar, sociabilidades, trabalho, escola, etc.), que
constantemente se vão atualizando. Cada ator, ao longo do seu
trajeto de vida, contacta, com maior ou menor intensidade, com
essa diversidade estrutural (que vai incorporando) e, simultaneamente, interage com um vasto conjunto de indivíduos, cujos
sistemas de disposições se adequam contextualmente aos seus.
A multiplicidade de universos sociais e contextos de interação
por onde os atores se movem, quer ao longo das suas biografias, quer quotidianamente, contribuem para a constituição de
disposições heterogéneas, sincréticas e mesmo dissonantes.
A ênfase na pluralidade disposicional e na ativação contextual desse património incorporado é fundamental para se
compreender não só a aquisição, mas também o desenvolvimento e a mobilização de competências reflexivas em diferentes esferas sociais, tanto numa perspectiva diacrónica, como
sincrónica. Os diversos processos de socialização implicam, de
forma mais ou menos explícita, dinâmicas de aprendizagem
conscientes relativamente ao que fazer, dizer e como agir em
cada contexto específico.
Esta problemática encontra-se particularmente aprofundada na análise que Lahire faz das práticas mais comuns de escrita (1995, 1997, 2001, 2008a, 2008b) e do ensino formal (2001:
175-199, 2008a), mas encontra-se também presente na restante
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obra do autor, particularmente na ênfase que atribui à pluralidade disposicional e contextual. Os retratos sociológicos de Portraits Sociologiques (2002) e de La Culture des Individus (2004),
bem como as narrativas de escritores de La Condition Littéraire
(2006) e de FranzKafka (2010) estão permeadas de racionalização
de práticas, estratégias, planos e cálculos.
Considera-se, neste âmbito, que para dar conta da complexidade e multidimensionalidade da noção de reflexividade,
as conversas internas problematizadas por Archer devem ser
analisadas em articulação com as práticas de escrita e com as
dinâmicas de pluralidade disposicional e de diversidade contextual, tal como trabalhadas por Lahire.
Esta combinação é aqui explorada com base numa investigação empírica teoricamente orientada, que teve por objetivo
estudar os mecanismo sociais da reflexividade individual (Caetano, 2013). Mais concretamente, a análise centrou-se nos processos de formação de competências reflexivas, nas suas modalidades de exercício, bem como nos efeitos que as mesmas podem ter na ação.A pesquisa, levada a cabo em Portugal entre
2010 e 2012, foi ancorada numa estratégia metodológica qualitativa, de cariz intensivo, assente na realização de vinte entrevistas de cariz biográfico. Cada uma delas decorreu em duas
sessões distintas, o que corresponde a 40 sessões. As entrevistas
foram demoradas e tiveram, no total das duas sessões, entre
seis e 15 horas de duração. Foi entrevistado um conjunto diversificado de pessoas, sobretudo do ponto de vista do sexo (10
mulheres e 10 homens), da idade (entre os 21 e os 80 anos), da
escolaridade (desde os entrevistados que não sabem ler e escrever, até àqueles que completaram o doutoramento), do trajeto profissional (desde atividades como pastor até profissões
qualificadas como professor universitário) e das origens sociais
(mais e menos favorecidas).
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O guião de entrevista era composto por três blocos de
questões: o primeiro dizia respeito ao percurso de vida, o segundo centrava-se no quotidiano e o terceiro remetia mais diretamente para as questões da reflexividade, nas suas diferentes
dimensões (conversas internas, conversas externas e práticas de
escrita). Com base neste material empírico, pretende-se neste
artigo explorar a componente externa do exercício da reflexividade, recorrendo às propostas e contributos de Lahire.
Ficou claro ao longo das vinte entrevistas realizadas que
as competências reflexivas de cada sujeito podem ser exercidas
de forma diferente, fazendo uso de suportes distintos. Os indivíduos pensam sobre si mesmos, por referência às suas circunstâncias sociais, através de conversas internas, diálogos que
mantêm com outras pessoas em contexto de interação e mediante práticas de escrita. As diferentes modalidades de exercício
da reflexividade são ativadas de forma diferencial, em consonância com a diversidade contextual e com a pluralidade disposicional dos sujeitos. É na discussão destes pontos que assenta o presente artigo, tendo sempre em consideração os ganhos
analíticos para a análise que as propostas de Lahire acarretam.
CONVERSAS INTERNAS
A expressão interna da reflexividade ocorre sob a forma
de conversas que cada pessoa mantém consigo mesma, na privacidade da sua mente. São ontologicamente subjetivas, vividas na primeira pessoa e não têm necessariamente transposição
para os contextos exteriores. Embora não seja possível observálas diretamente, os relatos dos entrevistados apontam para que
as mesmas se expressem através da linguagem, símbolos, imagens e sensações. Não se circunscrevem a uma mera observação do que espontaneamente surge na consciência individual,

32

Cadernos do Sociofilo

assumindo antes a forma de um diálogo, no qual os indivíduos
são simultaneamente sujeito e objeto de si mesmos (Archer,
2003: 93-129).
As pessoas assumem, neste sentido, um papel ativo na
construção da sua vida interior. Não significa, por outro lado,
que tenham um poder ilimitado sobre a sua consciência e subjectividade. Os indivíduos não são deuses nas suas próprias
mentes, como Archer (2012: 14) sugere. Apesar de assumirem
uma postura distanciada e exterior face a si mesmos e às suas
circunstâncias, a realidade social não pode ser entendida neste
processo apenas na sua vertente externa, na medida em que se
encontra também interiorizada nos sujeitos sob a forma de disposições. As abordagens de Bourdieu (2002) e de Lahire (2002)
demonstram precisamente isso. A interiorização da exterioridade atua como filtro na ativação de competências reflexivas.
As pessoas não podem controlar inteiramente aquilo que pensam porque as suas reflexões são o produto de vivências em
determinados enquadramentos socioeconómicos, que moldaram os seus esquemas mentais e que contribuíram para a delimitação dos seus campos de possibilidade. Neste sentido,
quando alguém pondera as suas opções face a uma determinada dimensão de vida, não surgem no seu plano de consciência
certas possibilidades ou obstáculos que são tomados por adquiridos.
Ao contrário do que Archer postula (2012: 14), existem regras sociais no funcionamento das conversas internas. Estes diálogos espelham as normas e valores dos contextos em que os
sujeitos se inserem, pelo que nem tudo é concebível pela consciência individual. A lógica do dualismo analítico, de separação
ontológica entre sujeitos e estruturas, que viabiliza a análise da
sua interação, tem de ser complementada pela noção de constituição mútua preconizada pela abordagem disposicionalista
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(Bourdieu, 2002; Lahire, 2001), mas também pela teoria da dualidade da estrutura (Giddens, 2004).
É através dos diálogos internos que os indivíduos clarificam as suas ideias e crenças, avaliam as suas condições e recursos, tomam decisões e definem projetos com base nas suas preocupações. Não o fazem necessariamente por esta ordem, nem
subordinam as suas conversas apenas a questões de fundo, com
implicações consideráveis nas suas vidas, tal como Lahire
(2001) tem vindo a defender e a criticar na perspetiva de Bourdieu (e Wacquant, 2007). Dialogam consigo mesmos tanto para
decidirem o que cozinhar para o jantar, como para planificarem
a carreira profissional. Deste processo resulta autoconhecimento e conhecimento do real que lhes permite fazerem sentido do
mundo e, em certas circunstâncias, agirem sobre ele.
Mesmo antes de serem questionados diretamente sobre as
suas conversas internas, muitas das pessoas entrevistadas, ao
narrarem certos episódios das suas vidas, referiram-se espontaneamente a exemplos deste tipo de diálogo.
Eu sentia-me, de facto, muito fraco. Comecei a pensar: “Epá, não
pode ser. Então eu vou andar numa cadeira de rodas? Não pode
ser. Isso comigo não vai acontecer.” (...) E então o que é que eu fiz?
Comecei a pensar: “Tenho que arranjar uma solução para isto.” (...)
Utilizava a cama para resolução, para pensar, para dizer: “Agora
estás aqui descansado, vais pensar só nisto, vais ver como é que é e
como é que não é.” (Luís, 60 anos, 3º ciclo do ensino básico, eletromecânico de elevadores)
Quando estou deitada e não me quero levantar para ir acordar eu
penso sempre assim: “Margarida, enquanto dormes não aprendes”. (...) Sobretudo quando tenho aquelas aulas que são mesmo
muito desinteressantes e que eu podia faltar. Mas penso: “Não, tenho que ir.” (...) Às vezes é que penso: “Será que vou àquela teórica?” Mas depois penso: “Não, vou!” E levanto-me. (...) Quando es-
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tou a estudar e não me apetece penso: “Margarida, tens de estudar,
tens de conseguir passar. Vá, estuda e não sei quê!” Às vezes gosto
que é para ser alguém a motivar-me. Sou eu à mesma, mas quer
dizer, parece que é outra pessoa. Então ajuda. (Margarida, 21 anos,
estudante de licenciatura)

As conversas internas ocorrem na privacidade da mente,
mas ocasionalmente, para algumas pessoas, são transpostas,
pelo menos de forma parcial e segmentada, para discurso oral,
quando os entrevistados “pensam em voz alta”; aquilo que
Goffman (1981) designou por auto-conversação. Em termos gerais, quando questionados sobre este tipo de prática foi comum
associarem-na a comportamentos patológicos, pelo que poucos
indivíduos a reconheceram como conduta própria. E mesmo
aqueles que o fizeram procuraram dela distanciar-se.
Às vezes falo mesmo. Quando estou a escrever na minha agenda e
penso: “Não, amanhã tenho que fazer isso e depois fazes aquilo e
depois vou ali e ali”. Aí falo em voz alta, quando estou sozinha.
Quando estou acompanhada às vezes penso para mim mesma o
que é que tenho de fazer e falo comigo mesma. Às vezes. Não é assim muitas vezes, não sou assim maluca. (Margarida, 21 anos, estudante de licenciatura)

Os diálogos que os sujeitos mantêm consigo mesmos tendem a subordinar-se a um determinado conjunto de atividades
mentais, que podem ser sumariadas na listagem proposta por
Archer (2003: 161; 2007: 91): planear, ensaiar, ponderar, decidir,
reviver, estabelecer prioridades, imaginar, clarificar, estabelecer
conversas imaginárias e calcular. De facto, tornou-se claro para
o grupo das 20 pessoas entrevistadas que essas dez atividades
mentais dão conta das principais dinâmicas de exercício da reflexividade por via interna. Archer concluiu que nem todas as
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pessoas investem na totalidade das dez atividades. Contudo,
aquilo que ficou bem evidente na presente pesquisa é que todas
elas estão presentes na vida interior dos sujeitos, embora em
grau distinto. Os indivíduos nem sempre as reconheceram
quando questionados diretamente, mas os seus relatos biográficos forneceram ilustrações que contrariavam as suas respostas.
É nos eixos de problematização das conversas internas que
se encontra um dos principais contributos do trabalho de Archer para a análise da reflexividade; mesmo que a autora não
tenha reconhecido que as mesmas são atravessadas pela dimensão hierárquica da vida social2. Contudo, esta componente
interna deve ser complementada com as dimensões externas do
conceito. É aqui que reside a mais-valia da abordagem de Lahire que será discutida nos pontos seguintes do artigo.
CONVERSAS EXTERNAS
O exercício da reflexividade não se circunscreve à privacidade mental dos indivíduos. As conversas internas representam processos fulcrais de ativação da reflexividade, mas não
assumem um carácter exclusivo. Atendendo ao cariz relacional
da vida em sociedade, a reflexividade não fica contida numa
zona de privacidade individual, sem contacto algum com o exterior. Até porque mesmo esse espaço é construído relacionalmente. Referindo-se especificamente à proposta de Archer, vários autores têm sublinhado a necessidade de considerar igualmente as conversas externas, mediante as quais expectativas, objetivos e projetos são também negociados contextualmente na presença e com a participação de outros sujeitos
2Para

uma discussão centrada nesta limitação do trabalho da autora, ver Caetano
(2013) e Mouzelis (2008).
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(Chalari, 2009; Dépelteau, 2008; Mouzelis, 2008; Vandenberghe,
2010a, 2010b)3.
A este nível o contributo de Lahire é mais de natureza implícita do que explícita. O autor enfatiza a componente externa
da reflexividade sobretudo através da análise das práticas de
escrita. Mas fica subjacente à sua abordagem a importância dos
relacionamentos interpessoais e das dinâmicas de interação na
ativação de competências reflexivas, ainda que o enfoque seja
no nível individual de análise e não propriamente na ordem de
interação. Veja-se, a esse respeito, a metodologia dos retratos
sociológicos, que exploram aprofundadamente as redes de relações, o impacto das situações de interação e a ativação de
processos de racionalização, cálculo e estratégia nesses enquadramentos (Lahire, 2002).
Torna-se assim mais claro conceber as dez atividades reflexivas propostas por Archer como sendo também susceptíveis
de serem exercidas exteriormente e expressas discursivamente
em contextos de interação (em copresença ou de forma mediada). Por exemplo, as planificações são muitas vezes feitas conjuntamente com amigos para organizarem uma atividade em
grupo. A ponderação pode ser feita pelos membros de um
mesmo agregado doméstico, que fazem uma reflexão conjunta,
apresentando e discutindo ideias, para tomarem uma determinada decisão. Muitas vezes em contexto laboral os indivíduos
definem as suas próprias prioridades em debate com a equipa
de trabalho em que estão inseridos. Para quem vive em conju3Archer

consente essa possibilidade no caso da reflexividade comunicativa,
admitindo que potencialmente todos os indivíduos, em algumas circunstâncias e
independentemente do modo predominante de reflexividade, sentem
necessidade de recorrer à opinião das pessoas que os rodeiam para tomarem
uma decisão. Mas este processo é entendido pela autora mais como uma
extensão dos diálogos internos e menos como uma forma de mediação distinta
com as suas próprias especificidades.
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galidade os cálculos relativos às despesas fixas mensais são
com frequência realizados conjuntamente. Quando os sujeitos
querem clarificar aquilo que pensam acerca de uma dada pessoa recorrem muitas vezes a terceiros para recolherem mais informação e conhecerem outras opiniões. O ato de reviver é parte integrante de reuniões familiares e de amigos, nas quais recordam em grupo experiências passadas partilhadas. Um casal
de namorados pode imaginar a sua vida futura depois de casarem e de terem filhos. Praticar aquilo que se vai dizer num dado contexto pode ser feito em presença e com o apoio de um
amigo ou familiar. Um jovem que tem um interesse amoroso
por alguém pode ser incentivado pelo seu grupo de amigos a
imaginar uma conversa com essa pessoa.
O exercício da reflexividade através de conversas externas
resulta de diferentes situações. Desde logo, porque os sujeitos
não vivem isolados e encontram-se enquadrados em múltiplas
redes de relacionamento, com base nas quais têm de considerar
as suas condutas (Lahire, 2002). A necessidade de cooperação,
quer numa base quotidiana, quer a longo prazo, exige que em
inúmeras situações a reflexão seja partilhada e a ação seja preparada conjuntamente. Há projetos definidos em grupo, nomeadamente de conjugalidade; há formas de conciliação entre esferas de vida, como entre o trabalho e a família, que exigem reflexão partilhada para a definição de uma estratégia adequada;
há planificações que só podem ser consideradas se assentarem
no apoio disponibilizado por terceiros.
Quando se trata de questões de natureza colectiva, o exercício da reflexividade tem de assentar, pelo menos em parte,
em conversas externas. Por outro lado, os indivíduos podem,
de facto, prosseguir objetivos individuais que dão lugar à elaboração de projetos, com base nos constrangimentos e possibilidades dos seus enquadramentos sociais. Mas esses contextos
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são também espaços de interação, permeados pelos objetivos e
projetos de outras pessoas, que podem interferir nos planos de
cada sujeito. Neste sentido, tanto a definição dos projetos individuais, como a sua implementação incorporam esta componente relacional.A noção de pluralidade disposicional desenvolvida por Lahire (2001, 2002, 2012) alerta precisamente para a
necessidade de se compreender as dinâmicas de compatibilidade inter (mas também intra) domínios sociais na definição da
imagem que os atores têm de si mesmos e na elaboração de
projetos individuais.
O exercício de conversas externas pode também resultar
da atribuição que os sujeitos fazem aos que lhe são próximos de
um papel de confidentes, conselheiros ou simplesmente ouvintes. Junto de amigos e familiares as pessoas entrevistadas exercitam a sua consciência discursiva para desabafarem, pedirem
conselhos, clarificarem ideias ou partilharem preocupações. Estes diálogos assentam muitas vezes em reflexões prévias que
tiveram lugar isoladamente nas mentes individuais. Contudo,
não representam uma transposição direta de conversas internas
para contexto de interação. Não só porque os diálogos interiores não são apenas exercidos através da linguagem, como também porque a própria situação de copresença influi no modo
como os sujeitos moldam o seu discurso. Faz, portanto, sentido
considerar as conversas externas como distintas dos diálogos
que ocorrem na privacidade mental dos indivíduos e analisar
as suas especificidades.
A maior parte dos entrevistados tem como prática frequente procurar ativamente as pessoas que lhe são mais próximas para obter alguma reação aos seus pensamentos e sentimentos. O mais comum é recorrerem a amigos e familiares
quando estão perante a necessidade de tomarem uma decisão
com implicações consideráveis nas suas vidas. Reúnem opini-
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ões e conselhos e encontram um espaço de reflexão conjunta,
onde podem expressar as suas preocupações e os seus próprios
argumentos. Verbalizar pensamentos é também objetivá-los,
construí-los e atualizá-los, o que contribui para clarificarem as
suas próprias ideias. A importância desta vertente fica bem expressa na frequência de terapia por parte de alguns entrevistados, que sentem ser útil ter espaços e momentos próprios para
fazerem este exercício. Falar com alguém próximo nem sempre
é suficiente pelas dinâmicas de ocultação e vergonha que muitas vezes interferem na interação. Conversar com uma pessoa
estranha torna, nestes casos, o processo de objetivação das reflexões internas mais fluido e aproximado da privacidade interna.
A procura de familiares e amigos com fins reflexivos é
ainda uma forma de validarem as suas opções e racionalizações. Em muitas circunstâncias precisam de compreender qual
o posicionamento de pessoas que lhes são próximas e cuja opinião valorizam para definirem ou reforçarem a sua posição face
a um dado assunto. Noutros casos, em conversa com amigos e
familiares questionam os seus motivos, alteram a sua argumentação e passam a olhar para o problema que enfrentam de maneira diferente.
As competências reflexivas dos sujeitos são exercidas discursivamente em contexto de interação de forma seletiva. Os
entrevistados partilham as suas preocupações e procuram aconselhamento para questões distintas junto de pessoas diferentes. Isto decorre, na linha de Lahire (2002, 2012), precisamente porque os indivíduos têm incorporadas as normas de
funcionamento e limites do campo de ação de cada contexto em
que habitualmente atuam e, para além disso, o seu património
disposicional ajusta-se de forma diferenciada à pluralidade das
disposições dos atores com que neles interagem. Ou seja, os su-
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jeitos têm a capacidade, com base no conhecimento incorporado dos seus enquadramentos de vida e dos seus relacionamentos, de adequar contextualmente as suas práticas e discursos.
Depende da intimidade da relação e do âmago da conversa. É
frequente estabelecerem segmentações a este respeito, de acordo com a receptividade que pensam encontrar por parte das
pessoas, com a valorização dos conhecimentos e experiência
desses sujeitos face ao assunto que os preocupa, e com os laços
emocionais que com eles mantêm.
Mas o exercício da reflexividade em interação não resulta
sempre da procura direta de reflexões conjuntas. Existem inúmeras situações em que as competências reflexivas são ativadas
de modo mais espontâneo. Até porque as próprias dinâmicas
de interação estão permeadas e suscitam, em diferentes graus, a
reflexividade individual. Os sujeitos têm a capacidade de ajustarem os seus comportamentos às normas, implícitas e explícitas, dos contextos por onde se movem e às pessoas com quem
aí se cruzam.
Grande parte da adequação das condutas em interação
ocorre de forma mais mecanizada, porque os seus princípios
foram interiorizados ao longo do percurso biográfico, principalmente quando se tratam de enquadramentos mais familiares
e de presença mais constante (Bourdieu e Wacquant, 2007: 133;
Lahire, 2005b: 21). Mas existe sempre um grau de imprevisibilidade nos contextos de copresença que não torna possível aos
indivíduos, em todos os momentos, anteciparem aquilo que vai
acontecer e como devem responder (Lahire, 2001, 2002). O rumo de uma interação depende sempre de inúmeros fatores que
os sujeitos não podem controlar inteiramente, pelo que têm de
se ajustar frequentemente aos parâmetros que encontram, o que
implica ativação de competências reflexivas. Os sujeitos têm de
pensar acerca do melhor comportamento a adoptar em deter-
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minada situação, tendo em consideração as características das
pessoas com quem estão e aquilo que está ao seu alcance fazer.
A definição da situação é feita de negociações conjuntas,
mediante as quais os atores sociais controlam certos aspectos
dos seus comportamentos (as emoções que veiculam, os gestos
que fazem e sobretudo aquilo que dizem e como se expressam
verbalmente) para transmitirem uma imagem específica de si
mesmos. Estas dinâmicas de autodisciplina decorrem de reflexões levadas a cabo silenciosamente nas mentes individuais,
mas também, por vezes simultaneamente, de diálogos reflexivos que os sujeitos mantêm com as pessoas com quem interagem. Os entrevistados referem-se frequentemente a situações
em que sentem necessidade de refletir conjuntamente com as
pessoas que têm na sua presença para clarificarem certos aspectos do contexto em que estão a agir e da conduta que ambos estão a adoptar.
PRÁTICAS DE ESCRITA
A reflexividade pode ainda ser exercida através da escrita
e foi sobretudo esta a componente externa das competências
reflexivas mais explorada por Lahire (1993a, 1995, 2001, 2005a,
2008a, 2008b). De acordo com o autor, colocar em palavras pensamentos, argumentos, desabafos, razões para agir, tarefas, horários, rotinas, emoções, projeções de futuro e memórias do
passado é estabelecer um distanciamento face à ação. Tomando-a como objeto, a escrita permite criar um domínio simbólico
sobre aquilo que era dominado apenas em termos práticos. Este
distanciamento objetivante representa uma rutura com o sentido prático da ação, pelo que possibilita o questionamento e a
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racionalização das condutas sociais4. Decorre daquilo que são
as dinâmicas próprias da vida interior dos sujeitos e, independentemente de a escrita ser privada ou para partilhar com outros, é uma plataforma de diálogo que os indivíduos estabelecem consigo mesmos. Contudo, não se limita a uma mera
transposição das conversas internas. Estes diálogos não se restringem à linguagem, pelo que escrever implica selecionar, filtrar e ordenar pensamentos, sensações, símbolos e imagens. A
escrita é ela própria geradora de reflexividade, dando origem a
novas reflexões, aprofundando ideias pré-existentes ou direcionando-lhes um novo olhar. Num certo sentido, a escrita trabalha a reflexividade decorrente das conversas internas e externas.
A este nível é possível identificar quatro tipos distintos de
práticas de escrita: autobiográfica, criativa, comunicacional e
organizativa. A escrita autobiográfica assume a forma de diários, blogs ou de textos mais dispersos. Através destas plataformas os entrevistados refletem sobre momentos passados, determinados acontecimentos, relacionamentos, ansiedades, projetos e emoções (Lahire, 2008b)5. É um modo de desabafarem,
clarificarem ideias e registarem diferentes fases das suas vidas.
Ao colocarem em palavras experiências e sensações que poderiam ter ficado num estado semiconsciente tomam as suas práticas como objeto de reflexão. No fundo, a escrita autobiográfica possibilita uma relação tripla com a ação: de retorno, de prolongamento e de preparação. Ao escreverem sobre situações
que viveram avaliam os seus comportamentos e percepções, estendem no tempo o efeito desses momentos passados e usamnos como fonte de aprendizagem para contextos futuros.
4Ver

também Aníbal (2011),Ávila (2008), Goody (1987a, 1987b) e Lahire (1990,
1993b, 1997).
5A este respeito ver também Fabre (2002) e Laé e Kempeneers (2008).
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O recurso à escrita como instrumento autobiográfico de
reflexão tende a intensificar-se em determinados períodos e fases de vida. Para os entrevistados que recorrem a estas práticas
a adolescência constitui uma etapa das suas biografias em que
tiveram maior necessidade de se expressarem, falarem sobre si
mesmos e perceberem aquilo que sentiam e faziam. Os momentos de crise, que exigem que os sujeitos lidem com problemas e
dificuldades, exponenciam também este tipo de prática, precisamente por ser uma plataforma de clarificação de emoções e
perceções (Lahire, 2008b). Para fazerem sentido do sucedido,
têm maior necessidade de transpor para palavras aquilo que
aconteceu, o que sentem, como reagiram e como avaliam a situação. Este exercício catártico, por vezes com uma função terapêutica, permite-lhes conhecerem-se melhor, aliviarem a carga emocional que enfrentam, racionalizarem as crises e, por vezes, definirem mesmo uma estratégia de ação.
A escrita autobiográfica não é, contudo, praticada por todas as pessoas entrevistadas. Na linha daquilo que foram as
conclusões de Lahire (1995, 2008b), são sobretudo as mulheres,
os indivíduos mais jovens e os sujeitos mais qualificados quem
investe com maior frequência neste tipo de prática. Este perfil
sociodemográfico é consonante com o tipo de relação com a
linguagem que a escrita autobiográfica requer. São precisamente as pessoas com um relacionamento mais prolongado com a
escola e que são oriundas de contextos familiares que privilegiaram um contacto positivo com a leitura e com a escrita, quem
mais frequentemente escreve sobre si mesma em diários, blogs
ou cadernos de notas. A familiaridade com o escrito e um domínio considerável da linguagem – estimulados pela família e
pela escola, mas também pelos seus outros contextos de vida,
nomeadamente o trabalho e junto das redes de sociabilidade –
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tornam possível a objetivação de sentimentos e momentos em
palavras como plataforma de autoconhecimento.
Ao escreverem sobre si mesmas as pessoas não só objetivam reflexões internas prévias, elaboram novas considerações,
como podem ainda refletir sobre aquilo que pensaram e escreveram quando releem textos passados. Para além disso, alguns
dos textos são partilhados com amigos e familiares, pelo que as
reações obtidas estimulam novas reflexões, por vezes conjuntas.
Importa realçar que a escrita autobiográfica não é exclusiva dos sujeitos mais qualificados, com níveis de escolaridade
no patamar do ensino superior. Outros entrevistados referiramse também a práticas ocasionais de escrita, particularmente na
adolescência ou, já em adultos, em momentos mais difíceis das
suas vidas. Trata-se, contudo, de exercícios esporádicos, ou geralmente levados a cabo numa determinada fase do percurso
biográfico e sem continuidade futura. O que estes casos permitem perceber é que a partir de um determinado patamar qualificacional, nomeadamente níveis de escolaridade intermédios, a
escrita autobiográfica pode surgir, mas tende a ser esporádica,
circunscrita a certos momentos e não assume a mesma importância nos processos de definição identitária como sucede para
um perfil mais qualificado.
A escrita é também levada a cabo, privilegiadamente, pelos sujeitos com níveis de escolaridade ao nível do ensino superior como prática criativa na elaboração de prosa literária e poesia. É um exercício estético de domínio da linguagem na criação de ficção e poemas. Surge aqui como um tipo distinto de
prática de escrita reflexiva, mas constitui, no fundo, uma extensão da prática autobiográfica. Os entrevistados mobilizam as
suas experiências pessoais para transmitirem determinadas
emoções e para criarem personagens e narrativas. Ao fazê-lo
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estimulam a reflexão sobre si mesmos. Até porque a escrita de
cariz mais literário assume-se para estes sujeitos como uma
prática cultural identitária: com os seus textos procuram espelhar, ainda que parcialmente, quem são, aquilo que aspiram ser
e a imagem que pretendem transmitir de si mesmos em determinados contextos. Estes escritos são mais facilmente partilháveis com amigos, familiares e colegas por remeterem para cenários ficcionais, apesar da sua componente biográfica.
Outro tipo de escrita, transversal a todos os entrevistados,
embora mais presente nuns do que noutros, é o que remete para a comunicação com outras pessoas. Para os mais velhos, com
exceção daqueles que não sabem ler nem escrever, a escrita de
cartas foi particularmente comum em determinados períodos
das suas vidas, nomeadamente quando se afastaram de familiares e amigos por deslocações residenciais no país, emigração
ou participação na Guerra Colonial Portuguesa. Deste grupo,
os mais qualificados juntam-se atualmente aos mais jovens no
recurso a plataformas electrónicas de comunicação escrita, como o email, o chat ou as mensagens de telemóvel. Nem todas
permitem o mesmo tipo de redação, mas sobretudo as cartas e
os e-mails desempenham um papel similar à escrita autobiográfica, embora sejam construídos especificamente para serem
lidos por outras pessoas. Quando se dirigem a alguém próximo
do ponto de vista emocional, estes instrumentos são usados para relatar episódios, refletir sobre sentimentos, questionar comportamentos e pedir aconselhamento. São, no fundo, reconversões de conversas externas e integram os processos de reflexividade em contexto de interação.
É também comum o recurso à escrita de recados, seja para
transmitir alguma informação relevante, seja como instrumento
afetivo. Alguns dos entrevistados que partilham casa com amigos ou que vivem em conjugalidade reconheceram a redação
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ocasional de bilhetes de amizade ou de amor. É, no fundo, uma
forma de agir à distância, reforçando laços e garantindo uma
presença simbólica afetiva (Lahire, 2001: 231).
Noutras situações, a escrita, ao invés de ser o meio de comunicação, serve de suporte para preparar a interação oral com
os outros. Em situações mais formais, que geram maior insegurança quanto ao desempenho discursivo, alguns sujeitos, sobretudo os mais qualificados, optam por preparar o seu discurso
por escrito (Lahire, 2001: 224-230). Sentem maior facilidade na
expressão de ideias, podem corrigir a sua argumentação e prepara-os para a formalidade e para a urgência da prática que determinadas situações de copresença exigem. É o caso de reuniões de trabalho, conversas com prestadores de serviços e apresentações de aulas.
Por último, importa ainda dar destaque a práticas de escrita que remetem para a organização pessoal em diversas esferas
de vida. Aproximam-se daquilo que é geralmente designado
por escrita comum ou doméstica (Lahire, 1995, 2001)6. É transversal a todos os entrevistados e é parte integrante dos quotidianos dos sujeitos (com exceção daqueles que não sabem ler
nem escrever). As listas de compras e de tarefas escolares, profissionais e domésticas, são as ferramentas mais comuns entre
as pessoas entrevistadas. Mais variável é a utilização de lembretes (para não se esquecerem de aniversários, tarefas e compromissos), de registo de despesas e gastos (como forma de
gestão financeira do agregado doméstico), de quadros planificadores de atividades e tarefas (diários, semanais ou mensais),
de apontamentos em agendas e calendários (para planificação
de tarefas, atividades e compromissos), de itinerários de via6Ver

também Chaudron e Singly (1993), Fabre (1993, 1997) e Fossé-Poliak
(1993).
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gem (que organizam horários e percursos) e de recados (que
informam de ausências e solicitam tarefas).
Estas práticas mais comuns de escrita, que são levadas a
cabo em diferentes suportes (papel ou electrónico), têm como
principais funções apoiar a memória e preparar a prática. Ao
objetivarem em texto atividades, tarefas e os tempos associados
a cada uma delas, com base nas possibilidades e constrangimentos que encontram nos seus contextos de vida, estabelecem
um distanciamento face às suas práticas, o que lhes permite racionalizá-las e organizá-las da melhor forma (Lahire, 2001: 209213).
Para quem tem quotidianos mais preenchidos, menos rotineiros e compostos por práticas mais complexas, nomeadamente os entrevistados com um perfil mais qualificado e feminizado, o recurso a meios de objetivação e planificação do tempo (como agendas, lembretes e listas) assumem centralidade na
organização de atividades, tarefas e horários (Lahire, 2001: 222224). Deste modo garantem o cumprimento de todas as responsabilidades e distribuem o seu tempo por cada tarefa. Mobilizando as suas competências reflexivas aprendidas fazem-no
muitas vezes de modo mais intelectualizado e sistemático, com
recurso a esquemas, tabelas e programas informáticos.
Quando os quotidianos são mais rotineiros, compostos
por práticas repetitivas e pouco variáveis, a necessidade de
planificar o tempo é secundarizada. Os entrevistados que se
enquadram neste perfil mais rotinizado, que são também os
que têm qualificações média ou baixas, não encontram sentido
em recorrer a agendas e listas porque os seus dias e a sua alocação do tempo se repete quotidianamente. Por exemplo, as mulheres não têm de listar as tarefas domésticas, como lavar a louça, estender a roupa ou preparar o jantar devido ao grau de incorporação destas práticas. Mas, por outro lado, quando é soli-
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citada ajuda aos maridos sentem necessidade de listar as compras a fazer e as tarefas a desempenhar, precisamente porque
eles não têm o mesmo nível de inculcação deste tipo de ações.
Nenhuma das 20 pessoas entrevistadas sente necessidade de
ser recordada de tarefas banais, como, por exemplo, as que estão associadas à higiene pessoal, às deslocações casa-trabalho
ou casa-escola, bem como aos momentos de relaxamento ao final do dia.
Em termos gerais, quando o sentido prático não é suficiente para dar resposta às atividades e compromissos surge a necessidade de recorrer a meios de objetivação do tempo. Tal como Lahire (2001: 204-209) verificou nos seus trabalhos, para os
entrevistados com inserções sociais mais desfavorecidas as anotações em agendas e o uso de lembretes e listas tende a ocorrer
apenas quando se tratam de eventos excecionais ou que têm
lugar a uma distância temporal considerável. A valorização da
memória sobrepõe-se nestes casos à funcionalidade planificadora da escrita. O recurso a anotações é inclusive entendido,
principalmente para os homens, como sinal de fraqueza intelectual, mesmo que muitas vezes as suas cônjuges tenham de anotar os seus compromissos para garantir que eles não os esquecem.
Para aqueles que não sabem ler nem escrever a memória
atua como forma de compensar os défices linguísticos na planificação do quotidiano. Com competências de literacia escassas
(em termos de cálculo) ou mesmo inexistentes nalguns domínios (como a leitura e a escrita), recorrem à capacidade de memorizarem eventos e procedimentos. Esta competência não lhes
permite, contudo, dar resposta a todas as exigências dos seus
quotidianos, nomeadamente as que se enquadram em contextos mais formais e requerem a mobilização e interpretação de
informação escrita. A sua autonomia fica comprometida pela
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dependência de familiares, geralmente os filhos, a quem recorrem para levar a cabo determinadas tarefas, nomeadamente nas
Finanças, na Segurança Social ou em instituições bancárias.
A escrita de organização pessoal desempenha ainda o papel de técnica de controlo de si (Lahire, 2001: 220-221). Ao definirem previamente aquilo que vão comprar, o que podem gastar, quanto tempo dispensam para cada atividade, que percursos fazem numa viagem ou que tarefas têm de realizar num
dado dia estão a regular as suas práticas dentro de determinados parâmetros. Para alguns entrevistados este autoconstrangimento tem sobretudo lugar para questões financeiras, nomeadamente para os que têm inserções sociais mais desfavorecidas. Para os restantes sujeitos é mais abrangente, embora essa transversalidade seja mais notória para os mais qualificados.
DIVERSIDADE CONTEXTUAL E PLURALIDADE DISPOSICIONAL
Mesmo considerando as diferentes modalidades de exercício da reflexividade, a sua ativação não pode ser pensada como
um processo uniforme e transversal aos diferentes contextos de
vida dos sujeitos. Alguns enquadramentos sociais, bem como
quadros de interação específicos, estimulam, mais do que outros, a mobilização de competências reflexivas para dar resposta às exigências do relacionamento interpessoal.
Lahire (2012: 21-34) dá um contributo fulcral a este nível,
considerando que as práticas se explicam pelo encontro do passado incorporado com a situação presente. Significa, portanto,
que os contextos de ação atuais e a interação que os indivíduos
neles mantêm com outras pessoas podem despoletar a ativação
de determinadas disposições e a ocultação de outras. No mes-
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mo sentido, resultam potencialmente na mobilização contextual
de competências reflexivas. Os indivíduos podem ter diferentes
níveis de reflexividade em enquadramentos sociais diferentes.
Quando questionados diretamente sobre os seus pensamentos e comportamentos em situações de interação, sobretudo em copresença, foi comum à generalidade dos entrevistados
iniciarem as suas respostas com a palavra “depende”.
Os sujeitos, enquanto atores plurais, movem-se por diferentes contextos quotidianamente, e ao longo dos seus percursos de vida, e têm a capacidade de se adaptarem, mais ou menos conscientemente, às normas e parâmetros de cada um deles. Adequam a sua conduta ao tipo de enquadramento e ao
comportamento dos outros.
Eu acho que desde pequeno sempre tive o cuidado de adaptar o
meu registo ao que eu penso ser a capacidade de inteligência e o
registo de conforto da pessoa com quem estou a falar. (Gil, 21 anos,
estudante de mestrado)
Também tenho que ver como é que eles dizem as coisas antes de
falar. (Fernando, 66 anos, não sabe ler nem escrever, servente de
pedreiro)
Quando um fala o outro cala-se pensando o que é que há-de ouvir
dali e depois o que é que há-de dizer. Por vezes acontece isso. (...)
Às vezes pensa-se, a gente estudar primeiramente aquilo que vai
dizer com esta mulher, com aquela nova, aquela velha, com este
camarada, com o outro amigo. Pensar como é que há-de dizer a
coisa para que não ofenda. (...) Um homem tem que estudar a coisa
primeiro. Depois fala-se, se vê que a ela agrada a coisa, bem, continua-se. Se vê que não agrada, parou. (José, 80 anos, não sabe ler
nem escrever, pastor)
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Eu antes de dizer, penso. Qualquer conselho ou qualquer coiso eu
não digo logo à pessoa, penso e depois digo: “assim é que devo dizer”. (Regina, 56 anos, 1º ciclo do ensino básico, empregada de
limpeza)
Às vezes a gente sabe o que é que a outra pessoa quer que nós digamos para que seja cordialmente com a outra pessoa. Mas isso é
em termos só mais de trabalho. (Nuno, 37 anos, ensino secundário,
vigilante)

Com base no conhecimento incorporado que têm acerca
dos contextos e das pessoas que neles encontram, bem como
dos papéis sociais que aí desempenham, procuram frequentemente, através da ativação das suas competências reflexivas,
corresponder às expectativas (internas e externas) que veem recair sobre si mesmos.
Se eu sinto que é isso que é esperado... (...) Em situações de festas,
por exemplo. Festas no sentido de encontro de muitos amigos juntos num sítio (...) Eu tinha que estar mesmo muito em baixo para
estar num cantinho quieta. Se é uma situação de festa e eu sei que é
esperado nós estarmos bem-dispostos e felizes, é isso que eu faço
normalmente. Faço esse esforço, mesmo que não me apeteça muito
ou que não esteja muito para aí virada, para naquela situação corresponder àquilo que as pessoas estão à espera. (Rita, 29 anos,
mestrado, produtora de eventos)
Eu acho que há situações em que todos nós temos que agir em conformidade com o que está a acontecer porque temos essa expectativa de que alguém está à espera que aconteça assim. Volto a dizer,
eu acho que isso tem um pouco a ver com o contexto. (Marta, 48
anos, doutoramento, professora universitária)
Eu quando estou num contexto em que sei qual é o meu papel, as
minhas ações vão de encontro àquilo que eu tenho que desempe-
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nhar no papel e muitas vezes é aquilo que é esperado de mim.
Quando o estou a fazer, já o estou a fazer de forma consciente. E
quando eu estou a desempenhar determinado papel eu compreendo que haja situações em que eu tenho que defender, por exemplo,
a instituição que estou a representar. E muitas das vezes eu tenho
que articular argumentos que vão de encontro às necessidades de
quem eu estou a representar, que se fosse eu se calhar era diferente. Mas eu não estou ali como eu. (Lourenço, 45 anos, doutoramento, professor universitário)

Estes exemplos remetem para episódios de interação quotidiana, mas as dinâmicas retratadas aplicam-se também a situações com outra duração temporal. O caso de Rosa – uma entrevistada com 70 anos e qualificações escolares médias para a
sua geração – ilustra particularmente bem como esta gestão de
desempenhos individuais ajustados a expectativas sociais pode
ocorrer no decurso de longos períodos nos percursos de vida
dos sujeitos. Rosa procurou, durante a maior parte do seu trajeto biográfico, corresponder a um modelo de filha, mãe e esposa
que imaginava ser o que esperavam que ela prosseguisse, sobretudo nos contextos familiares.
Aconteceu-me toda a vida. Com muita pena minha. Fui uma impostora de mim mesma muito tempo. Tempo demais. (...) Eu tentava fazer o que esperavam de mim e aguentei demais. Fiz demais
esse papel. (...) Eu quando estendi demais e anulei-me demais,
mascarei-me demais, deixei parecer ser muitas vezes uma pessoa,
sendo outra. Para manter uma paz, uma aparência de: "está tudo
bem!". (Rosa, 70 anos, 3º ciclo do ensino básico, preparadora química)

Este exemplo ilustra também a importância das dinâmicas
de distanciamento face aos papéis sociais desempenhados nos
contextos de interação (Goffman, 1986). Ao mesmo tempo que
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procurava ir ao encontro das expectativas daqueles que a rodeavam, Rosa distanciava-se, internamente, de forma consciente,
do seu próprio comportamento, não deixando que a subserviência que exteriormente expressava definisse a sua identidade.
Foi o conflito gerado por esta discordância entre a sua vida interna e os seus enquadramentos externos que a levou, em conjunção com outros fatores, anos mais tarde, a agir sobre as suas
circunstâncias.
O caso de Rosa permite ainda perceber que os indivíduos
se relacionam diferentemente com as suas disposições. Como
afirma Lahire (2005b: 20-23), os hábitos incorporados não conduzem necessariamente, e de forma direta, a determinado tipo
de práticas se não se verificar uma apetência para as concretizar. Os constrangimentos sociais podem não ser vividos como
tal numa lógica da “necessidade feita virtude” (Bourdieu, 2003:
433-461), em que se verifica algum grau de adesão aos princípios constituintes dessas disposições, ou pelo menos a não rejeição das mesmas. Por outro lado, a ausência de apetência para
determinado tipo de práticas pode conduzir, inversamente, a
alguma resistência e a sentimentos negativos face a essas disposições. A apetência é indissociável das competências reflexivas dos indivíduos, mas também dos contextos de constituição
e atualização das disposições.
São inúmeras as situações no dia-a-dia em que os sujeitos
se distanciam dos seus próprios pensamentos e opiniões para
viabilizarem os processos de interação. É frequente ouvirem ideias com as quais discordam veementemente e não se manifestarem porque não querem gerar conflitos; procuram não dar
a sua opinião quando não querem magoar a pessoa com quem
estão a falar; evitam situações de confronto de perspectivas
contrárias face a um determinado assunto para garantir alguma
tranquilidade na interação; quando estão mais tristes, desani-
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mados ou cansados, fazem um esforço para ouvir as preocupações dos outros; evitam partilhar os seus estados emocionais
quando não querem aborrecer as outras pessoas, quando acham que não vão ser compreendidos, quando estão perante
pessoas com quem mantêm laços menos estreitos ou simplesmente porque não querem falar sobre o assunto; nem sempre
dizem o que pensam porque consideram que nem toda a gente
deve conhecer determinados aspectos das suas identidades;
procuram abster-se em situações de terceiros em que acham
que não devem intervir.
Tudo isto corresponde a um trabalho de gestão de impressões e emoções (Goffman, 1986, 1993). Estas dinâmicas de seleção, filtragem, exposição e ocultação relativamente aos seus
pensamentos e emoções são parte integrante da interação. Os
sujeitos gerem a informação que têm dos contextos, das pessoas
com que neles contactam e a imagem que passam de si mesmos
como estratégia de ajustamento e de definição das situações.
Eu não acho que se deva dizer tudo. (...) Às vezes, por exemplo,
com amigos, há muitas vezes em que o facto de eles estarem muito
em baixo constantemente, aquilo é muito cansativo para mim, não
me apetece estar com eles e acho que lhes devo um bocado isso e
faço esse esforço. E não demonstro nada de que estou farta daquela conversa ou que não me apetece ouvir aquilo outra vez porque
acho que eles não merecem isso. Mas às vezes tenho mesmo que
fazer esse esforço. (...) Penso muito nisto: “será que a pessoa tem
que saber que eu estou a sentir isto ou não tem?” Se eu acho que
sim, digo. (...) Mas muitas vezes acho mesmo que não devo demonstrar aquilo que sinto, de todo. (Rita, 29 anos, mestrado, produtora de eventos)
Depende do contexto, mas pode haver situações que eu possa fazer
esse esforço. Eu também tenho aprendido com o tempo e com as
situações que às vezes mais vale estar calado (...) porque às vezes a
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verdade não é bem aquilo que se quer ouvir. (...) Já houve períodos
e momentos em que acho que me prejudiquei muito por ter sido
verdadeira, por ter sido honesta, por ter sido frontal. (Marta, 48
anos, doutoramento, professora universitária)

São daquelas situações em que às vezes penso: “não vou aturar
mais isto, não tenho mais disposição para isto”. Só que depois não
consigo, não consigo mandar as pessoas passear. (...) Em determinados contextos, sobretudo quando não me é pedida opinião ou
quando eu não tenho rigorosamente nada a ver com o assunto, tenho que aguentar. (...) No trabalho é regular. Até num simples ato
quando as pessoas estão a tomar um café ou a fumar um cigarro,
às vezes são ditas coisas que me arrepiam da cabecinha aos pés.
Mas como não tenho rigorosamente nada a ver com o assunto, tenho que me aguentar. (Helena, 33 anos, licenciatura, técnica superior da administração pública)
Às vezes, sim. Consoante as pessoas, sim. Se estou na faculdade e é
um dia em que estou mais triste ou mais desmotivada nunca tento
demonstrar isso, pelo contrário. Mas se estiver com uma amiga
minha, mais íntima ou assim, posso demonstrar que estou triste.
(Margarida, 21 anos, estudante de licenciatura)
Já fiz esforços para esconder o que sentia por uma questão de não
preocupar as outras pessoas. (...) Dependendo da pessoa, da situação de que se trata e que justifica a tal emoção mais negativa.
Normalmente opto por não falar do assunto ou desviar o assunto.
(Gil, 21 anos, estudante de mestrado)
Por vez pensa-se, depois esconde-se. (...) O esforço que faço é:
quando não quero dizer aquilo que penso volto costas e vou-me
embora. (José, 80 anos, não sabe ler nem escrever, pastor)
Às vezes penso certas coisas, mas depois penso que não é nada
comigo e não vou dizer. Devia dizer aquilo, mas não digo porque
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pode aquela pessoa não aceitar bem e então acabo por não dizer.
(...) Às vezes é para não preocupar. (Filomena, 58 anos, 2º ciclo do
ensino básico, empregada doméstica)
Pois, há coisas que a gente às vezes quer dizer mas não diz. (...)
Acontece, engole em seco. (...) Porque a pessoa não tem a culpa de
a gente ter certos problemas, de estar aborrecida. (...) Às vezes gostava de dizer logo quando as pessoas precisam de ouvir, mas não
consigo. Consigo consumi-las para mim e não digo para não ofender as pessoas. (Palmira, 62 anos, não sabe ler nem escrever, empregada doméstica)

Este ajustamento contextual é, em muitas circunstâncias,
pré-reflexivo, orientado pelo sentido prático. Mas a orientação
da ação proporcionada pelas disposições combina-se de forma
variável, em inúmeras ocasiões e momentos, com o papel da
reflexividade individual na definição das práticas. Precisamente porque os contextos de interação não podem ser inteiramente antecipados é sempre necessário tomar decisões in loco e,
nesse sentido, pensar na melhor conduta a adoptar, no que dizer e fazer face aos outros.
Nestas dinâmicas de ajustamento a contextos e pessoas, os
indivíduos são muitas vezes auxiliados por terceiros, que alertam para desfasamentos entre a ideia que os sujeitos têm daquilo que transmitem de si e os seus comportamentos reais na presença de outros. No fundo, fazem-nos tomar consciência e refletir sobre determinados aspectos das suas condutas que, por vezes, pretendem corrigir.
Tenho uma amiga minha que disse uma coisa muito engraçada sobre mim e quando ela me disse aquilo fez-se luz. Porque ela tem
toda a razão e eu nunca tinha pensado nisto desta maneira. Ela diz
que eu acho que estou a agir de determinada forma e que estou a
dizer determinada coisa e ela, que está a ouvir, diz: “não, tu não
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disseste nada disso”. (...) Na minha cabeça estou, por exemplo, a
ser desagradável ou estou a ser agressiva. E ela diz que não, que
fui muito querida e não fui nada daquilo que estava a achar. (Rita,
29 anos, mestrado, produtora de eventos)
Uma pessoa, uma amiga que também me acompanhou durante alguns anos costumava dizer uma coisa que eu achava graça e que
acabei por perceber que era verdade. É que o recurso ao humor
que eu faço muitas vezes era a minha forma inteligente de lidar
com o sofrimento. E eu acho que é isso mesmo. Portanto, eu muitas
vezes estou em situações muito complicadas e, enfim, mando umas bocas e digo assim umas piadas e tal, e quem está de fora e me
conhece menos bem nem sonha que eventualmente a coisa está
mesmo a pegar fogo. (Marta, 48 anos, doutoramento, professora
universitária)

Um fator determinante no que diz respeito à ativação de
competências reflexivas como forma de ajustamento às situações de interação diz respeito à familiaridade dos contextos.
Quando se tratam de enquadramentos mais informais, de contacto mais constante e prolongado, nos quais os sujeitos interagem com pessoas com quem mantêm uma relação de grande
proximidade, como familiares ou amigos, sentem-se mais descontraídos e confortáveis e, por isso, sentem menor necessidade
de auto-monitorização. No fundo, o sentido prático sobrepõese à reflexividade na orientação da ação em contextos de maior
familiaridade, que promovem um grau de fixação mais forte
das disposições, decorrente da frequência com que as mesmas
são requeridas, ativadas e atualizadas nesses enquadramentos
(Lahire, 2002: 414-417).
Enfim, depende também dos contextos, mas se estou com pessoas
que conheço bem, estou perfeitamente à vontade. Se estou com
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pessoas que conheço menos bem, talvez não fale tanto. (Marta, 48
anos, doutoramento, professora universitária)
Há pessoas com quem eu não faço esse esforço. Que me conhecem
melhor e que sei que posso contar com elas. (Cláudio, 60 anos, 3º
ciclo do ensino básico, gestor de conta)
Quando estou a falar com pessoas que já conheço não preciso de
estar a filtrar aquilo que digo. Se sair asneira compreendem bem,
embrulham tudo no mesmo saco e pronto. Com outras pessoas não
será assim. Depende. (Luís, 60 anos, 3º ciclo do ensino básico, eletromecânico de elevadores)

Em contextos mais formais, com pessoas com quem têm
menos confiança e com quem interagem menos frequentemente
e onde desajustes e deslizes podem ter maiores implicações na
imagem que transmitem de si mesmos, os entrevistados adoptam geralmente uma postura mais reservada, estão mais conscientes do que fazem e dizem, e monitorizam mais o seu comportamento. Tende a ser particularmente frequente no contexto
de trabalho, embora esta distinção entre enquadramentos formais e informais não seja assim tão linear. No espaço laboral
estabelecem-se também relações de proximidade que contrastam com momentos mais formais de reuniões ou interações
com, por exemplo, superiores hierárquicos. Para além disso,
uma atitude de maior reserva tem também lugar junto de determinados familiares e amigos, com quem o contacto é mais
esporádico e distanciado.
Só com pessoas com quem não tenho muita confiança ou com
quem estou um bocado atrapalhada ou assim. (Rita, 29 anos, mestrado, produtora de eventos)
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Depende da situação. Se for uma situação mais formal as coisas
são um bocadinho mais calmas. Se for uma situação mais informal
às vezes sai disparate… (...) Geralmente quando faço, faço num
círculo de pessoas que me conhecem relativamente bem e sabem
que eu digo coisas que podem parecer disparatadas (...) Eu faço
conscientemente, eu sei é que as pessoas vão interpretar da forma
correta. Porque posso dizer coisas que são de uma crueldade e toda a gente sabe que eu não sou cruel. (Lourenço, 45 anos, doutoramento, professor universitário)
No trabalho (...) há conversas que me custa mais falar. No caso dos
amigos, normalmente sai naturalmente, mesmo que seja alguma
conversa mais difícil. Por exemplo, com os patrões há certas coisas
que custa falar, ou por receio, ou será que me podem dizer que está mal, ou será que vão concordar. E aí sim, penso, preocupa-me.
(Irina, 34 anos, ensino secundário, empregada doméstica)

É em contextos mais formais, mas também em interação
com pessoas com quem têm menos confiança, quando discutem
certos assuntos e quando há alterações ou rupturas aos parâmetros relacionais que anteciparam, que os entrevistados enfrentam maior dificuldade em verbalizarem os seus pensamentos. É
comum relatarem episódios nos quais pensaram previamente,
nas suas mentes, dizer determinada coisa, mas não conseguiram verbalizá-la.
Depende das pessoas, com algumas sim. Depende também dos
contextos, mas há muitas vezes contextos onde eu nem consigo
verbalizar bem o que eu estou a pensar. (...) Muitas vezes fico envergonhada e atrapalhada e não consigo mesmo verbalizar por isso. Se eu estivesse totalmente à vontade numa situação descontraída, eu era capaz de dizer. Quando não estou à vontade com aquilo
que sinto e com aquilo que estou a pensar, custa-me um bocado a
verbalizar isso daquela forma que eu estou a pensar. (Rita, 29 anos,
mestrado, produtora de eventos)
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Há aquelas zonas de conforto, aquelas áreas em que eu me sinto
sempre mais à vontade para falar sobre. (...) Estou a tentar falar,
explicar qualquer coisa e estou a ver que não sou capaz, que às tantas a pessoa já está a perder a paciência e já está com vontade de
me esganar ou ir para qualquer outro sítio. Começo a ficar mais
enervado e mais atrapalhado ainda e mais dificilmente consigo levar a conversa a bom porto. (Gil, 21 anos, estudante de mestrado)
Às vezes não sai muito bem. A gente está pensando numa coisa,
vai dizer, por vezes esquece-se de um atrasado e já a coisa não é a
correta como podia ser. (...) A gente está conversando com um e
pensando noutro, depois volta-se para o outro esquece-se do que
disse àquele. E então muitas das vezes está tudo desencalibrado.
(José, 80 anos, não sabe ler nem escrever, pastor)

O nervosismo e a desorientação no discurso tendem a ser
maiores quando estes desajustes entre pensamentos e a sua
verbalização têm um impacto mais vincado do ponto de vista
identitário, do que teriam em contextos mais informais, junto
de pessoas mais próximas, que não recriminariam da mesma
forma os seus deslizes. Esta descoincidência entre conversas internas e externas é ainda susceptível de ocorrer quando há um
desencontro entre disposições e contextos, ou seja, quando os
sujeitos procuram agir da melhor forma com base na imagem
que têm sobre esse contexto, apesar de não terem incorporados
os esquemas de ação mais ajustados a essa situação.
A diversidade intercontextual na ativação da reflexividade
deve ser ainda articulada com a variação intracontextual. Independentemente dos enquadramentos, existem determinados
momentos e situações, em qualquer contexto, que fomentam o
exercício de competências reflexivas. Praticamente todos os entrevistados tendem a ser mais reflexivos quando têm maior
disponibilidade mental, nomeadamente quando estão sozinhos
e não estão a ocupar a sua atenção com uma atividade imedia61
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ta. Os sujeitos que vivem sozinhos ou que se encontram em situações de reforma ou desemprego relatam também com maior
frequência momentos em que se entregam a pensamentos sobre
quem são, o que fizeram, o que querem concretizar e como devem agir. Isto porque a reflexividade, para além de ser exercida
na preparação da interação e no imediatismo das situações de
copresença, é também ativada posteriormente, como meio de
avaliação das condutas em interações passadas.
O exercício da reflexividade em diferentes contextos pode
ainda mudar com o tempo. Por exemplo, o contacto inicial com
um determinado enquadramento de interação requer um período, mais ou menos prolongado, de aprendizagem das respectivas normas de conduta, o que exige uma maior monitorização
individual (Lahire, 2001: 263-264). Com a incorporação desses
princípios a ativação das competências reflexivas reduz-se consideravelmente. Outro exemplo, que ficou subjacente à análise
dos vinte entrevistados, remete para a influência, por vezes
profunda, das experiências por que os sujeitos vão passando,
nos seus modos reflexivos.
Dois entrevistados sofreram acidentes (um deles na Guerra Colonial Portuguesa, o outro no trabalho) com consequências graves para a sua condição emocional e física (num caso
amputação de uma perna, no outro queimaduras em todo o
corpo). Pelo impacto que estas ocorrências tiveram nas suas vidas (reorganização dos seus quotidianos e redefinição dos seus
projetos), ilustram claramente como um determinado acontecimento pode conduzir à reestruturação dos esquemas mentais.
Num outro caso, Rosa viu-se forçada a exercer um trabalho interno continuado para aprender a lidar com a toxicodependência do filho, o que a fez questionar, por exemplo, a sua postura
no contexto familiar, passando a assumir uma atitude mais afirmativa. Caso Irina não tivesse imigrado para Portugal, onde
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criou uma rede de apoio que a incentivou a sair de uma relação
marcada por violência doméstica, não teria desenvolvido um
modo reflexivo que lhe permite questionar as relações de género no casamento. Estes casos permitem perceber que a forma
como cada pessoa pensa sobre si mesma no mundo pode mudar ao longo do percurso de vida, em consonância com transformações nas suas circunstâncias, contextos e experiências de
vida.
O papel que a diversidade (intra e inter) contextual desempenha na ativação de competências reflexivas é ainda indissociável da pluralidade disposicional dos sujeitos. Pode ficar
implícito na discussão até aqui empreendida (e no próprio trabalho de Lahire) que a pluralidade pode gerar reflexividade, no
sentido em que o confronto entre diferentes contextos e normas
de conduta, exige adaptação e, por isso, o exercício da reflexividade na procura do comportamento mais adequado a adoptar. De facto, pensando no perfil mais qualificado e feminizado
no conjunto de entrevistados, o contacto com a diversidade e a
heterogeneidade contextual atuou como estímulo da reflexividade. Estes sujeitossão aqueles que revelam uma ativação mais
frequente e transversal, do ponto de vista dos contextos, das
suas competências reflexivas. Para os restantes entrevistados o
exercício da reflexividade tende a ser mais segmentado. Por exemplo, e por oposição, os que têm inserções socioeconómicas
mais desfavorecidas mobilizam com maior regularidade a sua
reflexividade nos contextos familiares e laborais, atendendo à
centralidade que as questões financeiras e a sustentabilidade do
agregado doméstico assumem nas suas preocupações.
Mas deve também ser destacado que a relação entre pluralidade e reflexividade não é linear. As disposições podem ser
heterogéneas, mas se se articularem com relativa harmonia e se
se reforçarem mutuamente, a diversidade torna-se a norma e
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não gera desajustes permanentes. Por outro lado, se existir confronto que origina conflitos internos, a ativação das competências reflexivas é mais frequente. A questão não é tanto se a heterogeneidade contextual e disposicional gera mais reflexividade, mas sim o modo como essa heterogeneidade é vivida.
No caso do perfil mais feminizado e qualificado não se verifica esse confronto e a ativação frequente das suas competências reflexivas não é produto da experiência de crises e desajustes. Isso porque existem outros processos e mecanismos de
formação da reflexividade, por via de estímulos intensos, continuados e confluentes em diferentes esferas de vida, que explicam um modo de pensar sobre si no mundo caracterizado pelo
exercício frequente e intenso de competências reflexivas. Mas
noutros casos o impacto desse confronto (e não da heterogeneidade propriamente dita) é o que está, em grande medida, na
origem do seu modo reflexivo. O desajuste entre os ideais de
alguns entrevistados e os das suas famílias levou-os a repensarem as suas vidas e a adoptarem uma visão estratégica dos seus
percursos. Noutras situações o conflito entre aquilo a que aspiravam e aquilo que incorporaram nos seus contextos reais de
existência desempenhou também um papel decisivo no modo
como os entrevistados se pensam a si mesmos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando na globalidade da obra de Bernard Lahire, a reflexividade não constitui uma preocupação central, nem é uma
problemática que o autor incorpore de forma sistemática e explícita em todos os seus trabalhos. Contudo, o quadro analítico
que sustenta as investigações que levou a cabo sobre as mais
diversas temáticas tem no seu âmago um conjunto de princípios teóricos e operatórios que criam um espaço de possibili-
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dade favorável ao estudo sociológico da reflexividade individual. O presente artigo centrou-se precisamente na discussão
de uma das dimensões desse contributo: a exterioridade da reflexividade.
Neste sentido, mais do que propor um programa de análise completo do conceito, o trabalho de Lahire faculta alguns
instrumentos cognitivos que podem ser complementados com
elementos operatórios de outras abordagens na construção de
um modelo de investigação. No caso específico da noção de reflexividade, o seu principal contributo reside no facto de permitir perceber (embora o autor não tenha essa intenção explícita)
como duas perspectivas tão diferentes como a de Bourdieu e a
de Archer podem dialogar e ser combinadas. Não é inédito
procurar articular estas duas propostas. Nos últimos anos têm
surgido alguns apelos teóricos nesse sentido para uma maior
complexificação da análise da ação (Adams, 2006; Elder-Vass,
2007; Fleetwood, 2008; Sayer, 2010; Sweetman, 2003; Vandenberghe, 2010a). Contudo, é preciso saber como ambos se podem
combinar não só do ponto de vista teórico, como também a nível operacional e metodológico. A exploração feita neste artigo
em torno da componente externa do exercício da reflexividade
permitiu precisamente perceber como essa articulação pode ser
concretizada a diferentes níveis, testando empiricamente a
combinação dos dois autores por via dos contributos de Lahire,
sem que seja necessário fazer concessões às propostas de um ou
outro autor.
O ponto fundamental desta reflexão é que não é imperativo efetuar escolhas unilaterais entre as possibilidades de uma
ou outra teoria, mas assume antes maior proficuidade analítica
combinar elementos compatíveis de diferentes propostas que
permitem observar os fenómenos sociais de forma complexa,
relacional e multidimensional. É nisso que assenta a cumulati-
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vidade do conhecimento científico e é precisamente esse um
dos princípios básicos que estrutura o trabalho de Lahire.
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Em nome do pai, do filho e
do espírito santo
Notas de uma Sociologia em escalas
Priscila Gomes de Azevedo1

INTRODUÇÃO
Ao chegar a uma casa na região rural da Zona da Mata
Mineira2, é comum sermos recebidos por uma pessoa solícita,
geralmente mulher e negra, que nos acomoda e nos anuncia aos
donos da casa, que prepara e nos serve um café, mas que não se
senta à mesa conosco; volta logo a seus afazeres e só retorna
quando os termina ou quando lhe é solicitado algum serviço.
Essa pessoa não é a empregada, é a filha de criação.
Este é um tipo de relação oriunda da prática de pegar para
criar, muito comum até o fim do século 20 nos contextos rurais
brasileiros, mas ainda presente na organização social de algumas dessas regiões, preservada tal como outrora pela memória
coletiva.3 No contexto da Zona da Mata Mineira, a categoria naDoutoranda em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas.
A Zona da Mata é uma das doze mesorregiões do estado de Minas Gerais,
formada por 142 municípios agrupados em sete microregiões, situa-se na porção
sudeste do estado, próximo à divisa dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo.
3 O tema da adoção informal, fosterage, vem sendo debatido já há bastante tempo
no cenário internacional, fundamentando-se em pesquisas etnográficas em
1
2
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tiva “filho de criação” refere-se a pessoas dadas ainda bebês ou
bem pequenas pelas famílias biológicas (por motivos diversos:
desde a falta de condições econômicas para a criação à retribuição de um favor recebido) a outras famílias, economicamente
bem sucedidas ou não4. Não se trata de casos de adoção, nada é
legalizado. As famílias que “pegam” essas crianças “para criar”, as apresentam como filho de criação ou “filho adotivo”, suprimindo qualquer distinção do filho biológico ou, nos termos
nativos, filhos de sangue, filhos verdadeiros ou filhos legítimos. No
entanto, a relação que se estabelece entre pais/filhos de criação é
completamente diferente da relação entre pais/filhos de sangue.
Ao contrário destes, os filhos de criação não frequentam escolas
ou frequentam muito pouco, não passeiam, nunca viajam, não
diversos contextos mundiais. Margaret Mead ([1928] 1961, [1935] 2000), nas
etnografias clássicas dos Arapsh e de Samoa, faz uma das primeiras descrições
etnográficas de arranjos familiares e residenciais que tendem a apagar o papel de
um só casal na criação e educação dos filhos. Esther Goody (1982) também
chama atenção para a existência de uma tendência e vontade de partilhar os
papéis parentais entre vizinhos e parentes na África Ocidental (ver também
Alber, 2003; Dupire, 1988; Goody, 1969; Lallemand, 1980). Na Oceania (Carroll,
1970; Brady, 1976; Charles, 1997), na Ásia (Massard, 1983 e 1988) e entre os
esquimós (Dufour, 1984; Guemple, 1979). Mais recentes no Brasil, estudos
dedicados à “circulação de crianças” confirmam os pressupostos da prática
observados alhures, como o caráter reversível da “adoção” e a preservação do
vínculo com a família biológica. Ver Fonseca (1995); McCallum (1991); MottaMauès (2007, 2006 e 2004); Viegas (2007); Godoi (2009) entre outros. A
pesquisa realizada na Zona da Mata Mineira não se enquadra no que é definido
por fosterage ou circulacion des enfants por ser justamente a “imobilidade”, o
confinamento, que constitui a categoria filho de criação.
4 O tema da classe ocupa uma posição marginal na prática de pegar para criar,
pois acontece de modo análogo em todas as camadas sociais da Zona da Mata
Mineira. Contudo, é determinante para a análise da prática de “dar” crianças:
todos os filhos de criação são oriundos de famílias economicamente muito
pobres, embora o fator econômico nem sempre seja determinante para a doação
da criança (por exemplo: “a minha mãe me deu porque não gostava de filha
mulher”). Para uma análise mais detalhada acerca dos motivos/estratégias
subjacentes à prática de “dar” os filhos, ver Cláudia Fonseca (1995).
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trabalham fora de casa, vivem uma vida despida de consumo,
de lazer, de vaidade etc. e qualquer ambição, sonho ou desejo
são tomados como despropositados. A vida dessas pessoas é
dedicada, desde sempre, ao cuidado5 da casa6 e dos pais até a
morte7. Contudo, tamanha distinção de tratamento entre os filhos não é considerada, seja pela família, seja pelos próprios filhos de criação. O trabalho acerbo que os sobrecarrega, roubando-lhes a infância, os estudos ou qualquer possibilidade de autonomia e individuação, jamais é espontaneamente referido ou
tomado com pesar. Tudo é visto de forma absolutamente naturalizada por ambas as partes, como mostra a narrativa de uma
mãe de criação: “quando o filho é adotivo é que a gente judia”.8
A categoria “cuidado”, concebida no âmbito do “trabalho emocional”, é central
na pesquisa. Sobre as varias faces do trabalho do care, ver Hirata e Guimarães
(2012).
6 A categoria “casa” assume nas narrativas a importância de “espaço moral”.
Baseio minha análise nos trabalhos de DaMatta (1997), Marcelin (1999), Pina
Cabral (2003) e Duarte e Gomes (2008).
7 Em alguns casos, após a morte dos pais, os filhos de criação se casam e
constituem família. Em outros, são deixados de herança para um dos filhos de
sangue, como os casos de dona Maria e dona Joana, 82 e 80 anos, que estão
servindo a quarta geração do casal que as pegou para criar. “Você sabe quantos
anos eu tenho? Eu tenho 70 anos! Quando eu fiz um aninho, a Maria veio pra cá
cuidar de mim. Depois mandaram a Joana. [Pesquisadora: mas elas vieram como
filhas ou para trabalhar?] Não, como filhas! Mas trabalhava. A mamãe era brava,
né Maria? [Maria ri].” Explicações de Vera, filha de sangue que recebeu dona
Maria e dona Joana como herança. Todos os nomes citados são fictícios.
5

De modo geral, as expressões “filho adotivo” e “filho de criação” se mesclam nas
narrativas; é comum a família apresentar um filho adotado legalmente como filho
de criação: “esse aqui é o meu de criação”. Mas o contrário é mais frequente: o
filho de criação ser chamado e se classificar como adotivo ou adotado. No âmbito
da ação comunicativa, não existem diferenças entre “adotado” e “de criação”: “é
igual mandioca e aipim... é uma coisa só, né?”, explicou Laura, uma filha de
criação. Contudo, existe uma diferença que é decisiva entre adotar ou pegar para
criar: o acesso à herança. É compartilhado socialmente que o filho adotado

8
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Num primeiro momento, quando interrogados se existe alguma diferença entre filho de criação e filho de sangue, todos os filhos
de criação, sem exceção, responderam de chofre, com o rosto
crispado num ricto de alegria: “Não! Sou filho mesmo, como se
fosse da família!”, malgrado o tratamento iníquo. Contudo, na
medida em que as horas foram passando e a formalidade que
uma “entrevista” carrega foi se diluindo numa conversa mais
espontânea, a narrativa revelou uma dissensão entre “como se
fosse” e “ser”9, tornando possível captar certo conflito entre
“disposições para agir”, “disposições para crer” (Lahire, 2004)
e, acrescento, “disposições narrativas”.
Inicialmente, a pesquisa se debruçou sobre as histórias de
vida de dez filhos de criação, seis mulheres e quatro homens,
com idades entre 22 e 93 anos, buscando acessar através das
narrativas biográficas a experiência “ser filho de criação”. Considerando as substanciais diferenças entre os casos, como questões de ordem geracional, de classe, de gênero, de escolaridade,
de trajetórias etc., chamou atenção a recorrência de algumas
condições/situações em todas as narrativas: todo filho de criação
se preocupa em demonstrar “orgulho de ser filho de criação”; insistência em frisar “eu me dou bem com todo mundo e todo
mundo gosta de mim”; valorização do excesso de trabalho, que
culmina numa pedagogia do sofrimento que os transformou
legalmente tem direito à herança, conhecimento recorrente nas narrativas
cotidianas.
9 No livro Mulher, mulheres – identidade, diferença e desigualdade na relação entre
patroas e empregadas domésticas (2001b), a antropóloga Maria Suely Kofes
levanta uma discussão interessante sobre as distinções entre desigualdade e
diferença e propõe a seguinte questão: “por que a desigualdade aparece oculta
como noção em muitas das perspectivas que enfatizam a diferença?” De acordo
com Kofes, “o lugar do conhecimento onde se produz a explicação da diferença,
da desigualdade, da assimetria, parece distinguir-se, chamando ao desafio da
conexão de outros como dominação, subordinação, poder. Como se os primeiros
fossem da ordem do traçado e os segundos, dos atos” (op. cit.: 30).
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em pessoas de bem; percepção da relação familiar como “missão”; valorização religiosa do sofrimento; crença em que “o inferno é aqui”; abnegações resignadas; e, por fim, variação das
narrativas entre o início e o meio/fim das entrevistas, passando
de frases prontas para o silêncio como narrativa.
As chaves interpretativas dessas e de outras questões não
se encontram nas histórias de vida, mas nos quadros de uma
“biografia sociológica”. Desse modo, foi necessário variar a escala de observação e trabalhar na interseção de duas abordagens: a diacrônica, procedendo a um estudo em profundidade
histórica através de documentos, de fotografias, da memória
coletiva e de um levantamento teórico de temas próximos ou
correlatos; e a sincrônica, através de observação etnográfica de
práticas e valores atuais, das narrativas dos filhos de criação e de
entrevistas semidirigidas com habitantes locais. Preservando a
intenção biográfica, a proposta é “etnografar uma experiência”
(Kofes, 2001a:13): a experiência de ser filho de criação; ao mesmo tempo cotidiana e histórica, com configurações de outrora e
implicações hodiernas.
DO EU ESSENCIAL AO EU RELACIONAL: A BIOGRAFIA
SOCIOLÓGICA COMO EXPERIÊNCIA METODOLÓGICA
A metodologia biográfica proposta por Bernard Lahire
inscreve-se numa longa tradição sociológica que, de Émile
Durkheim a Norbert Elias, passando por Maurice Halbwachs,
procura ligar cada vez com mais minúcia a ecomomia psíquica
aos quadros da vida social. O estudo do indivíduo enquanto tal,
passou do estatuto de “caso ilustrativo”, apenas como representante de uma instituição, de uma época, de um grupo etc.,
para o produto complexo e singular de experiências socializadoras múltiplas. O que era comumente circunscrito ao “psico-
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lógico” se expande e passa a compor o programa de uma “sociologia psicológica”.
Lahire argumenta que estudar o social individualizado, ou
seja, o social refratado num corpo individual que tem a particularidade de atravessar instituições, grupos, campos de forças e
de lutas ou cenas diferentes, é estudar a realidade social na sua
forma incorporada, interiorizada. Como é que a realidade exterior, mais ou menos heterogênea, se faz corpo? Como é que as
experiências se instalam de modo mais ou menos duradouro
em cada corpo e como é que elas intervêm nos diferentes momentos da vida social ou da biografia de um indivíduo? Questiona Lahire.
Em linhas muito gerais, o programa científico de uma sociologia em escala individual procura preencher o vazio deixado por todas as teorias da socialização ou da inculcação, incluindo a teoria do habitus, que evocam retoricamente “a interiorização da exterioridade” ou “a incorporação das estruturas objetivas”.10 A coerência e homogeneidade das disposições indiviNo texto “L’homme pluriel ou la sociologie à l’échelle de l’individu”, Lahire
chama atenção para exemplos de biografias unificadoras e “parciais”: “Em uma
obra que defende filosoficamente a ideia de um sistema de disposições coerente e
homogêneo, Emmanuel Bourdieu (Savoir faire. Contribution à une théorie
dispositionnelle de l'action, Paris, Seuil, 1998) utiliza o exemplo do célebre
trabalho de Erwin Panofsky sobre Galileu (E. Panofsky, Galilée critique d'art,
Paris, Gallimard, 1992), que põe em evidência o fato de que ‘os múltiplos
investimentos intelectuais’ do grande físico ‘não se reduzem a uma justaposição
de atividades separadas, formando, pelo contrário, um sistema de práticas
homólogas’ (1998: 7). A fórmula geradora das práticas científicas do físico é
assim designada por Panofsky: trata-se de ‘purismo crítico’. E. Bourdieu conclui,
pois, que ‘através da ideia de purismo crítico, Panofsky apreende a propriedade
fundamental em função da qual se organiza todo o comportamento do grande
físico, conferindo-lhe a sua coerência e o seu ‘estilo’ próprio.’ (Idem: 8). No
entanto, Panofsky não diz que o ‘estilo’ próprio de ‘Galileu’ se condensa nessa

10
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duais pensadas pela sociologia em escala de grupos ou de instituições, substitui-se por uma visão mais complexa do indivíduo, menos unificado e portador de habitus (de esquemas ou de
disposições) heterogêneos e, em alguns casos, opostos e contraditórios. Na concepção do indivíduo como singular, autônomo etc., não se deve negligenciar o estudo das instituições,
dos dispositivos sociais ou das configurações de relações de interdependência que contribuem para produzir este sentimento
de singularidade, de autonomia, de interioridade, de identidade de si para si, como observa Norbert Elias.
As obras literárias e os escritos pessoais de Franz Kafka
revelaram-se fecundos ao empreendimento de uma biografia
sociológica por constituírem, na visão de Lahire, um “magnífico exemplo de escrita autobiográfica à luz de seus processos de
socialização” (Lahire, 2010: 220). No livro Franz Kafka: éléments
pour une théorie de la création littéraire, Lahire personaliza todo
um esforço teórico desenvolvido em trabalhos anteriores11
fórmula disposicional (‘purismo crítico’). Ele não fala de ‘todo o comportamento’
de Galileu, mas do comportamento erudito do Galileu-físico. A diferença é
enorme. Poderia este ‘purismo crítico’ constituir a disposição social geral que
daria conta dos comportamentos domésticos, amicais, amorosos, alimentares,
indumentários...? Difícil imaginá-lo. Da mesma maneira, quando se evoca o
habitus literário de um romancista como Flaubert (cf. P. Bourdieu, Les Règles de
l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992), podemos nos
questionar em que medida este último importa o mesmo ‘sistema de disposições’
para toda uma série de situações sociais extraliterárias. O conjunto de seus
comportamentos sociais – qualquer que seja o domínio considerado – seria
redutível a esse sistema? A observação dos comportamentos reais mostra que tal
pressuposto está longe se ser evidente e de se confirmar”. Tradução minha.
Sobretudo em: A cultura dos indivíduos (2006); La condition littéraire. La
double vie des écrivains. (2006); Retratos Sociológicos: disposições e variações
individuais (2004); e em L’Homme pluriel: les ressorts de l’action (1998).
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através de pesquisas anônimas, cuja preocupação central era a
apreensão da complexidade do patrimônio individual de disposições para ver, sentir e agir, bem como de suas articulações
a contextos de ação determinados, a conjunturas ou circunstâncias as mais efêmeras, a quadros socio-históricos mais amplos e
permanentes. Nesta obra, Lahire parte de um estudo preciso de
la fabrication sociale de Kafka, desde suas primeiras experiências
familiares até as mais tardias em contextos díspares, seja através de uma pesquisa documental, seja por meio da autobiografia empreendida por Kafka, sobretudo sua Carta ao Pai (1919)12,
Em Carta ao Pai, Kafka se concentra em sua configuração familiar, cuja
centralidade expandida encontra-se na figura do pai, Hermann Kafka. Nessa
Carta, Kafka espera expor a origem do medo que seu pai lhe inspira e chega
mesmo a dizer que está convencido de que seus problemas e sofrimentos têm
origem na infância. Hermann Kafka é descrito como a “encenação gloriosa e
heroica de si”, exercendo permanentemente seu poder simbólico e social sobre
os outros através do sarcasmo, de observações pérfidas, da indiferença ou
desprezo, mas mais freqüentemente através de ameaças e violência verbal. São
os episódios da vida dura e do trabalho acerbo que ele repete a cada
oportunidade aos filhos com os propósitos, observa Lahire, de lhes mostrar o
quão vitorioso ele é e de criar um sentimento de ilegitimidade e de culpabilidade
entre os filhos. Na visão do pai, os filhos desfrutavam tranquilamente de uma
situação que fora conquistada ao preço de duro e longo trabalho. Eles eram
reduzidos assim a um estado de inferioridade constitutivo de suas condição e
independente de suas vontade. “Você sempre me recriminou (só na minha
presença ou na de estranhos – para a humilhação que isso representava você não
tinha sensibilidade, os assuntos dos seus filhos eram sempre públicos) de que,
graças ao seu trabalho, eu vivia sem qualquer privação, na tranqüilidade, no calor
e na fartura. Penso aqui em certas situações que devem ter literalmente riscado
sulcos no meu cérebro, como: ‘Já aos sete anos eu precisava levar a carroça pelas
aldeias’; ‘Precisávamos dormir todos num cubículo’; ‘Ficávamos felizes quando
tínhamos batatas’; ‘Durante anos, por falta de roupa de inverno suficiente, fiquei
com feridas abertas nas pernas’; ‘Quando eu ainda era menino já precisava ir
para a loja em Pisek’; ‘Dos meus eu não recebia nada, nem mesmo durante o
12

120

Cadernos do Sociofilo

concebida por Lahire como “un exercice de réflexivité”.13 Apenas
uma “biografia sociológica”, instrumento central desse projeto,
possibilita traçar os diferentes quadros de socialização do autor
e suas diferentes experiências vividas, pois procede por etapas,
variando a escala de observação; tal como o “movimento de
câmera que pode operar o realizador de um filme”, explica Lahire. “Zoom après zoom, on en parvient à de très gros plans qui focalisent l’attention sur des éléments ou des dimensions particuliers de la
vie du createur, et notamment sur ses textes litteraires” (Lahire,
2010: 11).
Em suma, Lahire defende um programa de investigação
que poderia utilmente ser constituído no sentido de uma sociologia histórica das formas de unificação discursiva (nomeadamente narrativas) do “eu”. A ilusão de um eu unificado, homogêneo, coerente não deixa de ter fundamento social, diz Lahire,
parafraseando Durkheim. O “eu” que se exprime ou o “ele”
serviço militar, ainda tinha que mandar dinheiro para casa’; ‘Mas apesar de tudo
– de tudo – o pai era sempre o pai. Quem é que sabe disso hoje? O que é que os
filhos sabem? Ninguém sofreu assim. Será que um filho entende isso hoje?’. Essas
histórias poderiam ter sido, em outras circunstâncias, um excelente recurso
educativo, teriam podido oferecer estímulo e força ao filho para resistir às
mesmas trabalheiras e privações pelas quais o pai tinha passado. Mas você não
queria isso, pois graças justamente aos seus esforços a situação era outra, não
havia chance para alguém se distinguir como você o tinha feito”. (Kafka, [1919]
1997: 30-31)
Vale notar que já em 1998, no seu L’ Homme pluriel: les ressorts de l’action,
Lahire chama atenção para a escrita enquanto um processo de distanciamento do
senso prático e apreensão mais objetivada das coisas, do mundo e de si. E de
modo mais sistemático em 2008 nos textos “De la reflexivité dans la vie
quotidienne: journal personnel, autobiographie et autres écritures de soi”.
Sociologie et Sociétés, vol. 40, n. 2, p.165-179; e em “Linguistique, écriture et
pédagogie: champs de pertinence et transferts illégaux”, La Raison escolaire.
École et pratiques d’écriture, entre savoir et pouvoir, PUR, Paideia, Rennes, p.5967.
13
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que é narrado garantem uma espécie de perenidade e de permanência de uma identidade pessoal coerente e uniforme. Sendo assim, é possível um diálogo renovado com a história, a
propósito da prática da “biografia histórica”. Como modificar o
gênero biográfico que privilegia, enquanto gênero discursivo, a
coerência de um percurso, de uma vida ou de um procedimento, em detrimento de todas as incertezas, incoerências ou mesmo contradições de que estão cheias as personagens históricas
reais? Não se trata de ceder à ilusão positivista de poder apreender a totalidade de uma “personalidade” em todas as facetas
da sua experiência, mas evitar o apagamento ou a eliminação
sistemática dos dados heterogêneos e contraditórios. Segundo
Lahire, cruzar os múltiplos dados de arquivo sobre o mesmo
indivíduo, abordando-o a partir de aspectos diferentes da sua
atividade social, em vez de simplesmente lhe desenhar o retrato coerente como artista, escritor, político, padre etc. é uma maneira de renovar o gênero biográfico na história tornando-o um
lugar experimental (no sentido de lugar de experiências, de tentativas) de reflexão metodológica.
EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO:
MODOS DE SOCIALIDADE E SUAS EXPRESSÕES
As cidades onde a pesquisa foi desenvolvida, Barão de São
João Batista e Bagre Bonito14, são demograficamente pequenas15, sobretudo nas zonas rurais, o que favorece a “rede de observação” (Comerford, 2003:32) que, apesar de informal, é muiOs nomes são fictícios, porém preocupei-me em manter algum sentido que os
originais representam para a população. Desse modo, “Barão de São João Batista”
às vezes aparecerá no texto apenas como “São João”, preservando a abreviação
costumeira nas comunicações cotidianas.
15 De acordo com censo realizado pelo IBGE em 2010, Barão de São João Batista
possui cerca de 38.000 habitantes e Bagre Bonito 8.000.
14
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to eficaz e à qual todos estão sujeitos. Como apontou Comerford nesse estudo realizado também na região rural da Zona da
Mata Mineira, existe um controle por parte dos moradores sobre a movimentação das pessoas nas estradas, sobre quem entra e sai da casa de quem, sobre a presença de “gente de fora”,
enfim, sobre a vida e os relacionamentos entre parentes, vizinhos, entre eles todos e os outros; temas que modulam as narrativas cotidianas. De um modo geral, uma questão perpassa
todas essas observações e nos diz muito a respeito dessa região:
o “capital social de relações pessoais” (Bourdieu 2002) como
um dos pilares da socialidade. Desse modo, o “nome de família” exerce um importante papel, seja como “capital”, seja para
o “interconhecimento”.
Ao chegar a essas cidades, seja à casa de algum habitante
local, ou mesmo a um lugar público, como um bar ou uma farmácia, a primeira coisa que acontece é a pergunta: “você é filho
de quem?” A partir da resposta, as relações de cordialidade ou
de hostilidade são traçadas. Através do “nome de família” os
habitantes se identificam, não como indivíduos, mas como parte de um grupo. Sobre o indivíduo pesa a “trajetória familiar”,
seus “estigmas” (Goffman, 1988) ou sua honra. Assim, ao perguntar “você é filho de quem?”, imediatamente e indiretamente
uma gama de informações é acessada: a condição econômica, se
“é gente boa” ou não, se “é de família de bem” ou não, onde
mora, “o que faz da vida”, a religião etc.
─ Por favor, uma água mineral? Quanto é?
─ Um real. Cê é filha de quem?
─ Da Terezinha, [filha] do Osvaldo Coelho.
─ Ah! Dos Coelho. E sua avó é Vaz de Melo.
─ É.
─ Cê tem uma tia que não casou, né?
─ Tenho.
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─ Eu sempre vejo ela na missa. Seu pai é quem?
─ Meu pai não é daqui não.
─ É de onde?
─ De São Paulo.
─ Ah... Como é que cê chama?
─ Priscila.

O “nome de família” funciona como uma espécie de crédito pessoal que define desde as relações sociais, passando pelas
econômicas, até as relações políticas. Todas essas relações são
pautadas mais por éticas subjacentes a uma “economia moral”
(Thompson, 1984), como honra, hierarquia e reciprocidade, do
que por princípios legais ou mesmo de lucro ou ganho material. Na política, duas famílias revezam entre si a administração
municipal há gerações, tanto em Barão de São João Batista,
quanto em Bagre Bonito16. Economicamente, o mercado local
também se organiza sob o “nome de família”. Sobretudo em
Bagre Bonito, o comércio é condensado pelas populares vendas:
espécies de mercearias que vendem um pouco de tudo e suprem a ausência de lojas especializadas. As relações de compra
e venda nessas vendas são pautadas pelo “crédito familiar”; tudo é vendido a prazo, sem qualquer garantia formal de pagamento (cheque, cartão de crédito, promissória etc.). O dono da
venda anota o que foi comprado num pequeno caderno, popularmente chamado de caderneta, que o próprio comprador
guarda consigo. O acerto das contas pode ser feito semanalmente ou mensalmente. A caderneta, de uso familiar, “fica no
nome do chefe da família”. Nem toda família possui conta na
Em Bagre Bonito, a eleição de um padre como prefeito em 2004 rompeu
temporariamente com a tradição do revezamento familiar na política. Porém, o
padre não se candidatou na eleição seguinte e as duas famílias voltaram a
disputar entre si o poder local. O fato de apenas um “padre” conseguir romper a
tradição política diz muito a respeito da cidade, como ficará mais claro adiante.

16
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venda e sua respectiva caderneta, apenas aquelas aptas pelo julgamento dessa “economia moral” (Thompson, 1984)17.
A religiosidade configura um dos pilares da organização
social destas cidades. A pessoa que não pratica a religião católica ou protestante não é bem vista socialmente. Nas duas cidades, a religiosidade se estrutura sobre um viés estoicista, cuja
indiferença à dor, à alegria, às desigualdades desemboca numa
valorização do sofrimento. Concomitantemente, praticam-se
um “catolicismo magicizado”: benzeção, rezas, superstições,
feitiçaria etc. Todas essas e outras crenças “funcionando” com
uma lógica de causa e efeito intimamente ligada ao cotidiano.
Do mesmo modo que as pessoas orientam suas vidas com base
em princípios cristão-religiosos, como, por exemplo, os “Dez
Mandamentos”, é comum recorrer a benzedores, curandeiros,
videntes, cartomantes etc., para todo tipo de sorte ou azar. Todas essas práticas são tratadas abertamente nas conversas e não
comprometem a religião “oficial” dos praticantes.
As missas dominicais da Igreja Matriz constituem o ápice
da “rede de observação”. A religião católica é seguida pela
maioria dos moradores das cidades. Para muitos, as missas
dominicais e a subsequente conversa na praça da igreja constituem o principal lazer, e o único para os filhos de criação. Constitui
também o momento em que têm seus comportamentos mais
observados e julgados. Muito do sermão do padre ou do pastor
é reproduzido nessas conversas, assim como na conversa cotidiana ao longo da semana: “Domingo o padre falou...”. Como
também é recorrente referências aos “Dez Mandamentos”, so-

Famílias “chefiadas” por mulheres; famílias muito pobres (em alguns desses
casos, a caderneta fica “no nome do patrão” do “chefe de família”); famílias cuja
religião “oficial” não é católica ou protestante; e famílias de orientação política
distinta da orientação do dono da venda geralmente não têm acesso à caderneta.

17
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bretudo aos mandamentos “Amar a Deus sobre todas as coisas” e “Honrar pai e mãe”.
Nos períodos de festas religiosas, sobretudo na Semana
Santa e nas semanas dos santos padroeiros das cidades, ocorrem vários eventos que mobilizam todos os moradores, sejam
ou não fiéis: as ruas são decoradas e o trânsito modificado em
função das procissões que cortam a cidade e arrastam multidões; há cultos e encenações religiosas em praça pública; são
montadas as barraquinhas que vendem iguarias para arrecadar
dinheiro para a igreja etc. Todos os filhos de criação entrevistados ajudam de uma forma ou de outra na organização do evento (geralmente as mulheres ajudam na cozinha preparando os
quitutes das barraquinhas e os homens na montagem das
mesmas e dos palanques). É interessante observar que a ajuda é
sempre nos bastidores, não cabendo aos filhos de criação, por
exemplo, ficar nas barraquinhas vendendo os produtos e nem
nos palanques montados sorteando e anunciando os números
das “tômbolas” e seus prêmios (geralmente frangos e leitões assados).
Na tradição católica, o mês de maio é considerado o mês
de Maria e nas duas cidades observadas acontecem as coroações
de Virgem Maria. A descrição etnográfica dessas comemorações
revela muito dos valores subjacentes que, de modo geral, pautam as socialidades. Durante todas as noites de maio, em cada
igreja ou capela da cidade, seja na zona urbana, seja na zona rural, uma menina, geralmente entre 3 e 8 anos, coroa Nossa Senhora. A menina coroadeira sai de sua casa vestida de anjo-princesa18,
com uma coroa de flores nas mãos acompanhada por um cortejo de outras crianças, meninos e meninas, vestidos “só de anVestido rodado geralmente de cetim, em tons claros como rosa, azul, amarelo
ou branco, bordado artesanalmente com muito brilho, mangas bufantes e asas de
penas brancas presas nas costas.

18
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jo”19 em direção à igreja onde ocorrerá a coroação. Ao chegar à
igreja, a coroadeira sobe no altar montado para a santa entoando
os cânticos religiosos que ensaiou cuidadosamente e coloca a
coroa de flores na estátua da santa. Findada a coroação, a expectativa de todos, sobretudo dos anjos que acompanharam a coroação, é com a entrega dos cartuchos: espécie de lembrança da coroação, que contém, além de algo que realmente a lembre (como
anjinhos feitos de gesso com o nome da coroadeira grafado), doces, balas e brinquedos.
O processo de coroação da Igreja Matriz constitui um processo agonístico de “distinção” (Bourdieu, 2002). As famílias
economicamente mais abastadas competem entre si pela coroação mais bonita, mais cara e mais memorável. Isso envolve, evidentemente, inúmeros gastos: o vestido da coroadeira geralmente é trazido de fora (cidades próximas, um pouco maiores); o
cortejo até a igreja é geralmente embalado pela banda de música da cidade; a queima de fogos de artifício chega a ser, em alguns casos, elaborados espetáculos pirotécnicos (com cascatas
de fogos que pendem da torre da igreja e explosões que iluminam a noite com o nome da coroadeira); os cartuchos também são
mais sofisticados, contém doces refinados e brinquedos caros.
Há famílias que recorrem a empréstimos bancários ou de agiotas para não comprometerem com a simplicidade a importância
social do evento. Não que sejam exigidos tantos gastos, mas pega mal uma coroação modesta: “o que as pessoas vão falar se
não tiver foguete?”, justificou a mãe de uma coroadeira. Só coroa
na Igreja Matriz a menina cuja família tem dinheiro para pagar a
ornamentação e a taxa da igreja (de um salário mínimo).20 As
Geralmente uma túnica branca com asas de penas brancas.
Nenhuma das filhas de criação entrevistadas coroou na Igreja Matriz. Laura,
Anita e Fiinha coroaram algumas vezes em capelas na zona rural, Clara sempre
foi anjo e Maria e Joana nunca coroaram e nem foram anjos.

19
20
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filhas de famílias com menor poder aquisitivo coroam em igrejas
de bairro ou em capelas rurais onde a taxa não existe e não há
necessidade de tanta ornamentação, nem de fogos de artifício e
nem de cartuchos caros (sem, contudo, abrir mão da oferta de
cartuchos). No fim das contas, são sempre as meninas das mesmas famílias que revezam entre si a coroação na Igreja Matriz. As
demais crianças da cidade viram anjos.
Contudo, nem toda riqueza, porém, é ostentada. E aqui reside uma diferença fundamental que ainda hoje separa roça e
rua (zona urbana, especificamente o centro da cidade). Quanto
mais próximo da roça, menor a ostentação da riqueza que, em
alguns casos, chega a ser maior do que a de alguns moradores
da zona urbana. Esse é um ponto importante, pois configura
uma das formas de socialidade do contexto rural observado.
Quanto mais próximo da área considerada pelos moradores
como roça, é comum encontrar pessoas vivendo com o mínimo
necessário, sem qualquer “luxo” ou “conforto”, como observam
os moradores da zona urbana, mas proprietárias de vários alqueires de terra, gados, imóveis etc. São pessoas que não ostentam o que têm, muito pelo contrário: roupas velhas e desgastadas, casa simples, físico judiado que lhes aumenta a idade, a
maioria não possui dentes, andam a pé ou de charrete, comem
o que plantam e criam em casa, são semi-alfabetizadas ou
mesmo analfabetas. No entanto, são a essas pessoas que habitantes da cidade e até de cidades vizinhas recorrem quando
precisam de dinheiro emprestado21.
Como conta, em tom de piada, uma informante de Barão de São João Batista:
“Meu tio mora na roça lá [em Bagre Bonito]. Você precisa de ver a casa que ele
mora! Só tem um quarto, uma cozinha e um banheiro. Nem televisão ele não tem!
Mas vive cheio de carrão parado na porta dele para pedir dinheiro emprestado.
Ele é aposentado, tem casa de aluguel e tudo... mas não para de trabalhar. Tem
quase oitenta anos e não para de trabalhar. Até latinha ele junta na rua! E não
adianta falar. Ele não gosta que fala. Tem dia que a gente fala: ‘Ô, tio! O senhor

21
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Corroborando com as análises sociológicas e antropológicas dos contextos rurais22, as pessoas mais velhas das duas cidades pesquisadas contam que construíram seu patrimônio
com a ajuda dos filhos. De acordo com esses relatos, até por
volta dos anos setenta do século 20, o papel do filho era o de
ajudar no trabalho dos pais. A quantidade de filhos que uma
família tinha, permitia construir certo patrimônio sem o dispêndio com mão de obra. As crianças eram treinadas desde cedo para o trabalho23. Os meninos, depois da escola, acompanhavam o pai no serviço da roça e as meninas também, mas
depois de ajudar a mãe com os serviços domésticos. No caso
dos filhos de criação, o aprendizado era decorrente do “serviço”,
prescindindo, na maioria das vezes, a escola. De um modo geral, poucas famílias investiam na educação dos filhos, mesmo
os biológicos. Raras eram as famílias, segundo os moradores
locais, que gastavam mais do que o mínimo necessário para sobreviver. Um exemplo disso é a saúde; tratamento médico só
em último caso, as pessoas eram tratadas com chás e rezas.
Apesar da recorrente referência ao trabalho como apanágio de suas vidas, nenhum dos filhos de criação entrevistados o
fez em tom de queixa. Pelo contrário, uma espécie de “pedagogia do sofrimento” é exaltada com orgulho por tê-los constituído em “pessoas de bem”. Trata-se de algo inerente à qualificação
moral que necessariamente todo filho de criação tem de passar.
As privações são tomadas como escolhas próprias, abnegações
resignadas. A família de criação procede do mesmo modo, ou
seja, não há o sentimento de exploração ou mesmo de trataprecisa parar de trabalhar um bocado, arrumar alguma coisa pra se distrair, ver
uma televisão...’. Ele vira e fala com raiva: ‘O distraimento meu é trabaiá!’ [risos]”.
22Palmeira (1976), Sigaud (1979), Garcia (1983), Moura (1988), Herédia (1988),
Galano (2002) entre outros.
23 Como aponta Galano (2002: 24), “os filhos de criação ainda mais cedo”.
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mento desigual dos filhos. O tratamento dos filhos de criação
acontece do modo como acontece porque “é assim, é filho de criação”, é próprio de sua “condição”.
Nas cidades pesquisadas, é senso comum o imperativo
que define a categoria filho de criação: são “pessoas especiais, escolhidas por Deus, que cuidam dos pais até a morte”. Tal “missão”, cuidar dos pais até a morte, é fortemente sustentada pela
valorização religiosa do sofrimento que opera nas cidades, de
modo que, o filho de criação que cumpre sua missão, goza de
conspícua “distinção”, nos moldes bourdieusiano do termo,
sendo destacado elogiosamente em todas as camadas sociais
devido a esse status benfazejo, auto-referido e também coletivamente compartilhado.
Num primeiro momento, quando questionados se conheciam algum filho de criação, as pessoas das cidades manifestaram comiseração pelas abnegações dos filhos de criação que conheciam, o que foi feito, curiosamente, em tons de elogio justamente à pletora da submissão: “elas [filhas de criação] são tratadas igual escravo, mas não abandonam a família!”; “nem os
filhos de sangue têm tanto carinho e cuidado com os pais como
ela tem”; “é melhor ter filho de criação do que de sangue porque
ele não abandona os pais”; “são pessoas boas, sempre dispostas
a ajudar”.
Porém, num segundo momento, quando questionados sobre o tratamento conferido aos filhos de criação, a submissão
passa a ser explicada sob o viés da obrigação, da “dádiva retribuída”: “filho tem obrigação de ajudar os pais. Os pais cuidam
dos filhos para depois os filhos cuidarem dos pais. Os filhos de
criação mais ainda, porque adotar uma criança é uma escolha”.
“Ninguém tinha obrigação de ficar com ela”.
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As “contraposições”24 na narrativa social indicam, de modos distintos, a servidão como algo implícito à “condição” filho
de criação. É isso o que constitui sua identidade e o legitima como “parte da família”, já que nos casos onde houve “rompimento” com a família25, o filho de criação passou a ser visto socialmente como “ingrato” e perdeu a posição de “como se fosse
da família”. O reconhecimento social atrelado à submissão atualiza as disposições dos filhos de criação adquiridas da relação
familiar. Apesar das mudanças decorrentes da urbanização que
alterou paulatinamente práticas e costumes, a imagem do filho
de criação como alguém devoto e servil encontra-se, ainda hoje,
preservada na memória coletiva destas cidades. Desse modo,
romper com a família de criação implica numa tripla perda de
reconhecimento: familiar, social e, no limite, também de Deus.
A fotografia abaixo, de um dos vitrais da Igreja Matriz de
Bagre Bonito, expressa com graça alguns pontos destacados
como formas de socialidade. A descrição etnográfica revela o
negativo.

No sentido que lhe é conferido por João de Pina-Cabral (2000:880), a
contradição diz respeito primordialmente ao embate dinâmico de princípios que
geram conflitos, e não à incoerência, no sentido de falta de harmonia ou de
convergência de princípios. Assim, já estamos falando mais de contraposições do
que de “contradições”.
25 Casos em que o acolhimento se deu já na adolescência.
24
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AS EXPERIÊNCIAS DE UMA FILHA DE CRIAÇÃO
Devido ao limite de páginas, vou me debruçar apenas sobre um dos dez casos analisados na pesquisa26. Parti de uma
estratégia didática e de redação para escolher a história da vida
de Laura. Inspirada pela obra de Bernard Lahire, uma das propostas desse artigo é chamar atenção para os processos de socialização, sobretudo familiar (praticamente o único pelo qual os
filhos de criação passaram), para tentar demonstrar sua relação
com a servidão aparentemente voluntária à família. De modo
Os dados, as informações e as narrativas aqui apresentados, referem-se à
primeira etapa da pesquisa de campo, realizada em 2007.

26
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geral, as narrativas dos filhos de criação, preservando suas peculiaridades e nuances, chega-nos como um coro uníssono de
uma melodia fixa. A narrativa de Laura enseja o contraponto
que, embora em interação melódica e reforçando as vozes individuais, carrega variações, espelhamentos, efeitos retrógrados,
novos elementos, frisa passagens, revela tensões e conflitos
que, no fim, permitirão uma análise mais profícua dos casos em
seu conjunto. Dadas às exceções (no que tange às variáveis, não
ao resultado) que a caracterizam, como questões de ordem geracional, de acesso à escola, de casamento e maternidade em
co-habitação com os pais de criação, novas disposições foram
constituídas, a maioria delas heterogêneas às disposições incorporadas na socialização familiar e Laura pôde adquirir mecanismos de maior objetivação das coisas, do mundo e de si.
O caso de Laura é pleno de particularidades, embora nenhuma delas a distancie da lógica cultural que “caracteriza” os
filhos de criação, como poderá ser observado no decorrer do texto. Ela foi o único caso pesquisado cujo acolhimento obteve algum registro, caracterizando o que se entende por “adoção à
brasileira”, preservando seu caráter ilegal. O motivo que levou
seus pais a “registrá-la” foi o de preservar de modo inexorável
não os “direitos” que cabem ao filho adotivo; mas os “deveres”
que cabem ao filho de criação. Apesar da “adoção”, ela é conhecida em Bagre Bonito como “filha de criação, mas melhor do que
filho de sangue”. Seus conterrâneos desconhecem a “formalização do acolhimento”. O casal que lhe “adotou” não podia ter
filhos e já havia acolhido outras duas crianças (com idade superior a oito anos), mas que, ao entrarem na adolescência, “davam na louca de ir embora”, como explicou Laura. Para não
correrem o mesmo risco, seus pais “adotivos” resolveram duas
coisas: “ter algum documento que não deixa [a pessoa “adotada”] fazer o que quer e a gente ter domínio sobre ela” e “pegar
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uma criança que não tem a cabeça formada”. Assim, aos quatro
meses de idade, Laura foi “adotada”: “ela está no nosso nome,
com papel no nome da gente, não pode fazer o que quiser. Deve satisfação a nós”, explicou sua mãe “adotiva”.
Laura justificou com a mesma lógica e com os mesmos
termos a diferença do seu caso perante o das crianças acolhidas
anteriormente: “É como o meu pai falou: ‘ele [o outro filho de criação] já veio pra cá registrado, eu não tinha nenhum domínio sobre
ele’. Como ele não tinha pela outra menina que eu te falei [a filha de
criação anterior]. Então não tem como você mandar, né? Você quer ir
embora, vai fazer o quê? Você tem pai e mãe, está registrado no nome
deles, então, não tem como comandar. (...) Comigo é diferente! Se eu
falar que vou embora, não é bem assim [risos], né? Aí já não dá... O
meu caso é outro.”
Laura tem 22 anos, é morena clara, alta e magra, bem magra. Seus longos cabelos negros e encaracolados emolduram
um rosto de expressões delicadas e sorriso solto. Casada com
André, 24 anos, e mãe de um casal de gêmeos de um ano em
meio de idade. Seu estado civil configura uma das peculiaridades do seu caso, mas também não a torna diferente dos demais.
Além disso, Laura foi o único caso analisado que teve relação
continuada com a escola, chegando a concluir o Ensino Médio.
Esse dado sim, a diferenciou dos demais por lhe permitir (através do gosto pela leitura, por exemplo) maior connaissance de
soi.
Laura mora com o marido e os filhos na casa de seus pais
“adotivos”, que fica na zona rural de Bagre Bonito. São 11 km
de distância do centro da cidade e, destes, 7 km não têm pavimentação, são, nos termos nativos, estrada de chão. Seus pais
“adotivos”, Tãozim e Maria das Graças (“Tãozim” e “Graça”),
têm 66 e 61 anos, respectivamente. Laura sempre morou naquela casa, “vim pra cá com quatro meses de idade e estou até hoje”. De
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acordo com o padrão local, é uma casa “boa” e “simples”, mas
que se destoa das casas vizinhas; ainda mais simples. Não é
uma região de muitas casas, quatro ou cinco, no máximo, e há
certa distância entre elas. A casa de Laura é rodeada por um
terreiro, onde há um curral, galinhas soltas e uma enorme antena parabólica fixada no chão. Apesar da “simplicidade” da casa, Tãozim possui uma condição financeira considerada “muito
boa”. Além do sítio em que moram, ele possui outras propriedades (imóveis), tanto naquela região como na zona urbana da cidade. De acordo com Laura, grande parte da boa condição financeira de seus pais se deve à significativa herança que a família de Graça, que era “rica”, lhe deixou. Se não fosse a narrativa de Laura, eu teria sido ludibriada pela observação (da casa
e do cotidiano), que não revelou tal condição. Comparada a outras famílias da cidade, a família de Laura vive de maneira bastante simples: se alimentam basicamente do que plantam e criam no terreiro; suas roupas puídas revelam alguns anos de uso;
o mobiliário da casa é “da época do casamento da minha mãe,
já está precisando trocar”; a charrete é o principal meio de
transporte da família, fica guardada numa espécie de estábulo
ao lado de um carro, um modelo popular dos anos 1980, utilizado em ocasiões especiais; o lazer da família consiste na frequentação esporádica (“porque é muito longe”) às missas dominicais na zona urbana e em visitas a parentes por motivos
especiais (festas de aniversário, casamentos, nascimentos, mortes etc.), ocasiões em que o carro é posto em movimento e a
roupa de ir à missa, guardada com esmero, sai do armário.
Em nosso primeiro encontro, Laura começou falando espontaneamente sobre seu dia a dia com as crianças e sobre a difícil tarefa de “dar conta deles”. Contou-me também que essa
foi a sua segunda gestação; pois na primeira ela sofreu um
aborto, “espontâneo, graças a Deus!”. Emendando o assunto,
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ela justifica porque ficou pouco tempo, três meses, trabalhando
na “lojinha de roupas” da qual era também sócia. A sociedade
da loja era dividida entre ela, um irmão do marido dela, que
mora em São Paulo, e uma amiga de seu sócio. Sua parte de investimento na sociedade era o serviço; ela não receberia qualquer pagamento enquanto a loja não desse lucro. A saída da
sociedade é atribuída ao fato de sacrificar as crianças com a sua
ausência. Em momento algum, ela menciona a influência de alguém nessa decisão, embora numa conversa à parte, seus pais
demonstraram ser radicalmente contra sua participação na loja,
dada a possibilidade de independência implícita na ideia.
Laura: A sociedade era de nós três. Aí eu resolvi sair, porque a
babá dos meninos, ela talvez ia sair... Ela não me garantiu que ia ficar
para tomar conta deles. Igual eu falei: eu não posso deixar eles na responsabilidade do pai mais da mãe [pais dela]. E eles não têm idade
mais, eles não têm pique mais para aguentar os dois. E eles são fogo!
Aí eu falei: “Não, eu não posso fazer isso”. É assim: quando eles querem colo, tem que ficar no colo, sabe? E eles são muito pesados. E
também eles têm só um aninho. Eu morro de dó! Ah!... Eu não vou
judiar deles! Loja eu ponho mais para frente, deixa eles crescerem e
tudo mais... É tão chato perder a infância, né? Não volta mais. Aí eu
falei: “Ah! Deixa pra lá! Eu não vou judiar deles”. Aí eu saí da sociedade.
Para Laura, trabalhar fora é uma satisfação pessoal, que
pode esperar. Ela não reclama ter de adiá-la. Assim como não
reclama a impossibilidade de prosseguir os estudos. Vale notar
que ela não só não reclama, como assume suas abnegações como escolhas suas, frutos de vontades próprias.
Eu sempre quis ser mãe novinha, sabe? Assim: casada ou pelo
menos com uma relação estável. Eu sempre quis ter filho novinha.
Nunca quis ter filho velha, assim, com uns 25, 27 anos não. Mas, assim, eu não tenho nada contra, né? Mas cada um... Agora, se eu estu-
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dasse... Eu sempre fui apaixonada com escola. Não estudei mais porque eles [os pais] são sozinhos, moram na roça, não são conformados
de mudar para a rua [zona urbana]... Se eles mudassem, pelo menos
eu saberia... Assim: se eu fizesse faculdade fora, ou qualquer outra coisa, pelo menos eu saberia que eles estão na cidade, não tem um risco
tão alto... Porque aqui na roça é assalto, o pessoal faz sacanagem... (...)
Às vezes eles [os assaltantes] sacaneiam feio! O meu pai tem problema de coração, não pode passar susto. Quem não leva um susto num
assalto? Deus me livre! Não tem esse, nem aquele! E, assim... eles
nunca foram contra eu estudar, mas também nunca foram a favor.
Assim... pelo fato... eu vou afastar, vou vir em casa só nos finais de
semana e olhe lá... É muito caro! Não compensa! Já é caro para você
estudar, se for para você vir em casa todo final de semana, não compensa estudar! Aí eu preferi assim: “Eu vou abandonar os estudos e
vou me dedicar a eles”. Mas eu sempre fui alucinada com escola.
(...)
Ela [mãe] sempre teve problema de coluna... Quando eu era pequenininha, com os meus quatro anos, ela descolou a retina. Então ela
perdeu a visão de um olho. (...) E ela sempre foi doente. Aí ela operou,
fez a colagem da retina, mas sempre teve problema seriíssimo de coluna. Ela é dependente. Então... Assim: ela não é dependente, vamos supor, do pai. Se ela fosse dependente só de um marido, de um homem,
era uma coisa. Mas, como é que uma pessoa que não enxerga bem faz
uma comida se os olhos não estão bem?Dos olhos dela saem secreção...
Há pouco tempo agora, há uns dois ou três anos, a operação que ela fez
a dezessete anos atrás, os fios dos pontos da cirurgia estavam soltando, estavam saindo para fora dos olhos! Aí tinha que ir ao médico em
Juiz de Fora [aproximadamente 140 km de distância] quase todos
os meses para tirar pontos de cirurgia de anos atrás!
E você sempre a acompanhou?
Sim, sim, sim. Sempre. É eu que vou com ela a Juiz de Fora, que
levo ela ao médico. O meu pai fez cirurgia do coração também. Tem
onze anos. Ele já fez uma ponte de safena, duas mamárias, duas angi137
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oplastias, dois cateterismos... Então os dois são dependentes de uma
pessoa. Então é aquele caso: se eu sair, é como se eles estivessem perdendo o esteio da casa. Porque se ele não pode sair, sou eu quem vai
pegar o carro, dirigir e levar onde precisa. Com ela a mesma coisa: se
não tem ninguém para arrumar a casa, sou eu quem arrumo; ninguém para lavar a roupa, sou eu quem lavo; ninguém para fazer comida, sou eu quem faço... Então, assim... Se eu saísse, eu estaria prejudicando eles, nesse sentido, em muito; porque pagar uma empregada
e pagar um estudo... Você sabe que um estudo fica caríssimo e a partir
do momento que engajar na meta do estudo, você tem que ir. Esse negócio de chegar até o meio do caminho e parar, você perde. Perde dinheiro, tempo, perde tudo. Então, ele [o pai] falou assim comigo:
“Você quer estudar? Tudo bem...”. Mas eu sei que ele abriu mão assim: “você vai, mas... [risos] é contra a minha vontade!” [risos]. Entendeu? Então eu falei assim: “não, eu não vou estudar mais não. Não
tô querendo, tô cansada e tal...”. Falei que era por mim; mas não, eu
sempre fui apaixonada com escola. Adorava, adorava!
Laura parou de estudar assim que concluiu o Ensino Médio. Ela fala com desenvoltura e possui um universo vocabular
acima da média de seu grupo social. Na sua opinião, isso é decorrência do gosto pela leitura. Ela conta com orgulho e entusiasmo que sempre se deu muito bem na escola porque é muito
curiosa e porque começou a estudar “antes da hora” para
acompanhar sua “meio-irmã”, outra filha de criação da família.
(...) Era meio que irmã. Ela era filha de um vizinho meu, que
mora aqui pertinho. Mas, era assim: a mãe dela largou a família toda
pequena. Largou o filho mais novo dela acho que era de colo ainda.
Largou a família toda e foi embora. E eles eram muito pobres, tinham
muitos filhos e ela [a menina] gostava muito de vir aqui. Ela veio
aqui pra casa, com nove anos de idade, pedir para morar aqui.
Na adolescência, começaram os conflitos dessa menina
com Tãozim e Graça. Laura não fala muito disso e atribui a saí-
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da de casa à própria menina: “deu na louca de ir embora”. A
situação dessa menina difere-se da de Laura sobretudo por dois
motivos interligados, além do fato de não ter sido registrada no
nome da família: primeiro, ela não passou a primeira infância
junto à família acolhedora e não constituiu as disposições chaves para agir de acordo com as obrigações da condição filho de
criação, e, segundo, ela nunca os reconheceu como família, o seu
vínculo familiar permaneceu com a família biológica, com a
qual mantinha contato.
Quando ela veio morar aqui ela já tinha nove anos, a cabecinha
dela já era formada. Ela chamava os pais dela lá de pai e mãe, os meus
ela chamava pelo nome. (...) Ela morou aqui em casa dos nove aos quatorze anos. Quando ela fez quatorze anos, ela deu na louca de ir embora: “Ah! Eu vou embora; quero morar com o meu pai agora”. Mas não
era, a irmã dela tirou ela de cabeça: “Ah! Vem morar comigo. Morar
na casa dos outros não presta!”. Aquilo entrou na cabeça dela. Ela
disse: “eu quero ir embora para morar com o meu pai! Quero tomar
conta do meu pai”.
Os pais de Laura não tiveram filhos biológicos. Graça
sempre teve problemas na gestação que resultavam em aborto.
Depois de vários anos de tratamento, descobriram que o problema era com Tãozim. De maneira constrangida, Laura revela
que por machismo o pai não queria que ninguém soubesse que
o problema era com ele e não se dispôs a fazer o tratamento.
Em momento algum ela julga o pai; ao contrário, ela procura
compreendê-lo e até justificá-lo.
Na verdade [Laura baixa o tom da voz], o meu pai, ele é muito fechado. Ele é de família antiga, muito fechada... Ele foi criado naquele regime antigo, nunca conversava sobre isso. Nem comigo, nem
com ninguém. Eu descobri, a minha mãe me contou, quando eu já estava grande; com os meus quinze, dezesseis anos. Até então, não. Para
todo mundo era ela. Ela sempre colocou a culpa nela; “ela” não podia
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ter filhos. Entendeu? Ninguém sabia que o problema era com ele. Mas
o problema é com ele. E ele também não queria expor para ninguém
que o problema era com ele. [Silêncio]
Machismo?
É! Por machismo. E para não criar problema, ninguém nunca
tocou ou insistiu no assunto. (...) Hoje o meu pai tem 66 e a minha
mãe tem 61 anos. Então eu vejo assim a relação dos meus pais: a minha mãe preferiu se culpar, carregar a verdade só entre ela e ele. E o
meu pai meio que assim: “O problema é com ela porque eu sou o tal,
eu sou o homem, não posso ter esse tipo de problema... O problema
não é comigo; é com ela”. Mas na verdade ele sabe que o problema é
com ele. Ele sabe que eu sei disso, mas eu não gosto de comentar. Eu
sei que machuca, então é bobeira...
Antes de Laura e de sua “meio-irmã”, seus pais pegaram
para criar um menino, “já grandinho” e que ao entrar na adolescência, também “deu na louca de ir embora”.
Ele, assim... Os avós dele é que eram conhecidos do meu pai, e...
a mãe dele era muito louca, era drogada. E os avós dele falaram assim:
“Ah! Tãozim, deixa ele ficar com você; que você é uma boa pessoa para
cuidar dele. Se ele for ficar com a mãe dele, ele vai ter uma péssima influência, vai crescer vendo aquilo, vai ficar a mesma coisa”. E ele louco para morar na roça, porque ele era apaixonado com gado... essas
coisas assim. Só que ele era muito cabeça fraca, sabe? Ele era muito
sem juízo. Aí deu a doida nele também e ele quis ir embora. (...)
Ele ajudava o seu pai?
Ajudava! Ajudava! Meu pai sempre mexeu com leite e ele ajudava a tirar leite... Ele fazia de tudo! Ele fazia de tudo, tudo. Era como
um filho mesmo! (...) Mas aí ele decidiu ir embora. É como o meu pai
falou: “ele já veio pra cá registrado, eu não tinha nenhum domínio sobre ele”. Como ele não tinha pela outra menina que eu te falei. Então
não tem como você mandar, né? Você quer ir embora, vai fazer o quê?
Você tem pai e mãe, está registrado no nome deles, então, não tem como comandar. Comigo é diferente! Se eu falar que vou embora, não é
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bem assim [risos], né? Aí já não dá... O meu caso é outro. [Silêncio]
Aos quatorze anos de idade, Laura sentiu vontade de
conversar com sua mãe biológica, que mora em Barão de São
João Batista. Depois desse encontro, ela passou a manter algum
contato com a mãe e a avó biológicas. Isso representou algo
importante na definição de sua identidade, bastante indefinida
e cuja situação lhe é angustiante, como veremos a seguir.
(...) A minha mãe é o tipo de pessoa... assim... ela é muito diferente de mim: ela é caladona, ela é muito na dela, muito quietona... E
ela ficou assim [ao rever Laura]: tão bobada, tão passada... Sabe? Ela
não acreditava que eu era a filha dela. A minha mãe tem trinta e seis
anos. Ela é muito nova ainda. Ela teve o primeiro filho aos quatorze
anos. Ela me teve com dezesseis. Eu sou, no caso, a segunda filha. Mas
eu sou a única mulher [do total de cinco filhos]. E... A minha avó
ficou louca de tanta alegria [ao revê-la]! Ela não sabia se ria ou se
chorava, tadinha! A minha avó, ela é como eu; ela é conversada, sabe?
Ela é mais espontânea. Mas, assim, de vez em quando eu vou lá... Ela
veio aqui no aniversário dos meninos [seus filhos]... Sabe, eu tenho
mais vínculo com a minha mãe. Mas eu conheço o meu pai também.
Vou muito na loja do meu pai... Converso com ele e tudo mais.
Laura nutre um sentimento de compaixão pela mãe, dada
a sua personalidade “manipulável” e às condições nas quais ela
engravidou. Como sempre, Laura não julga e procura justificar,
não só sua mãe, mas também a patroa da mãe, personagem
importante na história. É importante observar (a fim de contextualização social daquela região) a pouca idade da mãe de Laura quando trabalhava como empregada doméstica, não regulamentada, obviamente, na casa de uma família conhecida e de
classe média-alta de Barão de São João Batista. Vale notar ainda
que as contas não fecham muito bem: se a mãe de Laura tem 36
anos e Laura tem 22, então sua mãe lhe teve com 14 anos e não
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aos 16. Desse modo, sua mãe teve o primeiro filho entre os 12 e
13 anos (já que, segundo Laura, seu irmão – que, aliás, é filho de
criação de outra família na mesma cidade – é um ano mais velho), podendo ter ficado grávida com 11 ou 12 anos, do filho da
patroa, maior de idade e recém formado em odontologia, da
casa onde trabalhava.
(...) Eu acho que ela fez certo [ter lhe entregue à “adoção”].
Não vou dizer que se eu estivesse no lugar dela eu faria a mesma coisa. Não! Eu não faria a mesma coisa! Mas eu acho que se ela viu que
não tinha condições, ela fez mais do que certo. Porque se ela fosse tão
irresponsável, ela daria a criança para qualquer um. Não queria nem
saber. Ela colocaria na porta da casa dos outros, jogaria no lixo, igual
acontece hoje em dia, o que é um absurdo... Então, assim, ela agiu com
um pouco de bom senso e consciência, porque ela sabia; se fosse para
adoção, não seria qualquer pessoa que poderia adotar [Laura desconsidera/desconhece o caráter ilegal de seu “registro no nome da
família”]. (...) Porque é assim: a minha mãe engravidou primeiro do
Rafael, ele tem vinte e três anos. Ela engravidou dele morando na casa
da patroa dela. E o Rafael é filho do filho da patroa dela. A patroa deixou ela ficar na casa para abafar o caso, porque a família era renomada, o avô do Rafael era sargento... Não poderia manchar a imagem.
Então, assim, deixou ela ali para embaçar a situação.
Não para ajudar?
Não, para ajudar também. O marido [da patroa] era muito carrancudo, assim, muito certinho... A dona Maria Helena [a patroa]
não, ela era mais amorosa. Ela deixou a minha mãe ficar ali para embaçar o caso e porque ela tinha dó também. Aí a minha mãe falou assim: “Olha, eu vou dar ele para a adoção porque eu não tenho condições de tratar dele”. Aí a dona Maria Helena falou: “Por mim tudo
bem. Eu não posso cuidar dele também”. Quer dizer, se ela cuidasse, é
lógico que ia dar na cara que era do filho dela. E ele tinha formado de
pouco, ia prejudicar ele no trabalho... Aí tudo bem. Ela deu ele para a
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adoção. Aí ela [patroa] falou: “Olha Marlene (a minha mãe chama
Marlene) se você engravidar de novo, eu não vou aceitar que você trabalhe aqui mais. Porque você trabalha o dia todo, vai para casa, a noite
sai por aí... Cai na gandaia, arruma namorado... Você não se previne,
acaba engravidando e vem trabalhar. Como é que você vai trabalhar
grávida? A sua sorte é que você não passa mal e consegue trabalhar,
mas toda gravidez não é igual à outra”. Aí minha mãe falou assim:
“Pode deixar que eu não vou arrumar filho mais não”. Aí passou um
ano, estava ela lá; com filho de novo. Aí a patroa falou: “Olha, infelizmente... Eu já tinha falado para você que ia te mandar embora se
você engravidasse de novo”. Aí mandou ela embora. Mas aí passou
uns cinco, seis meses, e ela [a patroa] se arrependeu: “Quero saber o
que a Marlene está arrumando... Porque ela é muito pobre e eu mandei ela embora... Quero saber o que está acontecendo com ela”. Aí ela
chegou na casa dela [da mãe biológica], a minha mãe já estava com
uns sete meses de gravidez, aproximadamente. E ela estava comendo
macarrão, mas macarrão cozido na água... Não tinha gordura [óleo],
não tinha sal, não tinha alho, não tinha nada! Era o cúmulo da pobreza! Ela [a patroa] ficou “morta” e disse: “Você pode voltar para a
minha casa. Você pode até não trabalhar, mas comer você vai! Porque
não é possível! Como é que você pode ficar grávida sem se alimentar?
Como é que essa criança vai nascer?”. Aí ela acabou voltando e depois
eu nasci.
(...)
A minha mãe [biológica], eu não considero ela uma pessoa... assim... depravada, uma mulher oferecida. Porque nós somos em cinco
irmãos. (...) Nós somos cinco filhos. Cinco de cada pai. Nós não somos
todos do mesmo pai. Então isso classifica a minha mãe como uma mulher sem vergonha, né? “O que é isso? Ter cinco filhos e um de cada
pai?”. Né? Mas eu não posso classificar ela dessa forma porque eu não
sei como é que foi acontecer isso com ela, entendeu? Mas hoje, se você
sentar com a minha mãe... Você sentar e conversar com ela, você vê
que ela é uma pessoa completamente manipulável. Ela é uma mulher
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fácil! Chega um homem perto dela, conta uma história, ela se apaixona, ela se entrega. E a vida não é assim. Entendeu? Aí ela vai e toma
um tombo. E qual é a conseqüência do tombo dela? Um filho. E assim
vai; até completar os cinco filhos que ela tem hoje.
Apesar da mágoa que sente pela forma como seu pai
biológico reagiu à gravidez de sua mãe, Laura tem significativa
admiração por ele. Novamente, ela não julga ninguém. Sua expectativa de convivência com o pai, depois do tardio “reconhecimento da paternidade”, foi colocada de lado, assumida como
“uma coisa boba”, em respeito à vontade de outrem.
Quando a minha mãe engravidou, ela falou com ele que estava
grávida. Só que ele não acreditou. Achou que era sacanagem [brincadeira] dela... E ela muito boba, ao invés de insistir no assunto, já que
ela estava realmente grávida dele, não! Ela falou assim: “Tá bom! Eu
estou grávida de você. Se você não quiser assumir, não tô nem aí!”.
Ficou na dela, ganhou o neném... Aí ela encontrou um dia com ele (isso é coisa que ele me contou) e falou assim: “Oh, Paulo! Sua filha já
nasceu tá?”. Ele virou e falou assim: “Mas é verdade mesmo? Você
num tá de sacanagem comigo não?”. Ela falou assim: “Não, eu não tô
de sacanagem. Realmente é sua filha e tudo mais...”. E ele continuou
levando o caso na esportiva, sabe? Ele não se tocou. Ele foi se tocar
que realmente tinha uma filha quando eu já estava maior [os pais de
Paulo moram em Bagre Bonito. Laura conta que sempre os encontrou nas missas dominicais, mas lamenta nunca ter se aproximado, pois seus avós não tinham “curiosidade” de conhecê-la
de perto]. Aí ele percebeu a semelhança do meu rosto com a família
dele. Aí ele percebeu que a gente tinha semelhanças. (...) Ele se tocou
que realmente eu, no caso, poderia ser filha dele, quando eu engravidei
de gêmeos... Nossa! Aí que ele “foi num mundo e voltou noutro!”.
Porque ele também é gêmeo! Ele é gêmeo com a irmã dele, eles são um
casal de gêmeos, e ele é pai de gêmeos! Aí ele falou: “Não! Não tem
como ela não ser minha filha mesmo”. Porque a questão da gravidez
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gemelar, ela é hereditária, né? Aí ele veio aqui em casa, chorou muito
e tudo mais... Mas, assim... Eu gosto muito dele. [Silêncio] Talvez eu
gosto mais dele do que da minha mãe. Não sei te explicar por quê.
Mas... Assim... Às vezes eu me sinto chateada com ele... Por que ele
demorou tanto a se tocar? Entendeu? Que eu era realmente filha dele... (...) Mas isso é um caso mal resolvido entre ele e a minha mãe. Eu
não tenho nada a ver com isso. Eu acho que vai fazer mal pra mim,
ficar aprofundando nisso, porque se eles nunca se preocuparam em
sentar e falar: “não, ela é sua filha sim e tal e tal...”, pra quê que eu
vou ficar fazendo isso agora, né? Eu senti também que se eu me aproximasse muito dele, eu estava prejudicando a relação dele com a família dele, sabe? Porque a família dele despertou ciúmes... A mulher dele
ficou enciumada. Mas, assim, quando a mulher dele se casou com ele,
ela já sabia que ele tinha uma filha. Uma filha fora do casamento.
Mas, depois que ele passou a conviver com essa filha... Aí não. Aí eu
acho que despertou um pouquinho de ciúme. Aí eu falei [pensou] assim: “eu vou prejudicar a relação dele com a família por uma coisa boba! Eu vivi vinte e dois anos sem ele, não vai me fazer falta agora”.
Na passagem abaixo, Laura fala com naturalidade,
embora revele discordância, que sua mãe “adotiva” sempre
quis ter uma filha com o intuito de ajudá-la no serviço. A educação que seus pais tiveram e tentam passar para ela considera
que “ser filho” é servir os pais. Isso é particularmente mais forte no caso de Laura. Seus pais a criaram com o discurso de que
“adoção é uma decisão!”. Isso faz com que ela se sinta ainda
mais obrigada do que um filho de sangue ou um filho de criação
sem registro a retribuir tudo o que os pais fizeram por ela.
(...) E você acha que a sua mãe, quando te adotou, ela já
pensava nisso? Ou seja, ela fazia questão que fosse uma menina
porque queria uma companheira?
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Isso, isso. Sempre pensou assim, porque na cabeça dela, ela pensava o seguinte: como ela já tinha problema [de saúde], se ela arrumasse um menino a tendência seria ele ajudar no serviço do homem,
do pai. Então ela pensou assim: “Eu vou dançar nessa! [risos] Então
eu quero arrumar uma menina, porque uma menina vai me ajudar”.
Entendeu? Ela pensou nela, você tá entendendo? [Essas partes estão
sublinhadas porque Laura as demarcou enfaticamente]. E nessa
o meu pai também entrou.
E você passa isso na criação dos seus filhos? Quero dizer,
você trata os seus filhos da forma como você foi tratada?
Não. É como eu falo para o meu marido: o sentimento de uma
pessoa adotada é diferente do sentimento de uma pessoa que não é.
É mesmo?
É. Eu classifico assim.
Mesmo tendo vindo pra cá ainda bebê e sendo criada como filha, como você disse?
Mesmo assim. Sabe por quê? A sociedade te vê de uma forma diferente. Você é especial para a sociedade porque você é adotada. É comum todo casal ter filho, né? Não é comum todo casal ter filho adotado. É difícil! (...) Você pensa de uma forma diferente. Parece que você
se sente mais sofrida do que as outras crianças, entende? Eu sempre
me senti assim, sabe? (...) A família do meu pai meio que ficaram revoltados. Eles pensavam assim: “Deixa de ser bobo! Você vai deixar de
ter filho para adotar filho dos outros? Isso vai crescer e você não sabe o
que vai ser...”. Entendeu? Então você cresce tentando mostrar para
eles que você pode ser normal, como qualquer outro filho, mesmo se
fosse um filho biológico, se fosse deles; um filho normal. Então você
tem que crescer meio que provando para os outros que você não vai ser
aquilo que maquiaram. (...) A família da minha mãe também nunca se
conformou, sempre atacou a minha mãe mesmo: “Ah! Você é muito
boba de adotar filho!”. (...)
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Laura está presa a essa forma de criação por dois motivos: primeiro porque ela incorporou o discurso dos pais sobre
o que é “ser filho” (ainda que, reflexivamente, diz não querer
que os filhos dela passem pelo o que ela passou e ainda passa);
segundo porque ela precisa provar para a própria família e para a “sociedade” que ela sabe “sê-lo”, ou seja, que ela não vai
ser “aquilo que maquiaram”. Quando eu lhe pergunto o que mais
admira em sua mãe adotiva, Laura não sabe me responder. Depois de pensar um pouco, diz que sua mãe é muito trabalhadora, muito sofrida. Laura sabe que a imagem que tem da mãe (a
mesma que a mãe tem de si – Laura apenas reproduz o discurso que cresceu ouvindo da mãe) é a imagem que a mãe gostaria
de ter dela, de Laura. Porém, diz não aceitar certas coisas que
seus pais tentam lhe passar, mas não os enfrenta, “prefere” não
fazer e nem falar nada. O mesmo acontece em relação ao pai. A
característica que Laura destaca é a mesma que ele próprio destacou quando conversamos e ele quis me explicar que “tipo” de
pessoa ele é.
O que você mais admira na sua mãe?
Na minha mãe? Hum... deixa eu ver o que eu mais gosto nela...
[longo silêncio] A minha mãe é muito trabalhadora. Ela sempre trabalhou demais. Ela teve uma infância sofrida demais, sabe? De trabalhar pesado mesmo. De carregar peso igual a um burro! Sabe? Ela
sempre trabalhou muito, desde muito novinha. Então, assim, eu acho
ela muito guerreira, sabe? (...) Meu pai também, nesse sentido. E meu
pai é muito alegre. Eu acho o meu pai muito alegre, muito brincalhão,
muito extrovertido. Eu gosto desse lado dele. De brincar, de tirar sarro
das coisas que às vezes tem que ser levadas a sério, mas ele leva na sacanagem, para que aquele problema não se torne maior, sabe? Ele prefere brincar para não ter que encarar o problema. (...) Eles trabalharam muito, muito. Eu lembro que, às vezes, quando eu era pequena, a
minha mãe me contava histórias que ela não se tocava que me machu-

147

Quarto Caderno – 2013

cava e eu também não falava nada... Até que um dia o meu pai falou
pra ela: “você está contando um caso seu, mas que machuca ela!”. O
caso era assim: o pai dela obrigava ela a trabalhar muito e ela não tinha o direito de reclamar. Se um dente estivesse dolorido, não se tinha
o direito de ir lá e consertar o dente. Aquilo tinha que apodrecer e cair
pra lá... Tanto é que uma época a minha mãe infeccionou o canal de
um dente que chegou a perfurar o rosto dela! Ela tem a cicatriz! Chegou a perfurar! E o pai dela não deixava ela procurar um médico. Até
que isso deu uma febre muito forte, que ela trincou os dentes; ela não
conseguia abrir a boca para comer, para beber... Chegou no limite! E o
pai dela muito rico! “Oh só pro cê vê!” Não deixava ela ir ao médico.
Aí quando chegou no limite do limite; que ele viu que não tinha recurso mais, que ia manchar o nome dele na sociedade... Imagina: filha de
homem rico nessa situação! Aí ele deixou ela ir ao médico, mas também assim: para fazer o que fosse preciso com o menor preço possível!
E tinha que ir e vir do médico debaixo de sol quente, a pé! Se desse
hemorragia, que desse! É a pé e pronto! Então, assim, quando eu era
menor, eles queriam passar isso para mim. A forma de criação deles.
Mas eu nunca aceitei muito isso não. O que é isso, gente? Isso é um
absurdo! Mas, assim, eles nunca quiseram que eu trabalhasse muito
não. Mas, voltando ao assunto, quando ela [a mãe] cresceu, estava
numa faixa maior de idade, ela chegou para ele [o pai dela] e falou
assim: “Ô pai, eu sou filha adotiva?”. E o pai respondeu: “Não, por
quê?”. E ela disse: “Não, porque quando o filho é adotivo é que a gente
judia. Por que o senhor judia tanto de mim?”. Entendeu? Ela falava
assim com ele, só que contava para mim. Ou seja, se judiassem de
mim, eu tinha que aguentar porque eu sou adotiva.
E você não falava nada?
Não. Quando eu era pequena, havia mais conflito em relação a
isso, sabe? Às vezes eles falavam coisas que me ofendiam e se eu tentasse responder ou tentasse conversar a respeito do problema, eles falavam comigo que não, que eu deveria ser muito agradecida a eles,
porque se eu estivesse com a minha mãe [biológica] lá, talvez nem
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viva eu estaria. Eles me criaram com a mente o seguinte: eu tenho que
viver agradecendo somente a eles, porque foram eles que me deram a
vida, entendeu? Eles nunca entenderam que: independentemente deles
terem me adotado, mesmo se eu morasse lá, eu não seria uma pessoa...
como a minha mãe é. Que sempre teve filho sozinha, que eu ia levar
esse tipo de vida. Quando eu era mais nova, eles pensavam assim... E
até hoje. Às vezes, eles pensam assim. Por exemplo, se eu fico nervosa
com os meninos [seus filhos] e digo: “eu vou te dar uma coça [surra]
menino!”. Claro que eu não vou bater numa criança de um ano! Eles
falam: “Não vai bater não! Ah se você for fazer igual a sua mãe fez,
heim?!”. Entendeu? E às vezes isso me machuca. É igual eu falo com
você: o sentimento de uma pessoa adotada é completamente diferente;
porque uma criança normal, que não seja adotada, ela nunca vai passar por isso. Nunca. Se o filho faz alguma coisa de errado e a mãe fala:
“Ah, menino! Você está ficando igual ao fulano!”. O filho pode dizer:
“Eu puxei a senhora. Você não é minha mãe?”. Eu nunca posso dizer
uma coisa dessas: “Eu puxei a senhora”. Como? Eu puxei a minha
mãe [biológica]? Como? Se eu não convivi com ela e não sei como ela
é. Eu puxei o meu pai [biológico]? Também não sei, eu não convivi
com ele. Então é igual eu falo com o meu marido: às vezes eu sou meio
que sem identidade, porque eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, mas eu não sei quem sou. [Silêncio]
Laura tem três anos de casada. O fato de ter se casado ainda bastante jovem, de ter sido mãe precocemente, é reconhecido agora como mais do que uma “vontade”, tal como ela relatou no início da entrevista, e sim como fruto da educação que
recebeu.
Meus pais sempre foram loucos para que eu casasse novinha.
Tinha que casar nova. É como eu estava te falando: na cabeça deles,
eles tinham que me criar naquele regime deles. A minha mãe se casou
nova, com quatorze anos, entendeu? Eles queriam me criar do modo
deles. (...) Mas era assim: eu tinha que me casar nova, mas com a pessoa que ele [pai] achasse certo. Então era assim: “esse aqui é bom para
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você casar, porque ele é trabalhador, é honesto...”. Isso eu nunca aceitei, mas para não criar conflito eu despistava: “Não, não... Não tô a
fim de me casar agora...”. Entendeu? Me casei o com o meu marido
porque eu realmente gostava dele, entendeu? (...) Eu conheci ele [o
marido] primeiro e depois apresentei ele. Mas eles [os pais] não gostaram dele de cara não, porque ele foi criado no regime de hoje em dia.
Os pais dele pensam de forma diferente, são mais modernos, mais descontraídos, mais novos... A mãe do meu marido tem quarenta e dois
anos, então, o regime em que ele foi criado é um pouco diferente. Então é assim: já gerou conflito nessa área. Mas, tá bom: “já assumiu
compromisso, quer casar, já é meio caminho andado!” [risos]. Então é
assim, eles tentam sempre moldar a situação.
E seu marido sempre aceitou bem essa situação?
Não! Ele nunca aceitou bem! Nunca... [risos] Porque eu, eu já
estou acostumada; tem vinte e dois anos que eu convivo com isso. Eu
falo pra ele: “Você em três não vai acostumar”.
A pesar de viverem todos na mesma casa, são duas famílias distintas e, não raro, divergentes: a dos pais de Laura e a
que ela construiu com o marido. Laura faz parte das duas, “depende” das duas e com isso fica no meio, “equilibrando a situação”.
Às vezes isso [os pais moldarem a situação] gera conflito no
meu casamento. E... Assim... Às vezes eu penso em sair daqui e largar
os dois sozinhos... E se acontecer qualquer coisa no dia de amanhã e eu
me punir, entendeu? Porque não era para eu fazer isso. Mas aí eu
penso: “Meu Deus! Mas se eu não sair, eu vou acabar com o meu casamento...”. Porque, às vezes, eles entram no meu casamento. Então,
às vezes, eu tenho problemas no meu casamento. Às vezes o problema
é com nós dois, problemas do cotidiano, e eles se intrometem, querem
dar opinião, sabe? Nossa! O meu marido fica “P da vida”, mas ele reclama só comigo. Então é assim: eu sou o pára-raios da casa, você tá
entendendo? Eu recebo tudo! Eu recebo o que vem dos meus pais, eu
recebo o que vem dele... Entende? Eu meio que sou o pára-raios, meio
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que fico no meio, equilibrando: “calma fulano, não é bem assim...”. Às
vezes eu escuto coisas que vêm de lá [dos pais] que ofendem muito...
Mas eu fico calada, porque no outro dia eles vão virar e falar que não
falaram nada daquilo, entendeu? E eu vou ficar como a ruim ainda.
Então é melhor ficar calada. (...) Mas, eu noto que ele [o marido] fica
chateado. Mas eu não tiro a razão dele, porque, às vezes, os meus pais
se intrometem muito. (...) É igual ele falou comigo um dia: “Eu vim
morar aqui não por eles, tenho dó deles e tudo, mas eu vim morar aqui
por você”. (...) É como eu estava falando com você: eu sou meio que o
pára-raios da casa; porque tenho que ficar no meio equilibrando a situação. Assim... Ele [o marido] já fez o favor de vir morar aqui para
amenizar a situação; porque sabe que eu tenho que ajudar eles [os
pais], mas ele também não está conformado com a situação, porque os
meus pais se intrometem onde não deveriam.
A entrevista já estava no fim quando Graça abriu a porta
da sala onde estávamos e perguntou se ainda faltava muito,
pois as crianças estavam impacientes. Assim terminamos e
Graça me ofereceu um “café” – uma “eufemização prática”
(Bourdieu), como pude perceber mais tarde. Ainda que eu recusasse e agradecesse, notei que ela queria, por algum motivo,
que eu a acompanhasse até a cozinha, dada a sua insistência.
Aceitei, então, um copo d’água. Mal terminou de me servir, ela
baixou o tom da voz, para que Laura não escutasse da sala, e
me perguntou: “Ela te respondeu tudo direitinho?”. Antes que eu
terminasse de lhe explicar que se tratava apenas de uma conversa, ela me interrompeu com mais perguntas: “Ela te contou
que ela nem liga pra nós? Que outro dia eu até passei mal da pressão
por causa dela?”. Pensei se tratar apenas de uma implicância senil, mas, de qualquer forma, resolvi aceitar o café.
Enquanto me servia, Graça reclamava que Laura não é
agradecida por tudo o que fizeram por ela e que seu “mau comportamento” era porque tinha “puxado à mãe [biológica]”.
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Graça se refere à Laura como uma propriedade sua e de seu
marido e reafirma o dever de retribuição da filha à dádiva da
“adoção”.
Ela não gosta da roça. Se dependesse dela, ia embora e venderia
toda nossa terra para comprar tudo em loja. Mas ela não pode fazer
isso porque ela foi adotada direitinho, com papel no nome da gente.
Ela é registrada no nosso nome; não pode fazer o que quiser, deve satisfação a nós. Ela não é agradecida a nós não. Ela tinha que agradecer
muito a nós porque adoção é uma decisão! Nós não era obrigado a ficar com ela. Ela diz que não quer nada nosso, que nós pode levar nossa
terra no caixão.
Sem que eu percebesse, Tãozim escutava a nossa
conversa de uma varanda contígua à cozinha. Só me dei conta
disso quando ele se levantou e veio até nós. Assim que surgiu
na soleira da porta, Graça adiantou ao marido: “Ah! Tãozim...
Ela [Laura] não contou nada de verdade pra moça. Ela nem disse que
outro dia eu passei mal por causa dela”. Tãozim começou a falar as
mesmas coisas que a esposa, preservando o tom baixo de voz
que a conversa assumiu desde o início, porém desacelerando o
ritmo. Sem pressa, com uma fala mansa e assertiva, resumiu as
queixas da esposa na frase: “A Laura mudou muito depois do
casamento”.
Tãozim: O marido dela não ajuda em nada. Outro dia, eu estava com muita dor na coluna e, você sabe né, minha filha, eu já fiz duas
pontes safenas e não posso me esforçar muito. Pedi a ele que me ajudasse a tirar o leite das vacas, ele não ficou nem dez minutos e disse
que já estava bom de leite, que não precisava de mais, que já estava
cansado. Ele é muito desaforado, sabe? E danado na preguiça.
Segundo Laura, seus sogros são mais novos do que seus
pais, “mais modernos”, e lhe incentivam a trabalhar fora, a estudar, a passear, a comprar roupas etc., coisas que vão contra a
criação e a vontade de seus pais. Laura classifica como “ciú-
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mes” as ofensas do pai ao marido e à sua família, “de gente que
não presta”. De fato, Tãozim mostrou se sentir bastante chateado e preterido diante da vida compartilhada que Laura passou
a ter com a família do marido.
Tãozim: Você veja bem, minha filha, onde é que a Laura foi criada? Quem é que fez de tudo para ela? Então, onde é que tinha que ter
sido feito o batizado dos meninos? Nós nem fomos! Eles não queriam
que a gente fosse. Nem vieram buscar a gente. Só chamou a gente para
ir almoçar lá, mas nós nem fomos! Disse a eles que ia visitar um conhecido nosso lá em T. [cidade vizinha].
Apesar de contrariado, nada é pronunciado de forma
agressiva ou requerido de modo explícito. O descontentamento
aparece na exaltação de “tudo” o que fizeram por Laura, nas
ofensas ao seu marido, nas queixas das doenças que os tornam
dependentes de cuidado e sobretudo na indignação diante a
possibilidade de Laura infringir a reciprocidade que culturalmente cabe ao filho de criação. Apesar do tom de lamentação,
Tãozim se preocupa em frisar que é uma pessoa “muito alegre”, que “não guarda raiva”.
Mas eu nem ligo mais para isso [o batizado]. Já esqueci. Eu sou
muito alegre, não guardo raiva das pessoas. Eu costumo dizer que a
vida muda, igual a gente quando está dormindo: nós não muda de lado? Então, a vida também. Quando os outros me perguntam como estou, eu digo sempre: “estou mudando”. Eu já tive chance de mostrar
pra Laura que aquela gente não presta, mas não fiz por causa das crianças. Vai que ela fica muito nervosa e desconta nas crianças? Ela é
nervosa igual a mãe dela [biológica]. Mas também nem precisou; ela
sozinha já está percebendo isso. Eu sei porque mando gente investigar
ela... A ideia de participar de sócia lá naquela loja foi deles [da família
do marido] e veja bem no que deu: Laura perdeu muito dinheiro com
isso. Ela puxou o pai dela [biológico] nessa ideia de loja. Aquilo pra
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mim não é homem não. Você vê bem, minha filha, ele nunca quis assumir ela, agora vem chorando querer ser pai...
Tãozim conta essas coisas de maneira muito suave, sempre sorrindo, às vezes fazendo um gesto de dor na coluna, outras vezes um ricto de choro no rosto. Tive a impressão, a partir
do modo como me tratava (e me atentando para o fato de que
tenho idade próxima à de Laura), que ele me colocou numa posição de inferioridade (filial, talvez) frente à sua sabedoria de
vida, com a qual tentava me convencer, num tom paternal de
ensinamento (sempre me chamando de “minha filha”), que ele
tinha razão. Ainda assim, me surpreendi quando ele chegou ao
objetivo daquela conversa.
Eu acho que esse casamento não dura muito não... Eu queria
saber se ela [Laura] já viu que eu tenho razão. Aí quando você chegou
hoje aqui eu pensei: foi Deus quem mandou você aqui para eu saber
das coisas!
A iniciativa de Tãozim de se retirar da sala e me deixar a
sós com Laura, convidando a todos a fazer o mesmo, para a realização da entrevista – algo inédito nos demais casos27 – explicou-se. Me desculpei dizendo que não poderia ajudá-lo, pois a
entrevista não havia entrado nessas questões. De maneira muito tranquila e sempre sorridente, Tãozim aceitou minha desculpa e não me fez mais perguntas, apenas reiterou que sempre
manda “gente investigar” a vida de Laura e por isso sabe que
ela está percebendo que ele tem razão. Disse ainda que acredita
que as coisas vão mudar e voltar a ser como antes.
Bagre Bonito, 19 de janeiro de 2007.
Para conseguir ficar a sós com os demais filhos de criação foi preciso pedir e
explicar que era uma “regra da universidade” não realizar a entrevista na frente
de outras pessoas. Ainda assim, em nenhum caso consegui privacidade em tempo
integral como nessa entrevista com Laura. No caso de Maria e Joana, a ausência
de privacidade foi total.

27
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A SERVIDÃO (IN)VOLUNTÁRIA DOS FILHOS DE CRIAÇÃO
O discurso dos pais acolhedores “se não fosse por nós, talvez nem vivo você estaria”, é o fio condutor da relação de dominação e servidão que liga pais de criação, filhos de criação e sociedade. Quanto aos pais de criação, esse discurso justifica o privilégio de gozar sem culpa da servidão daquele que lhes deve “a
vida”. Quanto aos filhos de criação, explica a constituição do sentimento de dívida e a origem da servidão. Por fim, quanto à sociedade, esse discurso cria a expectativa coletiva da retribuição.
As expectativas familiar e coletiva de retribuição estão ancoradas no legado cultural que imbuiu o filho de criação da missão de “cuidar dos pais até a morte”. Esse legado pode ser observado através dos depoimentos das pessoas que vivem nessas cidades, como também nos depoimentos dos próprios filhos
de criação, explicitamente no de Clara, uma filha de criação que
exclama aliviada “cumpri minha missão!” quando da morte
dos pais.
A “sociedade”, como define Laura, isto é, os moradores locais, a igreja, a “economia moral”, os códigos de honra, a “política de reputação” etc., ancorada no legado de tal missão aos
filhos de criação, exerce um papel coercitivo análogo ao familiar.
Aliás, a própria coerção familiar é uma extensão da coerção social, culturalmente instituída, onde encontra sua gênese. É central para a análise a consciência que o filho de criação tem de si,
da relação familiar e da expectativa coletiva da “missão cumprida”. Longe de atribuir à servidão um caráter passivo, automático e não reflexivo, percebemos que, uma vez sabida a
“missão” que sócio-culturalmente lhes é imposta e a contrapartida de seu cumprimento (o reconhecimento familiar e social), a
servidão passa a ser uma ação reflexivamente pensada e cons-
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cientemente realizada. Assim, ainda que a servidão seja à família, a submissão passa a ser para si. Antes de prosseguir, é preciso dissociar submissão de servidão para depois compreender
sua ligação. Nem toda submissão implica em servidão. No caso
analisado, a servidão consiste numa forma de submissão e se
revela nas narrativas como uma ação reflexiva em busca da realização daquilo que julgam como um “hiperbem”, nos termos
de Charles Taylor ou de suas “preocupações últimas”, nos termos de Margaret Archer; isto é, o reconhecimento social, a admiração das pessoas que os cercam, pela missão cumprida28. É
A íntima correlação entre reconhecimento e submissão é algo que escapa à
discussão moderna sobre reconhecimento. Me refiro especificamente aos estudos
de Charles Taylor e Axel Honneth. A ligação estabelecida por Charles Taylor no
seu The Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (1989) entre
reconhecimento e “dignidade” iluminou a compreensão do papel do
reconhecimento social na vida dos filhos de criação, ainda que numa situação
empírica controversa à formulada pela teoria. Em linhas gerais, a dignidade
configura um dos três eixos daquilo que Taylor define por “pensamento moral”, a
saber: primeiro eixo, nosso sentido de respeito pelos outros e de obrigação
perante eles; segundo, nossos modos de compreender o que constitui uma vida
plena, expressos na noção de “afirmação da vida cotidiana” e; terceiro, os
pressupostos que nos conferem “dignidade”. O princípio da dignidade refere-se
às características mediante as quais pensamos em nós mesmos como
merecedores ou não do respeito das pessoas que nos cercam. Não apenas do
respeito “ativo” (respeito aos direitos, no sentido da não-violação), como no
primeiro eixo, mas, sobretudo, do respeito “atitudinal”, que implica em
reconhecimento, em admiração por parte das pessoas. No entanto, a conexão
estabelecida entre submissão-reconhecimento/dignidade no caso dos filhos de
criação é algo que escapa à ontologia moral empreendida por Taylor. Como
explicar o sentimento de dignidade num contexto de pletora de submissão que
fere os princípios de “respeito ativo” (primeiro eixo) e de “vida plena” (segundo
eixo), se há na configuração do pensamento moral, como observa Taylor, uma
sobreposição substancial, ou uma relação complexa, entre os eixos, de modo que
o tema da dignidade que configura o terceiro eixo está interligado aos dois
primeiros? Em Honneth, o reconhecimento tem mais ligação com o respeito
“ativo”; a noção de “desrespeito” analisada por ele recai sobre a violação da
“pessoa de direito”. É a partir das três esferas de reconhecimento definidas por
Honneth, a saber, o “amor”, a “estima social” e o “direito”, que os indivíduos

28
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esse reconhecimento que lhes confere não só honra, mas sobretudo razões de existir. Contudo, a extrema valorização desse
reconhecimento nada mais é do que o sucesso da socialização
familiar. Os filhos de criação são desde sempre educados para
agir de tal modo a obter o reconhecimento, tanto da família
quanto de sua rede de socialidade. Desse modo, ainda que consigam apreender a lógica do “jogo”, ou seja, a lógica cultural
subjacente, através da tangibilidade do reconhecimento que
lhes confere conspícua distinção social, e desloquem a submissão à família para si, no fim das contas, acabam reproduzindo
de maneira consciente a relação de exploração e servidão que
se estabelece ao jogar exatamente de acordo com as regras ditadas por seus opressores, não mais diretos e pessoal (na figura
dos pais), mas pelo poder impessoal da memória, da cultura.
Embora para os filhos de criação trata-se de uma submissão no
limite para si, o que acontece de fato, é uma submissão à lógica
formam seus juízos de “amor-próprio”, “auto-estima” e “auto-respeito”. O cerne
da análise de Honneth em The Struggle for Recongnition: The Moral Grammar os
Social Conflicts (1996) consiste em perceber como é possível em indivíduos
historicamente desprovidos de auto-estima, auto-respeito e amor próprio uma
consciência capaz de refletir não apenas sobre suas condições de desrespeitados,
mas, sobretudo, de pensar formas de reverter esse quadro. Depreende-se que a
experiência compartilhada de situações de não-reconhecimento possibilita aos
sujeitos desrespeitados identificarem uns com os outros suas vãs condições,
instituírem uma ligação solidária e lutarem por reconhecimento. Nesse sentido,
ao enfatizar uma unidade psíquica centrada no sentimento de injustiça, de
tratamento desigual, social ou juridicamente, Honneth concebe o desrespeito
como propulsor da luta por reconhecimento. Ainda que Honneth tenha percebido
a “gramática moral do desrespeito”, vale notar que se trata de um desrespeito
“ativo” (aplicando a lógica de Taylor). Não há em sua análise qualquer indicação
da possibilidade de um “desrespeito ativo” não implicar em “desrespeito
atitudinal”, no sentido de falta de reconhecimento, como acontece nos casos dos
filhos de criação. Nesses casos, a violação da “pessoa de direito” não gerou o
sentimento de desrespeito, suposto por Honneth, porque não violou o “respeito
atitudinal”, no sentido empregado por Taylor.

157

Quarto Caderno – 2013

sócio-cultural que os aprisiona desde o acolhimento. Ainda que
haja consciência e certo connaissance de soi, não há muito espaço
para mudanças, pois há extrema valorização do juízo dos outros como razão de existir, fruto do passado incorporado, isto é,
das disposições para ver legitimidade no reconhecimento social
e para senti-lo como conditio sine qua non.
Ainda que a servidão seja uma ação consciente, reflexivamente orientada, não se pode dizer que seja voluntária, pois a
lógica que a fundamenta e alimenta é fruto da força das disposições incorporadas, das quais os filhos de criação não conseguem se desvencilhar, como mostram as passagens de “rupturas biográficas” onde mesmo diante de novos contextos (morte
dos pais, casamento, maternidade/paternidade etc.) a submissão/servidão é preservada.
Vale notar que o conceito de servidão voluntária foi cunhado pelo filósofo renascentista francês Étienne De La Boétie
para expressar um tipo de submissão oriunda da fascinação, do
ensorcellement, dos oprimidos aos mecanismos de poder. La
Boétie apresenta o comportamento dos dominados em Le discours de la servitude volontaire ([1548] 2002) como uma questão
de escolha, de opção voluntária, e insiste no caráter não coercitivo do consentimento obtido pelos dominantes. Diferente do
que se pode observar nos casos dos filhos de criação, onde há coerção, ainda que simbólica e verbal, para a efetivação da retribuição29. Contudo, ainda que se trate de uma servidão involunPodemos pensar numa “sabedoria nativa” ao cunhar a expressão “filho de
criação” para identificar aqueles que são acolhidos, pois retira o véu da
fascinação, do encantamento, do processo da servidão e o coloca justamente
como produto da educação, da socialização, enfim, da “criação” que receberam.
No caso das mulheres, “criadas para servir”, o jogo de palavras é ainda mais
preciso: “criadas” no duplo sentido, isto é, no de criação/educação e também no
sentido de criada/serva. Enfim, “criadas para criadas”.
29
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tária, tudo tem de se passar, necessariamente, como voluntário
para surtir seu efeito; isto é, para a obtenção do reconhecimento
social, a servidão tem que transparecer altruísmo, infinita gratidão, abnegação resignada. Como diz Bourdieu em Razões Práticas (1996), aquele que se ajusta às expectativas coletivas, que,
[aparentemente] sem qualquer cálculo, ajusta-se de imediato às
exigências inscritas em uma situação, tira todo o proveito do
mercado de bens simbólicos. Ele é tanto mais elogiado pela
consciência comum por ter feito, como se fosse natural, algo
que era a única coisa a fazer, mas que ele poderia não ter feito.
É exatamente por ser um tipo de relação familiar que demonstra ser fruto unicamente da vontade, da escolha dos filhos de criação, que ela ganha importância; e os filhos de criação, o mérito
de seu reconhecimento. Nesse sentido, torna-se compreensível
o discurso inicial de todos os filhos de criação de que não há diferença com relação ao filho de sangue e que se sentem e são tratados “como se fossem da família” mesmo quando falam das diferenças práticas que revelam que “como se fosse” não é exatamente “ser”.
Os filhos de criação sabem da missão que lhes cabe e o quão
caro é o seu cumprimento, porém é algo do qual não podem escapar, pois vai de encontro com aquilo que valorizam e perseguem. Por outro lado, sustentar e manter essa missão os faz sofrer enormemente porque, conscientemente, os limita e aprisiona; tal como na metáfora do “castelo de prazeres” de Kafka30. O
discurso autoreferido dos filhos de criação: “todo mundo gosta
de mim”, “os outros pisam, pisam, pisam, pisam e eu estou
“É como se alguém estivesse aprisionado e tivesse não só a intenção de fugir –
o que talvez fosse realizável – mas também, e na verdade ao mesmo tempo, a de
transformar, para uso próprio, a prisão num castelo de prazeres. Mas se ele foge,
não pode fazer essa transformação, e se a faz, não pode fugir”. (Kafka, [1919]
1997: 67).

30
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sempre feliz”, “eu me dou bem com todo mundo, graças a
Deus! Tenho o coração bom” etc., é a reprodução do discurso
social depois da total servidão à família. Esta reprodução discursiva consiste na exaltação máxima de quem logrou atingir o
reconhecimento social que tanto almejava e, consequentemente,
a distinção que lhe cabe. Nesse sentido, a opressão familiar,
pessoal, na figura dos pais, é central apenas na “primeira socialização” dos filhos de criação, pois tão logo começam os processos psicológicos de consciência de si, o foco recai sobre a opressão sócio-cultural, na qual a própria dominação familiar encontra sua gênese e contra a qual nada podem fazer, devido às disposições incorporadas que a legitimam.
A memória social resguarda que “filho tem obrigação de
ajudar os pais” e, no que concerne aos filhos de criação, com a
derivação de que “cuidam dos pais até a morte”. O discurso
dos pais acolhedores “se não fosse por nós talvez nem vivo você estaria”, que muitas vezes soa como um mantra no decorrer
de suas trajetórias, relembra a dívida de retribuição da dádiva
da vida. Como estão inseridos numa sociedade cuja “rede de
observação” é intensa e cuja valorização religiosa do sofrimento
está entranhada nos julgamentos morais, os filhos de criação são
impelidos a “honrar” a dívida (que só é paga quando da morte
dos pais ou nunca é paga, como mostram os casos onde o filho
de criação é “deixado como herança” de geração para geração),
através do cumprimento da missão que o legado cultural lhes
designa, sob o risco de serem tomados por ingratos, de perderem a honra e a posição de “como se fosse da família” e, no limite, de não merecerem a graça divina da salvação. Por outro
lado, cumprindo sua missão, os filhos de criação atualizam tal legado, obtém o reconhecimento familiar e social, reafirmam suas
identidade e dignidade e passam a gozar da conspícua distin-
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ção de seus status benfazejo; embora sofram ao ponto de acreditar que “o inferno é aqui”.
À GUISA DE CONCLUSÃO
O recurso gráfico de colocar parênteses dividindo a palavra “involuntária” no título da sessão anterior tentou expressar
a ambiguidade que o caso dos filhos de criação suscita, tanto no
nível da prática, como no da análise. No âmbito das relações
sociais: a) se aos olhos dos envolvidos na rede de socialidade a
servidão se passa como voluntária e exatamente por isso adquire importância, b) aos olhos dos filhos de criação ela é sabidamente involuntária, isto é, fruto da missão que lhes é imposta.
No âmbito da análise: a) ao conceber que os filhos de criação são
“submissos para si” quando apreendem as regras do jogo em
questão, somos levados a pensar que se trata de uma servidão
voluntária, ainda que num sentido diferente daquele atribuído
por La Boétie (fascinação admirativa do dominado), porém, b)
ao compreender que aquilo que os leva a se submeterem (a
demasiada valorização do reconhecimento familiar) é fruto do
sucesso da socialização familiar, através da incorporação de
disposições de apreciação e de julgamento que legitimam o discurso dos pais (“se não fosse por nós talvez nem vivo você estaria”) e a expectativa coletiva da retribuição, conseguimos, então, perceber o quão involuntária é a servidão concedida.
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Sociologia e história: um diálogo de surdos?
Uma homenagem a Bernard Lahire
Adalberto Cardoso

I
A sociologia nasceu como disciplina em diálogo com a história. Essa parecerá, a alguns, afirmação banal. Mas como a disciplina parece ter perdido a memória dessa banalidade, dedicolhe alguma energia. Tanto Marx quanto Weber estavam preocupados com a compreensão do presente, mas para isso se debruçaram sobre os mecanismos que haviam levado a humanidade a uma quadra da história que para ambos era ao mesmo
tempo estranha e aterradora: a modernidade que aprisionava
os modernos numa cadeia de alienação, dominação e exploração (Marx) ou numa teia burocrática impessoal onde imperava
a racionalidade instrumental (Weber). Ambos, à sua maneira,
alimentaram a utopia de uma saída possível da prisão da modernidade, e nos dois casos ela estava de um modo ou de outro
relacionada com a ação. Revolução em Marx, ação política em
Weber. E a política é arte na conjuntura, age-se no presente, sobre o presente para moldar nele o futuro.
O projeto de intervenção social capaz de livrar os homens
dos grilhões da modernidade, seja ela o capitalismo, seja ela o
racionalismo mesquinho da otimização de meios para a realiza-
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ção de fins definidos exogenamente aos sujeitos, esse projeto
não pode ser compreendido se não levarmos em conta as concepções de cada um desses autores sobre os caminhos que deram origem ao capitalismo e à racionalidade instrumental. As
reflexões de Marx e Weber eram intrinsecamente históricas,
ainda que não necessariamente historiográficas. Hobsbawm,
em sua apresentação das “Formações econômicas précapitalistas”, mostrou que Marx conhecia bastante bem o que
havia sido produzido sobre as formações anteriores ao capitalismo pela historiografia de seu tempo, tendo ele mesmo checado fontes e interpretações. Seu trabalho sobre as teorias da
mais valia e sua crítica da economia política é, autenticamente,
história das ideias, sendo também reconstrução histórica do
presente que ele queria transformar.
Durkheim, por seu lado, foi buscar nas formas elementares da vida religiosa, ou no passado da humanidade copresente em seu tempo nas sociedades primitivas da Oceania,
os fundamentos de suas concepções mais importantes a respeito da consciência coletiva e da natureza da solidariedade social.
As sociedades primitivas de seu tempo tinham, para ele, o
mesmo estatuto dos registros fósseis para os arqueólogos: atualizavam o passado vivo, ou a infância da sociedade ocidental, e
Durkheim encontrou nela a chave de interpretação do presente.
Mas sabemos que, em sua sanha de consolidar a especificidade
da sociologia, Durkheim reputava a história uma atividade intelectual estranha à busca das regularidades, das permanências,
das instituições que eram, para ele, o objeto da sociologia. Tinha, também, uma visão algo estreita da historiografia, para ele
disciplina voltada para o estudo dos grandes vultos do passado. Sua interpretação da mudança social, ou da passagem de
uma sociedade de solidariedade mecânica para outra de solidariedade orgânica, por meio de mecanismos como o crescimento
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populacional, maior complexidade, diferenciação, divisão do
trabalho etc., não constitui um argumento histórico, embora seja prenhe de temporalidade. Essa distinção entre história e
temporalidade é importante e voltarei a ela.
As viradas linguístico-pragmática e fenomenológica dos
inícios do século XX abriram veredas que apartaram o fazer sociológico da tradição que dialogava, de um modo ou de outro,
com a história. Nem menciono a microssociologia de Gabriel
Tarde, ou a sociologia multidimensional mas ainda assim quase
microscópica de Georg Simmel. Refiro-me à microssociologia
de extração fenomenológica, e ao impacto que Henri Bergson,
Edmund Husserl e George Herbert Mead tiveram no ordenamento dos problemas sociológicos. Com Bergson o tempo deixou o reino da história para entrincheirar-se na consciência. O
tempo passa a existir como duração, ou sucessão infinita de
percepções subjetivas cuja unidade é estabelecida no e pelo indivíduo como memória. Com Husserl aprendemos que a vida
social é intersubjetiva, e que o mundo que interessa não é o
mundo “realmente existente”, mas sim o mundo tal como apreendido por nossa consciência. Com Mead aprendemos que o
próprio self é constituído intersubjetivamente por meio da comunicação, o que coloca a intersubjetividade no centro da própria possibilidade da sociologia. A combinação dessas concepções teve um efeito devastador para a tradição sociológica de
inspiração historicista. O mundo social, a vida que interessa ao
espírito, ocorre na superfície da existência social, não em suas
profundezas, estruturas ou permanências. As noções de tempo
subjetivo e de intersubjetividade, combinados, constituíram as bases de uma nova tradição sociológica que continua dando frutos. O realismo crítico de Margareth Archer, o agir comunicativo de Habermas ou a gramática da justificação de Luc Boltanski são frutos diretos dessa outra tradição.

169

Quarto Caderno – 2013

Se isso é verdade, sabemos que a sociologia não é una.
Temos sociologias, ou maneiras diferentes de aproximação à
realidade social e de construção de objetos de investigação. É o
que Bernard Lahire chama de “interesse de conhecimento”.
Mas diferentemente de Weber e da herança fenomenológica,
para Lahire nosso objeto existe antes de nossa intenção de conhecê-lo. Assim como a imaginação é intencional, a sociologia
também o é, mas o mundo social está aí, pode ser descoberto,
desvendado e interpretado por uma ciência produzida ao
mesmo tempo nele e fora dele. É claro que o objeto é o que os
nossos pressupostos epistemológicos fazem dele, e o que a nossa metodologia de construção dele permite fazer ver e também
deixar nas sombras ou simplesmente esconder. Nesse ponto o
fazer sociológico se aproxima da historiografia: estamos todos
construindo narrativas sobre objetos fugidios dos quais nos aproximamos intencionalmente na tentativa sempre vã e sempre
infinita e sempre fadada ao fracasso, de dar sentido a ele, mesmo que ele “exista” fora de nós e de nosso instrumental de apreensão.
Se esses fazeres do espírito se aproximam quanto a esse
aspecto, talvez a maior diferença entre a sociologia mais ou
menos historicamente informada e a historiografia propriamente dita é que os sociólogos olham o passado com os olhos do
presente, enquanto os historiadores olham o presente com os
olhos do passado. Essa parece uma construção retórica, então
vamos ver se me explico.
II
É conhecida a passagem de Marx sobre ser a anatomia do
homem a chave para a compreensão da anatomia do macaco.
Nisso ele era ao mesmo tempo hegeliano e darwiniano, dialéti-
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co e evolucionista. É de Hegel a célebre afirmação, também apropriada por Marx, de que o pássaro de Minerva só alça voo
ao entardecer. O passado só adquire sentido em suas consequencias no presente, o tempo transcorrido tendo deixado suas
marcas na herança que precisamos administrar e transformar.
Como para Marx há imanência e necessidade no processo histórico, o devir do passado é o presente, e este é o entardecer
que o pássaro de Minerva decifrará. E é de Darwin a idéia de
que o homem não é obra de Deus, mas da evolução a partir de
uma origem primata comum, que inclui os macacos. Marx leu
esse achado com olhos hegelianos. Os macacos só ganham sentido quando situados na linha de tempo evolutivo que os libertou do reino da necessidade, tornou-os eretos e capazes de
transformar a natureza e a si mesmos pelo trabalho. O macaco
virou homem por necessidade do processo evolutivo, e nisso
Marx entendeu mal o velho Darwin, que não via necessidade
em nada, apenas seleção natural, por variação, dos indivíduos
mais bem adaptados ao ambiente. Adaptação é, por definição,
contingente, dependente das condições externas aos indivíduos, elas mesmas obedecendo a eventos contingentes e aleatórios dificilmente enquadráveis numa concepção imanente do
desenvolvimento histórico.
Weber também operava em chave aparentada, embora
nem evolucionista nem dialética. Weber não via necessidade na
trajetória que nos trouxe à jaula de ferro da modernidade. Esta
era o resultado relativamente contingente de processos que poderiam ter levado a outras “soluções” civilizatórias. Não é por
outra razão que ele vai buscar comparações nas civilizações orientais, em orientações religiosas outras que não o racionalismo calvinista. Ele não está fazendo historiografia quando reconstroi a homologia estrutural entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, embora todo o argumento se baseie em
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vasta pesquisa histórica, de grande erudição e criatividade.
Mas o interesse de Weber não são as outras civilizações por elas
mesmas. Sua sociologia é histórica no sentido preciso que Marx
construiu a sua: ele quer compreender por que o ocidente assumiu rota própria, específica, diferente do resto do mundo, e a
comparação serve para por em relevo, justamente, a especificidade da racionalidade capitalista ocidental, fruto de acidentes
históricos que apenas o homem do presente é capaz de deslindar. Não para mostrar a necessidade do percurso transcorrido
(como em Marx), mas, ao contrário, para mostrar por que tudo
não se passou de outra maneira, quando poderia.
Necessidade, de um lado, ou contingência, de outro, remete a maneiras muito diferentes de apreensão do mundo, denotam epistemologias distintas. A ideia de necessidade denota
causalidade como sucessão temporal de eventos objetivos, o
presente sendo gestado tal como um feto nas entranhas do
tempo. A causalidade em Weber é apenas homologia estrutural
entre os conceitos. Não é do âmbito das coisas no mundo, já
que estas, de si mesmas, não têm sentido ou destino. Mas Weber era homem de seu tempo, leitor de Dilthey, para quem o
indivíduo era fruto da História, para quem a razão era razão
histórica (e não razão pura como em Kant), para quem a apreensão do mundo era diferente em diferentes momentos históricos e que, portanto, a verdade era contingente ao tempo, sempre fugidia, justamente porque ancorada na história. Mas os elementos da cultura, objetivados no legado do passado na forma de leis, instituições, monumentos, obras de arte, o que
Dilthey chama de “sobras de outras épocas” a compor a paisagem cultural do presente, fazem do tempo presente um tempo
histórico, cujas raízes Weber se põe a investigar não para compreender essas raízes, mas sim as suas sobras.
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A historiografia tem muito da hermeneutica da vida de
Dilthey, porém de sinal trocado. A ideia de sobras é prenhe de
consequências para a historiografia, que na verdade opera, justamente, em meio às sobras do passado para buscar construir, a
partir delas, sentidos para esse passado, ou esses passados, ao
passo que Dilthey, e também Weber, operam com as sobras de
outras épocas para compreender o presente.
Escolho, para ilustrar esse problema (isto é, de que a história vê o presente com os olhos do passado e a sociologia vê o
passado com os olhos do presente num ambiente temporalmente demarcado em que ambas não têm outra coisa com que
lidar senão as sobras de outras épocas), a história social do trabalho, já que o “mundo do trabalho” é o ambiente em que venho me movendo em minha trajetória acadêmica e é também
familiar à audiência desta, o que me permite trilhar terreno
mais seguro.
Como é sabido de todos vocês, no início dos anos 1960
Edward Palmer Thompson publicou um dos trabalhos mais influentes da história social do trabalho: A formação da classe operária inglesa (The making of the English Working Class). O livro foi
um divisor de águas em muitos sentidos, e enumero apenas os
que me parecem relevantes para o tema dessa discussão.
Thompson era um historiador marxista, crítico da ortodoxia stalinista e da historiografia marxista tradicional que, do
ponto de vista dele, vulgarizava o materialismo histórico ao
postar-se diante de seu objeto, a classe operária, como a portadora do destino histórico para ela traçado por Marx e Engels,
sobretudo em suas obras mais engajadas, como o Manifesto
Comunista. Thompson recusou as ideias de imanência do processo histórico, necessidade da revolução proletária, consciência de classe sobre a exploração capitalista como resultado necessário da dinâmica do capital, dentre outras. A classe operá-
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ria, para ele, não era uma entidade em si, identificável pelo historiador em qualquer tempo e lugar onde o capitalismo fosse a
formação social dominante. Em interpretação tornada célebre,
Thompson escreveu que a classe operária está presente no
momento de sua formação; que o historiador deve abandonar a
classe de suas convicções e estudar a experiência real da classe
operária em seu processo de tornar-se; que o resultado desse
processo não está predeterminado no início, e que o conteúdo
da consciência de classe será construído pela própria, não pelo
que o historiador gostaria que fosse.
Qual o problema dessa, digamos, virada fenomenológica
da historiografia marxista? O problema, diz Thompson, é que
os trabalhadores, classe subalterna, deixam poucos rastros,
quanto mais recuamos no tempo. Estão pouco presentes nas
sobras de outras épocas. Não constroem monumentos, não
fundam movimentos literários, não transferem patrimônio à
posteridade. Sua passagem está gravada em registros policiais,
nos alfarrábios das obras de caridade da Igreja, em resquícios
de memórias das gerações posteriores. As “sobras” são, em geral, fruto da ação das instituições de controle e repressão sobre
os trabalhadores, e trazem as marcas do opressor. O historiador
precisa ler nas entrelinhas, filtrar dos parcos documentos a informação invisível, tentar ver o mundo pelos olhos do trabalhador, quando o trabalhador ele mesmo não está visível. Tarefa hercúlea, sem dúvida, mas sem a qual a história da classe
operária será, sempre, a história preconcebida do proletariado
consciente de seu papel histórico.
Com essa perspectiva Thompson desvendou os repertórios de ação coletiva acumulados na mais insuspeita experiência popular inglesa, como por exemplo as formas comunais de
organização religiosa, a sociedade inglesa de correspondência
como embrião da organização reticular que depois levaria ao
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cartismo. O Luddismo deixou de ser visto como uma reação
espontânea de operários tradicionalistas egressos do campo
contra o monstro do maquinismo, para revelar-se fruto de organização miúda e práticas de formação de vontade coletiva
fortemente ancoradas na sociabilidade comunal popular. O
Cartismo, por seu lado, teria expressado as expectativas dos
trabalhadores ingleses quanto ao novo ordenamento democrático em consolidação e esteve na origem da disposição reivindicativa bifronte da classe operária: luta no mercado de trabalho
diante dos capitalistas e no parlamento pelo aprofundamento
da legislação social. O “reformismo” do operariado inglês era
fruto dessa história de consolidação de repertórios de ação coletiva e formas de interpretação do mundo, ou de consciência de
classe. É como se Thompson dissesse: não, a classe operária inglesa não fez a revolução. Mas não pergunte por que ela não o
fez. Pergunte o que ela fez de si mesma enquanto tentava, mais
ou menos explicitamente, fazer a revolução. E o que ela fez de
si mesma não estava predeterminado na teoria.
Mas, e isso é importante, não estava predeterminado nos
fatos, já que estes precisaram ser construídos pelo historiador a
partir das sobras do passado. A narrativa historiográfica aparece, então, como um processo de atribuição de significado a um
conjunto de eventos cuja disponibilidade está sempre sujeita a
novos achados, novos documentos, novas pesquisas, novas evidências. A interpretação thompsoniana esteve e continua, ela
mesma, sub judice, por assim dizer, à espera de novas conexões
significativas dos mesmos (ou de outros) eventos, eles também
sobrevivências, no presente, de épocas passadas.
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III
Para o historiador, portanto, o presente interessa enquanto
repositório imperfeito de evidências do passado, enquanto para
o sociólogo historicamente informado, o passado é uma bruma
espessa onde buscamos as raízes do presente. Tarefa, em ambos
os casos, repito, vã.
Mesmo a sociologia mais pragmática, mesmo a microssociologia mais afeita à superfície da sociabilidade, mesmo aqui o
tempo está suposto no fazer sociológico. Não, porém, como
tempo histórico, mas como temporalidade, ou ordenamento
espaço-temporal da sociabilidade que mobiliza o tempo todo as
heranças e “sobras” de outras épocas, ao atualizar e testar, nas
relações face-a-face, na intersubjetividade, os horizontes da cultura, transformando-os sempre. Enquanto atividade intelectual
e de pesquisa, a historiografia, sobretudo aquela voltada para
os costumes e as mentalidades, mas também a história social do
trabalho, enquanto narrativa que ordena de certa maneira as
sobras do passado, está mais próxima da fenomenologia como
gramática das migalhas do presente do que a sociologia historicamente informada, que busca no passado as sementes do que
somos, ou do que poderíamos ter sido.
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Homenagem a Bernard Lahire
Parte II
Prosseguindo a segunda parte desta edição dos Cadernos, o
artigo de Thiago Panica Pontes (“Classes populares: modulação
e singularização das orientações socioeconômicas”), derivado
de tese de doutoramento mais ampla ainda em curso, possui
um sentido propositivo quanto ao modo de compreendermos
as condutas e horizontes socioeconômicos populares (e.g. relativos ao mundo do trabalho, à gestão orçamentária, ao investimento em ativos de qualificação,...). Através do recurso teórico e metodológico às múltiplas socializações e à variação nas
escalas de análise enquanto dispositivos mediadores, postulase que a condição popular, quer dos países centrais ou periféricos, não é compreensível em sua essencialidade senão através
do entrecruzamento daquilo que possui de geral e particular,
em como singularizam uma mesma condição.
Na sequência, Priscila de Oliveira Coutinho, em seu artigo
“Ser de uma infância é ser de um país: as tensões de uma migrante”, realiza uma análise das tensões afetivas e disposicionais de Juscelina Gomes de Lima, uma migrante e trânsfuga de
classe, personagem da biografia sociológica que a autora elabora também como tese de doutorado. No texto aqui apresentado,
procura-se examinar a relação da pesquisada com a família e a
comunidade de origem, e propor uma interpretação para a reorientação biográfica que motivou Juscelina a fazer o retorno
para o estado onde viveu sua infância e adolescência após trinta e cinco anos de relativo distanciamento geográfico, social e
cultural.
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Por último, e finalizando essa edição de homenagem a
Bernard Lahire, apresentamos uma tradução do discurso proferido pelo sociólogo francês na ocasião da cerimônia oficial de
entrega da Médaille d’argent, prêmio do Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) que homenageia anualmente
pesquisadores reconhecidos nacional e internacionalmente pela
originalidade, qualidade e importância de seus trabalhos. O
discurso foi publicado em 20 de setembro de 2012 pelo jornal Le
Monde e outros orgãos da imprensa francesa, e é particularmente revelador do que caracterizamos na primeira parte desta edição como, mais do que uma teoria sociológica, um ethos intelectual.
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Classes populares
Modulação e singularização das orientações
socioeconômicas
Thiago Panica Pontes1

Chaque chose sur laquelle l’homme concentre son regard, son action ou son jugement se détache du tout
qui l’environne et qui est perçu par l’homme comme
arrière-plan indéterminé ou comme connexion imaginaire. Cependant, l’homme ne perçoit jamais une
chose particulière de manière tout à fait isolée et unique; mais il la situe toujours dans l’horizon d’un ensemble donné, le plus souvent inexprimé et conçu
implicitement. Chaque objet perçu, observé ou élaboré par l’homme fait partie intégrante d’un tout. Or, ce
tout perçu implicitement est la lumière, qui éclaire et
révèle l’objet particulier dans sa singularité et sa signification. (Karel Kosik, La dialectique du concret, p.
13)

INTRODUÇÃO
Neste artigo, argumentamos que a adequada compreensão
das orientações e práticas socioeconômicas manifestas por agentes das
classes populares (o modo de inserção no mercado de trabalho,
as formas de gestão dos recursos econômicos, os investimentos
Doutorando em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).
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em ativos de qualificação, etc.) pressupõe a superação – teoricamente consciente de si e investigativamente prolongada através do estabelecimento de dispositivos metodológicos – do artificial antagonismo entre duas perspectivas, antagonismo que
encerra na verdade o compartilhamento tácito de uma visão
unilateral dos fenômenos sociais de um ponto de vista para nós
pertinente. Com efeito, em um primeiro momento, a busca por
uma hermenêutica dos horizontes e projetos econômicos populares (a busca pela formação de um patrimônio familiar, o investimento escolar de si ou extensível aos filhos, o sentido que
assumem determinadas escolhas, adesões e mobilidades ocupacionais – utilitarismo, vocação, dever, fruição, etc.) e de seu
vetor (declinante, reprodutivo, ascensional) demandam o delineamento das condições histórico-estruturais de sua composição, tais como: o dinamismo da morfologia ocupacional, sua
vinculação central ou (semi)periférica à economia mundializada – na medida em que isto impacta na estrutura econômicofuncional de cada país –, as taxas de associação entre origem e
destino ocupacional prevalecentes entre as frações populares, o
volume de recursos econômicos, a expansão concentrada do
capital cultural favorecendo a inflação de diplomas, etc.. Em
um segundo momento, contudo, é preciso analisar também a
fisionomia que esta ênfase sistêmica e objetiva assume na estruturação subjetiva dos agentes em questão. Nesta mudança de
escala investigativa, perceberemos que a condição popular, seja
ela central ou periférica, se modula por meio de um feixe de
experiências socializantes enquanto esferas de subjetivação relativamente autônomas cujo entrelaçamento existencial produz
não somente a multideterminação de sua condição como, no
mesmo processo, a singularidade de suas orientações socioeconômicas.
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CLASSES SOCIAIS E (DIS)SENSO COMUM ACADÊMICO: A
PSEUDODICOTOMIA ENTRE GENERALIDADE E SINGULARIDADE
A semântica predominante em praticamente toda e qualquer abordagem acerca do problema das classes, quer em sua
crítica ou sua defesa conceitual e independente do modo como
se realize, pressupõe como parâmetro uma maior ou menor
homogeneização das condições existenciais. Tudo se passa como se, por um lado, o locus ocupado no sistema econômico (cada vez mais definível, para a imensa maioria da população
mundial, em termos de sua inserção em uma estrutura ocupacional, sua hierarquia de status ou prestígio assim como suas
respectivas probabilidades de mobilidade intergeracional entre
as distintas categorias socioprofissionais); ou a posição em múltiplos campos de relações diferenciais de poder e prestígio em
função da natureza, volume e da composição de capitais em jogo (principalmente econômico e cultural em suas diversas subespécies, as outras formas lhes estando subordinadas); ou o
simples nível de rendimentos (subdividindo a população em
determinadas faixas entre as quais os indivíduos circulariam no
tempo); em outras palavras, como se as propriedades “objetivas” além de todas as tradições culturais e político-associativas
correspondentes, ensejassem as condições de possibilidade de
formação de uma (cultura de) classe, esta subentendida como
uma espécie de matriz gerativa homogeneizante cujo poder se
intensificaria ou atenuaria conforme os tempos e lugares em
questão. Por outro lado e em proporção inversa, as coisas se
passariam de modo tal que, ainda nos termos deste debate, as
reconfigurações históricas contemporâneas (a descentralização
produtiva associada à intensificação do processo de mundialização sob hegemonia da forma financeirizada de capital; as no-
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vas tecnologias da informação e a emergência de modalidades
organizacionais em “rede”; as demandas por flexibilidade e polivalência no mercado de trabalho com aprofundamento de sua
competitividade e da fragmentação entre seus quadros mais ou
menos qualificados, com a subseqüente maior vulnerabilidade
e instabilidade ocupacional para os últimos, majoritários; expansão absoluta e proporcional do setor terciário da economia
mundial – atingindo também seus países periféricos – em detrimento do primário e do industrial, em termos de produto e
população ocupada; as novas formas de manifestação cultural e
expressão política cuja fundamentação se pluraliza através de
novos enquadramentos étnicos, de gênero, religiosos, ecológicos, etc., etc.) tenderiam a dissolver aquelas condições objetivas
e sua (suposta) forma centralizada de conflito em múltiplas e
mais ou menos autônomas estratificações (de gênero, étnica e
“racial”, política, econômica, informacional – os “analfabetos
digitais” –, urbana, etc.).2 Assim, consoante a tais modificações
É assim que, discutindo o que chama de “desigualdades múltiplas” como
tendência imanente às sociedades “pós-industriais” em sua “desintegração”
funcional e sistêmica, François Dubet defende que “a fragmentação da
estratificação e o cracking cultural multiplicam os critérios de definição das
desigualdades e de cada posição social. Enquanto a estrutura de classes
enquadrava as desigualdades em um conjunto relativamente estável e legível,
nós entramos em um sistema de desigualdades múltiplas. Múltiplas no sentido
em que os padrões de medida das desigualdades são cada vez mais numerosos. A
classe social agregava as desigualdades entorno do trabalho e de uma condição,
as desigualdades hoje se difratam sobre uma série de índices e indicadores mais
ou menos coerentes. Desigualdades múltiplas também na medida em que cada
um de nós se define por uma pluralidade de registros e cristaliza diversas
características sociais mais ou menos desiguais e mais ou menos congruentes
entre si.” (2009, p. 69, esta e todas as traduções subsequentes são minhas) Se ao
menos Dubet possui a lucidez histórica em não generalizar sua (absolutamente
problemática e unilateral) análise para além da França, o mesmo não pode ser
dito acerca de inúmeros outros autores cujo superficial ensaísmo é com
frequência acriticamente importado e reproduzido nos países periféricos.
2
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históricas contemporâneas, nos encontraríamos em configurações societárias cujos engajamentos associativos se diversificariam, as modalidades de comunicação se multiplicariam, e onde as condutas individuais se apresentariam como cada vez
menos interpretáveis a partir da referência aos escopos ‘tradicionalmente’ considerados (nacionalidade, origem social, ocupação, gênero, etc.). Por conseguinte, tornar-se-ia, pelo próprio
movimento das forças históricas objetivas (no sentido de transcendentais a cada sujeito em particular), cada vez mais apropriado o falar-se em singularizações e individualizações e, como corolário, o aprofundamento de “sociologias do indivíduo”,
um programa estipulado até mesmo como teleologicamente latente nos primórdios da própria disciplina. (Martuccelli; Singly,
2009) Restaria aos investigadores da generalidade em decomposição argumentar e demonstrar a perduração – não obstante
o reconhecimento de importantes mudanças – de aspectos que
tenderiam, em probabilidade maior ou menor, a ainda diferenciar os destinos individuais em função de sua origem social.3
Para uma argumentação versando sobre a “contínua relevância” de uma
abordagem e de um programa de pesquisas em termos de classes sociais
estruturalmente definidas como explicação cientificamente pertinente de
comportamentos em sociedades contemporâneas cf. J. Goldthorpe e G. Marshall
(1997). Nesta exposição são demonstradas a permanência do poder explicativo
envolvendo taxas diferenciais de mobilidade conforme a origem social; o
aumento da escolarização, não como dissolvendo mas se vinculando às classes
pela sua capitalização diferencial assim como por um novo reforço do peso da
origem social face a igualdade (ou inflação) de diplomas; ou ainda é esclarecido o
“mito” da tendência supostamente unilateral ao declínio da associação entre
classes e mobilização político-partidária como leitura liberal e espontaneísta, ao
que se sugere como alternativa a ênfase na historicidade (oscilante e variável)
como fator de alternância desta associação. Durante todo o século XX, inclusive
na atualidade, segundo os autores “o que se revela é uma notável persistência de
desigualdades vinculadas à classe e de padrões diferenciais de ação social em
função da classe, inclusive em períodos envolvendo rápidas mudanças no nível
da estrutura econômica, das instituições sociais, e das conjunturas políticas.”

3
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As abordagens que de algum modo tratassem de classes, caso
ainda possuíssem algum poder explicativo, o fariam não mais
sob o aspecto de uma essência a sobredeterminar todos ou um
grande leque de comportamentos da vida social (opiniões políticas, filiações religiosas, práticas culturais, visões de mundo,
etc.), devendo naturalmente abdicar do monopólio explicativo
sobre o espaço socioexperiencial com suas mencionadas formas
emergentes e relativamente autônomas de estratificação, sociabilidades, grupos de pertencimento, exigências institucionais,
formas múltiplas de construção identitária e adesões políticas,
requisitos ocupacionais mutáveis e flexíveis, etc. Destarte, o
que se revela neste debate mais ou menos explícito ou difuso
conforme o autor ou tema em foco é o fato de que, subjacente a
um aparente dissenso, suas premissas são compartilhadas de modo
não-problemático e reforçam, por sua oposição, uma espécie de
senso comum acadêmico; em questão estaria apenas em qual ponto da controvérsia se situar dentro de um espectro pré-definido
de posicionamentos possíveis.
Ora, mas são as premissas mesmas que aqui recusamos. Se
considerarmos as classes sociais em geral e populares em particular da perspectiva de sua multideterminação existencial, passaremos a dispor de elementos suficientes para não nos determos
em uma pseudodicotomia nos termos da qual, ao polo dos enquadramentos institucionais clássicos, supostas matrizes gerativas de homogeneidade, opor-se-ia uma teleologia individualizante em que agentes singulares, primordialmente autodeterminados, possuiriam suas condutas cada vez menos atribuíveis (ou simplesmente interpretáveis por referência) a sua ori(Ibid., p. 61) Para posições semelhantes, i.e. da argumentação acerca da contínua
pertinência do recurso ao conceito de classes não obstante as transformações –
ou úteis a sua própria compreensão – no último quarto do século XX cf. entre
muitos outros Beynon (1995, 1997), Schwartz (2009), Scott (2002).
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gem social, sua inserção ocupacional (já que múltipla e instável), gênero, etc. Se sublinharmos que tão importante quanto
vislumbrar a complexidade constitutiva dos meios populares e
de suas condutas socioeconômicas, as orientações normativas e
volitivas nelas inscritas, está a consideração teóricometodológica do caráter estruturante desta multideterminação –
a maneira como se conjugam em uma mesma subjetividade e
sua orientação de conduta –, evitaremos mais uma manifestação da anacrônica embora recorrente oposição indivíduo X sociedade, o primeiro como progressivamente emancipado da segunda, como se estivéssemos diante de duas ‘substâncias’ atomisticamente reificadas. Segundo N. Elias, “é tacitamente reconhecido [...] que é ‘social’ aquilo que em todos os homens é
‘idêntico’, enquanto o que possuem de ‘particular’, aquilo que
faz de cada um dentre eles um ser original, diferente de todos
os outros homens, numa palavra, uma individualidade mais ou
menos notável, seria, nos satisfazemos em crer, um elemento
extra-social ao qual emprestamos, sem muito refletir e deixando no mais das vezes as coisas bastante vagas, uma origem natural ou biológica ou uma origem metafísica, conforme o caso.
O pensamento e a observação não prosseguem para além daí.”
(1991, p. 98) E, visando estabelecer nossa problemática para
além dos termos simplistas com que se apresenta o conteúdo
de tal argumentação em que as mencionadas configurações societárias contemporâneas – os países centrais à guisa de ‘vanguarda’ daquilo que se propagaria em distintas variações nas
(letárgicas) regiões periféricas – tenderiam a engendrar uma
maior ou menor desidentificação intergeracional, desenraizamento dos laços comunitário-vicinais e pluralização (ou descentramento) individualizante da experiência, desta forma solapando o (residual) potencial explicativo das tradicionais “variáveis de classe” (e.g. ocupação paterna e atual, rendimentos,

185

Quarto Caderno – 2014

nível de diploma) perante as práticas (políticas, culturais, religiosas, associativas, econômicas), podemos lembrar que “a
forma de comando psíquico do comportamento de um indivíduo é, do próprio fato de haver crescido no seio de um certo
grupo – pensemos somente em sua língua materna –, absolutamente ‘típica’ deste grupo, e ela é ao mesmo tempo, do fato
de haver crescido ocupando uma posição relacional única na
rede de sua sociedade, absolutamente individual, uma versão
única deste caráter ‘típico’”. (Ibid., p. 102) É somente, e tão somente, por meio desta condição – sem a qual sua individualidade não seria senão esboços de uma animalidade incompleta –
que cada ser humano adquire seu caráter singular, único e distinto de todos os outros, inclusive de cada um no interior de
seu próprio grupo social. Com efeito, aquilo que Elias fala relativamente à sociedade em geral destacamos no tocante às classes de condições existenciais, i.e. que ela “[...] não é somente o fator de caracterização e de uniformização, ela é também o fator de individualização”. (Ibid., p. 103, grifos no original) Evidentemente,
não se trata de secundarizar ou subestimar a importância da
multiplicação das injunções estruturais e culturais, inclusive no
seio das sociedades periféricas. É precisamente o contrário que
se passa e visamos compreendê-las em toda sua intensidade
naquilo que impactam em nossa perspectiva. Portanto, o que se
faz necessário como única maneira de objetivar sociologicamente a
plurivocidade das orientações e projetos socioeconômicos dos meios
populares, quer dizer enquanto simultaneamente plurívocos e populares porque multideterminados, é ultrapassar o superficial antagonismo entre: i) classes como (necessariamente produtoras
de) generalidade e ii) indivíduos como lhes opondo sua singularidade, ou talvez “autenticidade”, pressuposto simploriamente presente em diversas problematizações dos fenômenos históricos, como se aos maligno-maquínicos móbeis anônimos e im-
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pessoais, suas engrenagens sistêmicas, se antepusesse uma heróica força associal, infinita, romântica, irredutível... Distintamente desta versão caricaturalmente primitiva das ciências do
homem – cuja recorrência é tributável em grande parte a sua
facilidade intelectiva – é mister sublinhar que nas manifestações históricas em geral, e naquilo que estamos enfocando como condições existenciais diferenciais em particular, só é possível haver generalidades (instituições, grupos, modalidades de
conduta, religiosidades, etc.) ou, se preferirmos, os fatos sociais
objetivos, impessoais e ascendentes durkheimianos, concretizados ou efetivados de modo irreproduzível e contingente, absolutamente único, o que equivale a dizer, embora de outro
modo, que não há processo de subjetivação que não se constitua, em seu próprio vir a ser, por meio de historicidade, impessoalidade e objetividade interiorizadas. É preciso simplesmente
reconhecer que estamos diante de dois olhares acerca dos “fatos”
do mundo social, duas ênfases distintas, porém cuja aparente
oposição apenas pode resultar de um ingênuo e sub-reptício
deslize que substancializa a linguagem das coisas em coisas
mesmas. É desta maneira que R. Hoggart pôde, com riqueza de
detalhes, descrever ambos os aspectos, geral e particular ou –
em outro registro – ‘macro’ ou ‘micro’, do estilo de vida da
working class inglesa nos bairros operários das primeiras décadas do séc.XX, de modo complementar. Ao se referir ao “senso do
particular” e “o gosto do concreto” que caracterizam sua conduta, compara: “os outros fazem ou despendem dinheiro, se
cultivam ou buscam o saber. A vida das classes populares, se
desejássemos resumi-la em uma frase, é uma vida densa e concreta, onde a ênfase é colocada sobre o senso de intimidade, o
valor do grupo doméstico e o gosto dos prazeres imediatos. Se
trata, sem dúvida, de um sistema de valores característicos das
classes populares do mundo inteiro.” (1970, p. 151) Por outro
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lado, desta vez aproximando a lente para outro nível descritivo,
o autor ressalta a sinestesia constitutiva da experiência e da
memória dos bairros populares: da vizinhança com suas variações próprias de luminosidade nas construções e residências ou
por entre as brumas de inverno; os odores característicos (agradáveis como o peixe frito, peculiares como os cosméticos baratos das irmãs preparando-se para uma ‘saída’ ou desagradáveis
como a onipresente urina de gato, os animais também cointegrando a vida do bairro); as sonoridades (emissões de rádios,
conversas, risos, discussões); os diversos paladares (indissociáveis das lembranças das companhias nas refeições ou ainda dos
‘lanches’ digeridos na contemplativa caminhada pelas ruas do
bairro), todo um leque inesgotável de microexperiências componentes da densidade existencial da vida comunitário-vicinal
(Ibid., p. 105-108), inscrevendo-se diferencialmente nas memórias de todos e de cada um de forma que, ao mesmo tempo em
que constitui um mundo experiencial e sensório-afetivo comum
a seus membros relacionalmente distinto da mesma complexidade própria às outras camadas sociais, podemos vislumbrar o
quanto singulariza cada um pela infinitude de sua combinação
mesma. Desta forma, condições de existência compartilhadas
‘em geral’ por determinados indivíduos se lhes apresentam,
não obstante, com feições e mediações únicas, a partir de múltiplas combinações interativas e experienciais infinitesimais pelas quais estes mesmos indivíduos se tornam, inevitavelmente,
sempre relativamente representantes de seu grupo e relativamente singulares, predomínio a ser conferido em função da
perspectiva que, explícita ou tacitamente, adotamos. Nas palavras de Lahire, “poderíamos afirmar que a ‘época’ ou o ‘espírito do tempo’ nada explicam e não compelem ninguém ou que,
em todo caso, supondo que pudéssemos defini-los com um
pouco mais de precisão, eles não constringem a todo mundo da
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mesma maneira, pois todo mundo não vive ou não se apropria
da ‘época’ ou do ‘ar do tempo’ em questão da mesma forma em
função de sua situação no mundo social e de suas experiências
incorporadas sob a forma de disposições a ver, sentir, e a agir
de uma certa maneira. São portanto sempre refratados, reapropriados e modulados que os elementos os mais gerais de um contexto histórico produzem efeitos em tal ou qual indivíduo singular.” (2010, p.
74-75, grifos nossos) Por conseguinte, se por um lado é importante sublinhar que as condições existenciais engendram a)
uma relativa homogeneização das condutas, aspirações e horizontes de possibilidades (com camadas de recursos escassos
econômicos e culturais relacionalmente estratificadas, probabilidades de mobilidade ocupacional que aproximam o destino
vivido entre indivíduos de uma mesma origem tanto quanto os
afastam das chances relativas comparativamente aos outros estratos sociais, propriedades objetivas concretamente flexionadas através de um amalgama pelo qual se encontram infusas e
coalescidas com uma gama infinita de outros atributos como
cor, religiosidade, gênero, etc. a partir dos quais somente os interesses da investigação podem selecionar o que se torna ou
não pertinente objetivar), em outras palavras, uma relativa homogeneização dos projetos que orientam (enquanto condição de
compreensão de) toda e qualquer ação econômica em particular, de outro lado, no entanto sem que haja contradição na medida em que se trata da indiscernibilidade inerente às coisas do
mundo social, no interior deste movimento estas mesmas condições são b) singularizantes destes mesmos projetos através das
inevitáveis modulações por que se manifestam aos agentes sociais, estrutural e fenomenicamente.
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MÚLTIPLAS SOCIALIZAÇÕES COMO DISPOSITIVO MEDIADOR: CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS “VARIÁVEIS”
PERTINENTES E SEUS PONTOS FOCAIS
Por tudo o que dissemos, é indissociavelmente teórica e
metodológica a importância que pode assumir o recurso a uma
concepção de múltiplas socializações (Lahire, 2001, 2002, 2013;
Parsons, 1951a, 1951b; Darmon, 2006), conquanto associadas a
todo um conjunto fenomênico de microexperiências institucionalmente irredutíveis porém da mesma forma atuantes na conformação das trajetórias populares. Isto em razão de operarem
como dispositivo de mediação entre, de uma parte, as classes de
condições existenciais em toda sua historicamente inalienável
multideterminação, assim como, por outra, a composição de
condutas socioeconômicas (como a construção de projetos ascensionais) em sua singularidade. Não se trata da transposição
para as ciências do homem de qualquer concepção simplista de
causalidade – como se operássemos uma espécie malformulada de mecânica social para a explicação das condutas
humanas; antes reafirmaremos que em pauta estão dois olhares
que relevam, acreditamos de modo complementar, duas dimensões da realidade social ou, se preferirmos, escalas de análise
(Levi, 1989; Revel, 1998; Lepetit, 1993; Lahire, 2010) cuja passagem de uma à outra (que operaremos regularmente, mas cônscios de tal procedimento) é condição de sua compreensão recíproca.
Assim, a partir destes aportes e com o intuito de balizar metodologicamente as questões por nós levantadas, prosseguiremos
à reconstrução de determinadas variáveis clássicas para os estudos de mobilidade, além de acrescentarmos-lhes outras que,
defenderemos, são de irrecusável relevância. Nosso objetivo
consiste em estabelecer que, ao mesmo tempo em que elas habilitam a objetivação de um tecido relacionalmente estratificado,
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em seu modo de ser tendendo a aproximar determinadas trajetórias na proporção de seu distanciamento de outras (e.g. as
distintas probabilidades de destinos ocupacionais com seus
respectivos níveis de recursos econômicos e culturais, a possibilidade de uma determinada conformação patrimonial, expectativas e anseios prospectivos diversamente orientados) conforme compartilhem ou não de determinadas propriedades (em
termos de origem social, posição na estrutura ocupacional, volume e composição dos ativos escassos, etc.) tanto consideradas
em si como por seu permanente impacto na conformação da estrutura subjetiva, pari passu, se enfocadas e retrabalhadas de
modo alternativo se bem que complementar, principalmente
quando conjugadas com outras camadas intersubjetivas e experienciais com as quais estão existencialmente entretecidas, então, estas mesmas variáveis clássicas possibilitam, também, a
reconstrução das modalidades de singularização inerentes à conformação de cada agenciamento socioeconômico isto é, o fazem mesmo
(ou justamente quando) consideradas nos termos daquelas
mesmas variáveis pelas quais antes apenas objetivávamos probabilidades, recursos diferenciais, trajetórias modais, enfim enfocávamos generalidade e homogeneidade. Analisemos como:

“Variáveis” decompostas em novos pontos focais
Obs.: os itens ‘a)’ dizem respeito às utilizações tradicionais
das referidas variáveis, enquanto os itens ‘b)’ remetem a novos pontos focais em seu interior. Estes últimos, longe de contradizer as
abordagens anteriores, visam enriquecê-las em uma nova visão de
conjunto. É também por esta razão que, em seguida, são acrescidos
os fatores 5 e 6. Desnecessário relembrar, por tudo o que dissemos,
que cada um destes fatores extrai sua força de atuação não de si,
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analiticamente, e sim da intrínseca relação com cada um, e cada um
por meio de todos os outros, existencialmente.
Variáveis de base: i) sexo, ii) idade, iii) cor: cada um destes fatores, todos portadores de pautas sociológicas específicas por enfeixarem uma gama de demandas, expectativas, aspirações e relações de poder particulares, aliás assim como todos os outros elementos pertinentes listados à seguir também irredutíveis a uma
única forma de abordagem, será contudo reconstruído em função de
nossa perspectiva, i.e. em conjunção com eles, no estatuto de seus refratores. Constituem mais um importante aspecto modular que
contribui no efeito combinado de todas as outras “variáveis”, no
sentido de base histórico-existencial da qual são todas indíciossimplificações.
1. Origem social, enquanto: a) propriedades objetivas (e.g. indicadas pela ocupação paterna) / b) composição intrafamiliar, comunitário-vicinal e regional quanto a maior ou menor heterogeneidade interna de instâncias socializantes;
2. Nível de diploma, enquanto: a) capital cultural / b) experiência institucional escolar;
3. Volume de recursos econômicos, enquanto: a) capital econômico / b) impacto experiencial na estrutura subjetiva;
4. Ocupação, enquanto: a) posição relacionalmente estratificada no sistema econômico / b) experiência vivida no mundo do
trabalho;
5. Outras esferas de sociabilidade (conjugal, amistosa, religiosa, associativa, sindical, política, as práticas culturais associadas às
novas tecnologias “em rede”, etc.);
6. Eventos enquanto marcos biográficos, e o recurso socioreflexivo ao ‘trabalho sobre si’.

1. Qualquer constatação estatística de que uma mesma origem social (do ponto de vista da ocupação paterna, ainda se diferenciarmos no interior de uma mesma ocupação os efeitos variáveis conforme a escolaridade e o capital econômico) tende a
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aproximar probabilisticamente os destinos ocupacionais não
pode ignorar-se enquanto construção analítica macromodelizante que opera enquanto sintoma abstraído de uma realidade
que, ao ser reconstruída do ponto de vista da experiência vivida dos agentes sociais, revela injunções, espaços interativos, esferas de sociabilidade e de produção de sentidos, expectativas e
anseios que tornam estes mesmos indivíduos, comparados a
todos os outros que compartilham daquele mesmo ‘destino’,
detentores de uma conduta que pode ser caracterizada como
“excepcional normal” (Revel, 1998), não a despeito de sua origem mas, ao contrário, exatamente por meio dela, ou melhor
através da multiplicidade de suas interações portadoras, cada
uma, de camadas experienciais e significantes polissêmicas,
“excepcionalidade” e “normalidade” portanto que variam e são
ressaltadas dependendo do modo como esta “variável” é enfocada pelo pesquisador. Este compartilhamento de uma mesma
posição de origem, da qual a categoria ocupacional paterna se
propõe a ser indício, não é per se causalmente eficaz (pouco importando os índices de associação estatística entre ‘origem’ e
‘destino’ ocupacionais) porquanto não existe in abstracto e sim
concretamente, inextricavelmente vinculada à transmissão de
uma atitude perante a vida da qual é somente parte, e na qual
concorrem matrizes socializadoras com poder diferencial de
atuação em função de distintas e contraditórias presenças (ou
ausências) intrafamiliares (paterna, materna, além de toda diversidade da parentela ascendente, descendente ou colateral,
i.e. os avós, filhos, irmãos, tios, primos, agregados, etc.). A maior ou menor heterogeneidade do leque de influências e propriedades objetivas muitas vezes conflitantes no seio da esfera familiar envolve, para mencionar alguns exemplos dentre incon-
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táveis possibilidades: a exemplaridade das condutas para muito além da tematização,4 sua gama de relações com o trabalho e
o ethos implicado, as modalidades de gerenciamento orçamentário, as diferentes relações com a instituição escolar e de diplomação entre os pais,5 os casos de alcoolismo (geralmente
A regular contradição entre a valorização escolar discursivamente sustentada
nas famílias populares e uma relação outra com o mundo que transmite, pelo
exemplo cotidiano, sua negação prática, é apontada por Jessé Souza (2009).
Acerca dos anseios parentais de ascensão social projetados aos filhos, Gaulejac
(1987, p. 63) nos lembra que subjacente ao cruzamento destas influências “um
elemento permanece todavia dominante: a criança que se torna pai tende a
transmitir a seus próprios filhos, para além do conteúdo manifesto de seu
projeto, a maneira pela qual ele mesmo triunfou ou fracassou em sua busca por
criar mediações às contradições que o atravessam. Trata-se portanto de um
elemento central da identidade herdada.” Nesta mesma linha, envolvendo a
transmissão cultural das classes populares de um determinado investimento
escolar a seus filhos, O. Schwartz (1990, p. 411-412) afirma que “abstratamente
convencidos de que ‘a escola é importante’, e que ‘hoje se você não tem diploma
você não tem nada’, sustentando este discurso a seus filhos, eles [os pais
oriundos dos meios populares] o desmentem rapidamente ao significarem
inconscientemente por seus atos que seus verdadeiros interesses estão
alhures.” Assim, prossegue o autor, “[...] o modelo paterno efetivamente
percebido, enraizado na cultura trabalhadora, priva de eficácia as palavras nas
quais não se associam engajamentos verdadeiros. (Ibid., loc. cit.) Além disto, suas
observações etnográficas demarcaram uma nítida diferença na frequência do
acompanhamento dos estudos dos filhos entre os pais das camadas populares,
tanto maior à medida que dispunham de maior capital cultural e econômico.
(Ibid., p. 413)
5 Os “aprendizados lúdicos” envolvendo “jogos educativos” infantis e brinquedos
pedagógicos que permitem “introduzir a escola em casa”, ou simplesmente
estimulam a “continuidade entre os espaços familiar e escolar” para as crianças,
são consideravelmente mais mobilizados enquanto estratégia educacional difusa
nas frações mais diplomadas das classes médias e superiores em detrimento dos
jogos e brinquedos “recreativos” proeminentes nas camadas populares, o que
ilustra as modalidades sutis, aparentemente insignificantes, através das quais
aquilo que estamos considerando como “socializações de classe” exercem seus
efeitos diferenciais. (Darmon, 2006, p. 29-33) Nesta direção, ressaltando que “a
condição familiar é um conceito multidimensional”, e levando em conta os
impactos, além do capital econômico, do capital cultural, do “envolvimento”
4
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masculinos) ou os (recorrentes) abusos sexuais de trabalhadoras domésticas migrantes ainda pré-adolescentes (como verificado em nossos relatos), as formas de religiosidade (seu sincretismo e intensidades de envolvimento), o caso dos “filhos de
criação”, os variáveis graus de engajamento afetivo e as distintas possibilidades de estímulo ao desenvolvimento linguístico e
à iniciativa individual (Bernstein, 1972), etc. A infinita combinação destas influências enquanto forças de subjetivação, umas
se concatenando nas outras, compõe, em cada trajetória popular considerada não em termos modais (isto é em função de sua
probabilidade e representatividade típicas para um determinado grupo) mas em seu espaço de variações, a irredutível especificidade de sua experiência vivida no seio do que denominamos origem social. Ademais, a origem popular jamais pode ser
abstraída das flexíveis redes comunitário-vicinais, os “laços fortes”
(Granovetter, 1973, 1983) ali envolvidos frequentemente entrelaçados aos de parentesco (a co-habitação no mesmo bairro, sítio, vila, favela, ‘cortiço’, pensão, quintal, etc.) e em conjunção
com os quais adquire uma maior ou menor força centrípeta perante os horizontes de prospecção de seus integrantes. Em consequência, as “estratégias de mobilidade” aí presentes ou a racionalidade mobilizada diante das possibilidades ascensionais
(por exemplo, as migrações e estratégias matrimoniais de trabalhadoras domésticas, Jacquet, 2003) se tornam completamente
incognoscíveis caso dissociadas do nexo vital destes laços intersubjetivos, transversais à “casa, família, trabalho e localidade”,
inclusive por seus aspectos agonísticos e sua conflitividade
mais ou menos latente muitas vezes sentida sob a forma da
familiar com os estudos dos filhos na educação básica, e da composição familiar
(mono ou biparental), é possível constatar que “[...] a influência do fator
econômico sobre o desempenho de estudantes se dá sobretudo de forma
indireta.” (Soares; Collares, 2006, p. 617)
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opressão e cuja violência das irrupções é proporcional à densidade afetiva em jogo. (Duarte; Gomes, 2008, p. 127-143; 192) Da
mesma forma, este espaço de variações interativas intrafamiliares, coextensível como se mostra a uma mais ou menos ampla e
flexível rede comunitário-vicinal – cada qual com seus próprios
requisitos de sociabilidade e sua diversidade interna de produção de expectativas –, se territorializa regionalmente. Tendo em
vista as condutas socioeconômicas, esta origem e percurso regionais enquanto variantes de um arco de tradições possíveis
podem ser subdividas conforme se trate de: a) meio rural ou
urbano; b) cidades de grande, médio ou pequeno porte; c) regiões do país, todos fatores cuja influência nos horizontes ascensionais, seu imaginário, opacidades, inseguranças e recusas, é
enorme.6
2. O nível de diploma, isto é uma determinada formatação
cultural institucionalmente sancionada e capitalizável no mercado de trabalho, possui o mesmo duplo vetor – homogeneizante-singularizante – de acordo com o modo como operamos
este indicador ou, mais exatamente, quais de seus aspectos selecionamos enquanto focalmente pertinentes. Em sua dimensão recursiva para as classes populares, e exatamente na proporção em
Para mencionar apenas alguns exemplos registrados em nossas pesquisas em
curso, há casos tão diversos como o receio em buscar alternativas ocupacionais
para além de uma cidade de pequeno porte na região serrana do Rio de Janeiro e,
na verdade, do próprio bairro popular habitado pela família, este enquanto
quadro de referência afetivo-territorial implícito porém permanentemente
orientando as estratégias de mobilidade; o estigma da origem e do sotaque
associado jocosamente às dificuldades escolares, a inadaptação ao ambiente da
favela e dos planos de um retorno à cidade dos pais, no Maranhão,
potencializados por uma mobilidade ocupacional, escolar e econômica; o
descontrole emocional e a recusa inicial, posteriormente superada com o suporte
de uma amiga, em assumir um cargo de maior prestígio numa escola cuja
precariedade do ambiente remete, enquanto lembrança constante, às
dificuldades da infância em área rural, etc., etc.

6
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que se expande o alcance da instituição escolar (o início de uma
suposta “democratização escolar”, marcada no Brasil pela quase-universalização do ensino fundamental a partir de meados
da década de 1990, assim como desde então uma considerável
expansão do nível médio e, inclusive para os meios populares,
de frequência ao ensino superior), registra-se uma inflação de diplomas em todas as categorias ocupacionais (Ribeiro, 2007, p. 200208; 314; IBGE, 2010; Cardoso, 2008), de forma que uma suposta
“ascensão” escolar, ao menos para a maior parte das trajetórias
populares, dissimula a permanência na mesma condição de
origem através de um movimento de “translação global” da estrutural social análogo ao que ocorrera, e ainda ocorre, em diversos países do mundo (Bourdieu, 1979, p.159-185; Goldthorpe; Marshall,1997). Além disto, os pré-requisitos da cultura escolar, em seu conteúdo como em sua forma, em tudo se afastam das modalidades de sociabilidade dos meios populares gerando entre crianças e adolescentes inúmeras expressões de estranhamento, negação, e incompatibilidade de expectativas,7
7Ao

se referir às especificidades linguísticas das famílias populares,
particularmente em seus efeitos na socialização infantil, Basil Bernstein aponta
suas dissonâncias em relação aos requisitos e demandas institucionais escolares.
De acordo com o clássico trabalho do autor, se o “código comunicativo”
(communication code) no seio destas famílias “enfatiza verbalmente” o
comunitário em detrimento do individualizado, o concreto em detrimento do
abstrato, a substância no lugar da elaboração de processos, o “aqui e agora” mais
provavelmente do que a incursão por motivos e intenções, os mecanismos de
controle social fundados mais na obediência a posições hierarquicamente
estabelecidas do que formas pessoalizadas e discursivamente abertas à
negociação, ainda que este sistema comunicativo seja provido de vastas
potencialidades expressivas, metafóricas e estéticas, todavia as ordens de
relevância e aprendizado direcionadas às crianças são frequentemente
incompatíveis com o código comunicativo exigido para o sucesso escolar: “onde a
criança é sensível ao sistema comunicativo da escola e assim a suas ordens de
aprendizado e interação, então a experiência escolar para esta criança implica em
desenvolvimento simbólico e social; onde a criança não é sensível ao sistema
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daí resultando um peculiar arranjo institucional onde, como
por uma espécie de re-enquadramento “espontâneo” da ordenação das coisas, se reproduz em todos os níveis de ensino instituições escolares “de baixo desempenho” para alunos “de
baixo desempenho” (ou simplesmente apresentando “taxas de
frequência líquida” deficitárias, oscilação entre períodos de
abandono e retorno aos estudos, dupla jornada obstaculizando
o investimento intensivo, etc.), crescentemente distanciadas de
instituições “de elite”, voltada ao mercado de alunos “de elite”.
(Alves, 2010; IPEA, 2010) Assim, em termos de seus efeitos relacionalmente considerados – e é somente em seus termos estruturais que podemos compreender aquilo que no senso comum e oficial é convencionalmente apresentado simplesmente
como uma ‘expansão da escolaridade média’ – a universalização da instituição escolar e sua ampliação tendem a ser diferencialmente apropriadas (qualitativa e quantitativamente) e capitalizadas entre as classes sociais, resultando na homogeneização das oportunidades de inserção ocupacional dos jovens oriundos das camadas populares, justamente onde se encontra o
maior contingente de desempregados.8 Tomar isto em conta é
comunicativo vigente na escola, então a experiência desta criança na escola
implica em mudanças simbólica e social. No primeiro caso nós temos elaboração
da identidade social; no segundo caso, mudança da identidade social. Assim,
entre a escola e a comunidade das crianças oriundas das classes trabalhadoras
pode vir a existir uma descontinuidade cultural calcada em dois sistemas de
comunicação radicalmente diferentes.” (1972, p. 472-473)
8 É neste sentido que, já desvalorizado o diploma de nível fundamental, a inflação
de credenciais escolares passa a atingir, em medida crescente, os detentores do
ensino médio na mesma proporção em que este se expande para os meios
populares. Assim, ainda no ano de 2007, 71% do total de desocupados possuíam
entre 15-34 anos, e, mais importante neste caso, dentre os desocupados no
intervalo de 20-24 anos, 56,2% cursaram ao menos um ano do ensino médio,
quer dizer em curto período uma proporção já consideravelmente maior do que
o intervalo logo a seguir, entre 25 e 29 anos, no qual esse percentual era de
46,6%, demonstrando o quanto sua posse é cada vez menos garantia de uma
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absolutamente necessário à correta compreensão das condutas
econômicas e horizontes ascensionais aí envolvidos. No entanto, não deixa de ser insuficiente para a reconstrução de sua densidade hermenêutica, isto é em sua positividade. A insuficiência
e equívoco analíticos implicados no procedimento de caracterização das frações populares exclusivamente pela falta (ou menos-ser) se encontram menos na evidenciação de sua vinculação subordinada à estrutura social, efetiva e concretamente experienciada e empiricamente transbordante para o caso brasileiro, do que pela parcialidade que se pretende totalizante e o faz
às expensas da destituição de todas as outras dimensões das esferas de subjetivação popular as quais, se de modo algum deixam de exprimir seu “lugar” dominado na estrutura social, por
outro lado o excedem por uma infinidade de outros “lugares”.
Neste sentido, se é inegável que a instituição escolar jamais pode ser compreendida na produção de seus efeitos quando dissociada do tecido existencial no qual suas linhas de atuação se
ancoram e que condicionam sua eficácia e significação, também
o é que estes mesmos efeitos não podem ser reduzidos a simples “variáveis dependentes” (relativamente à origem social
por exemplo) tanto mais na medida em que produzem clivagens internas às próprias classes populares (inclusive incidindo
no seio daquela mesma ‘origem social’). A experiência propriamente escolar possui uma especificidade linguística, normatiocupação para as novas gerações, menos ainda de estabilidade ocupacional.
(Quadros, 2009, p. 14-17) Ao contrário, nestas mesmas faixas etárias relativas à
PEA, a proporção de desocupados os quais cursaram ao menos um ano no ensino
superior é exponencialmente minoritária, atingindo por exemplo apenas 11,2%
dos jovens entre 25 a 29 anos (Ibid., loc. cit.). Este nível de diploma, em
decorrência do valor das credenciais na atual configuração do mercado de
trabalho, opera enquanto ruptura objetiva para as possibilidades ascensionais da
imensa maioria das frações populares assim como de reprodução dos estratos
médios, embora não haja espaço neste artigo para o desenvolvimento destas
questões.
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va, reflexiva, um conjunto de expectativas particulares com impactos subjetivos e prospectivos irredutíveis aos requisitos sistêmicos das relações intrafamiliares e de vizinhança, a “cultura
da rua” (Mauger, 2005), quer dizer, ela apresenta um conteúdo
semântico que não pode ser anulado e subsumido exclusivamente à inércia de uma “translação global”. Evidentemente, a
concretude destes efeitos ‘escolares’ de subjetivação, maiores
tanto mais novas as gerações, contribuem para a modulação de
trajetórias singulares, “excepcionais normais”, ainda que sejam
normalmente invisíveis na conformação das clivagens populares; não somente produzem expectativas e anseios distintos intergeracionalmente como, o que é de grande relevância, engendram distanciamento, e mesmo cisões, no próprio seio das gerações mais novas em função de sua desigual escolarização,
sendo este, aliás, o fator por que qualquer recorte neste sentido
pode apenas ser em parte ‘geracional’. De fato, ao centrarmos
nossa investigação em suas frações mais escolarizadas,9 justamente por sua convergência às trajetórias ocupacionalmente
ascendentes, é preciso reposicionar o ponto focal desta variável (a
simples “escolaridade”) para compreendermos que, longe de
um impacto indiferenciado nos projetos vinculados à mobilidade, um maior percurso escolar envolve uma multiplicidade
de experiências possíveis (Alves et al., 2013; Dubet; Martuccelli,
1997) variando segundo a natureza e a frequência de: estímulos
ou obstáculos cambiantes no interior de uma mesma composição familiar (como o engajamento e acompanhamento ou não
das atividades escolares por pais, irmãos, etc., que dependem
eles também da relação que por sua vez mantiveram com a instituição escolar, práticas disciplinares e tipos de obrigação, a
presença e a maneira de aplicação de castigos, recompensas,
9

Cf. supra, nota 1.
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condicionamentos, etc.), frequência às aulas, a relação mais ou
menos (in)feliz com a prática e os investimentos nos estudos
(concentração, apetências, dificuldades, etc.), com a instituição
propriamente dita (as aulas, os alunos, professores e demais
funcionários), a chamada “taxa de frequência líquida” (com
grandes atrasos normalmente servindo como desestímulos à
continuidade nos estudos e obstaculizando a sociabilidade no
ambiente escolar), planos compartilhados com colegas ou amigos (e.g. a mobilização em comum para a inscrição em ensino
médio, ou pré-vestibular comunitário, etc. visando tal ou qual
curso universitário, práticas comuns que tendem à relativa autonomização das decisões parentais principalmente no caso de
pais portadores de poucos recursos escolares). O caso da frequentação ao ensino superior, embora minoritária cada vez
mais recorrente nos meios populares, leva ao paroxismo o impacto do percurso escolar na singularização de seus projetos
socioeconômicos que se tornam, assim, em seus esquemas reflexivos e mobilização de recursos, tão distintos das frações
médias estabelecidas quanto das camadas populares mais vulneráveis, muitas vezes refletindo-se em um mal-estar permanente, uma subutilização de recursos e ambiguidades em sua
conduta econômica (e.g. demissões voluntárias ou autoexclusão
antecipada de cargos de maior responsabilidade, decisões aparentemente “irracionais” da perspectiva do mercado de trabalho) que jamais seriam compreensíveis por abstração de sua
trajetória como a estamos aqui defendendo: em sua multideterminação.
3. Não determinando as classes senão para o senso comum, antes sendo por elas estruturalmente determinados, estão os recursos econômicos. Quer mensurados sob a forma de faixas de rendimentos como nas estatísticas (semi)oficiais através
de sua superficial objetivação da estrutura social como um es-
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paço unidimensionalmente plano onde os indivíduos circulariam – como num estranho conto em que os mesmos personagens oscilariam entre dias de “classe média” e dias de “pobreza”, em sucessivos e curtos intervalos, embora não o soubessem
–; quer como apropriação da renda nacional por parcelas ou
camadas da população (refletindo sua maior ou menor distribuição ou concentração); quer enquanto “distribuição funcional
da renda”, procedimento que diferencia a renda nacional em
uma parte oriunda do trabalho e outra derivada de propriedades ou capital (lucros, juros, renda imobiliária, etc.); em suma,
seja de qual modo venham a ser considerados, rendimentos,
patrimônios ou propriedades, os dispositivos de visualização
do volume e da natureza dos recursos econômicos distribuídos
pela população (ou da população neles distribuída) nos permitem grosso modo discernir camadas populacionais e, assim, postular uma relativa homogeneidade interna a cada uma, estimar
sua relação com o capital cultural, categoria ocupacional, gênero, cor, etc. Para efeitos de ilustração, particularmente no caso
brasileiro se afiguram classes superiores detentoras de um volume de recursos semelhante às camadas superiores francesas
e, conformativas desta mesma estrutura social, determinadas
frações populares cujos recursos disponíveis se assemelham aos
estratos sociais homólogos do Sri-Lanka ou dos meios rurais da
Indonésia, de modo que nos deparamos no interior de um
mesmo país com um microcosmo das desigualdades globais, para
ser mais preciso cuja magnitude é análoga àquela encontrada
entre países, ou melhor, entre as frações economicamente dominantes dos países centrais e os grupos subordinados dos países periféricos.10 (Milanovic, 2006, p.19) É por esta razão que,
como um primeiro momento metodológico absolutamente in10

Agradeço esta referência a Rodrigo Cantu.
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dispensável, se faz necessário reconstruir em detalhe a especificidade da condição popular (semi)periférica num sentido histórico-estrutural no qual os hiatos relacionais entre os homens assumem traços distintos dos encontrados em países de capitalismo central, assim como sua diversidade constitutiva uma
maior complexidade. Entretanto, se visamos permanecer coerentes a nossa perspectiva, é imperativo não desvencilharmos
este conjunto de características (o quadro dos recursos escassos
com suas privações materiais e restritivas de possibilidades
existenciais cujos índices no Brasil são, apesar de recentes inflexões, mundialmente paradigmáticos) de seu conteúdo vivido experiencial e semanticamente, e que pode, em sinergia com todos os aspectos até aqui mencionados, gerar desde a apatia, indignação, vergonha ou senso de inferioridade até uma autoconsagração narrativa dramaticamente forjada no decorrer das
‘provações’ enfrentadas ou dos obstáculos superados – quer pelos “testemunhos” públicos dos neopentecostais, quer pela adesão a uma ideologia meritocrática (tradução na esfera política
de uma tal trajetória, antes, sentida e vivida como de “sucesso”
pelo próprio esforço pessoal), ou pelo engajamento militante.
Deste modo, assim como o capital cultural, o econômico possui,
além da dimensão de recurso escasso, uma pluralidade de efeitos subjetivamente constitutivos e atuantes; isto porque historicamente aproximando determinados conjuntos de indivíduos
num entrelaçamento vital inextricavelmente material e simbólico, um mundo comum, por outro lado não deixa de torná-los
únicos pela particularidade com que (distintos graus de) vulnerabilidades são administradas, os sentimento morais engendrados e compartilhados (ou não) pelos familiares ou pares, pela (maior ou menor) diversidade de suas possibilidades desiguais de racionalização da conduta econômica mas, também,
pela imputação de significados e orientações muitas vezes con-
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flitantes (e.g. a decisão pela formação de um pequeno investimento como uma venda na extensão de casa, um comércio ambulante, uma oficina com vizinhos e/ou a ênfase em um curso
profissionalizante, maior qualificação ou mesmo no prolongamento da escolaridade por incertos que sejam as expectativas
de retorno), todas inflectidas pelas múltiplas instâncias de subjetivação aí sempre presentes (religiosa, afetiva, amistosa, conjugal, envolvendo distintos compromissos filiais, etc.). Uma
condição mais ou menos vulnerável em relação aos “rendimentos” não estimula simplesmente uma determinada maneira de
gerir a escassez; inscreve nas orientações e nas condutas socioeconômicos dos indivíduos que a atravessam experiências tão
diversas como a distribuição dos corpos no espaço e suas modalidades de apropriação dependendo dos tipos de moradias
(em bairro popular, favelas, pensões, a mudança para conjuntos
habitacionais ou residências, etc., com maiores ou menores déficits de infraestrutura e a forma como são apreciados), as formas de solidariedade presenciadas (favores, mutirão, sociedades de apoio mútuo conforme as tradições regionais, dependência pessoal), as memórias do ‘lar’ (se autoconstruída, os moradores “de favor”, as vizinhanças, a existência ou não de determinados aparelhos eletrônicos e mobiliários e sua história de
aquisição, as refeições em comum ou sua ausência, a posse ou
não de animais de criação), os casos de experiências migratórias, as projeções acerca de uma “boa vida” e toda sorte de diversidade empírica enquanto condição de possibilidade de
compreensão e pressuposto daquilo que se denomina, em outro registro e no mais das vezes sem muita preocupação daquilo sobre o que se fala, de “interesses” (inclusive de classe).
4. A ocupação, convencionalmente agregada em categorias
socioprofissionais, é o principal indicador contemporâneo (por
exemplo na sociologia do trabalho ou nos estudos de estratifi-
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cação social) do que se postula como uma posição de classe,
não somente porque a imensa maioria da população (em termos proporcionais) passa a ser crescentemente destituída de
qualquer forma de propriedade (grande ou pequena, rural ou
urbana) no decorrer do século XX (Wright-Mills, 1969, 1973,
p.329-345) de modo a alocar-se nos sistemas econômicos dos
países centrais ou periféricos em ocupações; não apenas porque
os capitais econômico e cultural acima mencionados estão vinculados em grande medida à posição na estrutura ocupacional
(no caso brasileiro podemos com considerável segurança estimar o nível de recursos econômicos e culturais entre as diferentes categorias socioprofissionais, cf. Quadros; Maia, 2010; Santos, 2002, p.228-276; Hasenbalg; Silva, 2003, p. 48-54); mas principalmente devido a este modo de objetivação do social permitir, diferentemente dos anteriores, a visualização de uma estrutura relacional de posições hierárquica e funcionalmente estabelecidas. É, com efeito, o indicador que nos permite vislumbrar ou ‘mensurar’ os índices de mobilidade social (inter ou intrageracional) no espaço destas posições em termos de probabilidades de associação entre origem e destino ocupacional. Convencionalmente representadas como gramática produtora de
homogeneidades por excelência (econômica, cultural e política)
no decorrer do século XX, as “relações de produção” passaram
a ser consideradas como responsáveis, crescentemente nas reconfigurações do mundo do trabalho nas sociedades centrais e
periféricas contemporâneas – principalmente a partir de fins da
década de 1970 nos países centrais e de 1990 no Brasil –, por gerar fragmentação funcional, flexibilização jurídica e contratual,
instabilidade ocupacional, desengajamento político nas formas
associativas convencionais (sindical e partidária), em resumo
um processo de “precarização” comparativamente ao arranjo
institucional keynesiano-fordista ou ao que se costuma referir-
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se no caso brasileiro como “fordismo periférico”, onde tal arranjo nunca se instaurou em grau comparável. Nexo vinculante
dos indivíduos ao sistema econômico, a estrutura ocupacional
o faz menos por fixá-los cada qual a uma ocupação exclusiva e
sim, sobremaneira no caso das trajetórias populares em contexto de reestruturação produtiva, pela circulação diferencial dos
indivíduos por estes espaços funcionais (as ocupações populares sendo justamente as que registram as maiores taxas de turnover).11 Com efeito, este processo implica na multiplicação dos
espaços de sociabilidade e de produção de sentido para a vida.
É isto o que tornaria metodologicamente problemática ao estudo das classes populares particularmente do ponto de vista de
suas condutas socioeconômicas, pois teoricamente inadequada,
a escolha pela concentração investigativa em um único foco
ocupacional (e.g. os atendentes de telemarketing como em Ruy
Braga, 2012, representantes do que o autor conceitua como
“precariado”) em detrimento da trajetória de seus ocupantes, porquanto esta é cada vez menos redutível à ocupação, não como
querem determinadas abordagens “pós-modernas” em que viveríamos em um delirante mundo pós-trabalho, e sim porque, o
que é absolutamente distinto, os indivíduos perpassam – em um
intervalo de tempo mais curto nos últimos anos – estas distintas ocupações sem a elas, no sentido de cada uma em particular, necessariamente vincular suas aspirações. Claro, esta circulação ocupacional jamais é aleatória; estamos diante de espaços
de mobilidade inter e intrageracional com probabilidades variáveis cujo escopo de possibilidades objetivas é tão amplo ou
11Segundo

Pochmann (2012, p. 93), “entre 1999 e 2009, a taxa de rotatividade
cresceu significativamente para os empregos com rendimento de até 1,5 salário
mínimo mensal. Para os empregos que pagam entre 0,5 e 1 salário mínimo
mensal, a taxa de rotatividade foi de 85,3% em 2009, com aumento de 42,2% em
relação à rotatividade do ano de 1999.” Em contrapartida, “os trabalhadores de
maior remuneração possuem as menores taxas de rotatividade [...]”. (Ibid., p. 94)
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restrito quanto as propriedades objetivas disponíveis. Ainda
assim, nestes espaços de probabilidades uma ocupação é um ponto numa trajetória ou, o que é a mesma coisa, uma trajetória é
constituída de uma infinidade de pontos. Como corolário, também aqui, dependendo do ponto focal adotado para esta “variável”, é possível e na verdade frutífero considerá-la enquanto
quadro produtor de homogeneidades (as categorias socioprofissionais assim como as probabilidades diferenciais de mobilidade para cada uma) sem deixar de, simultaneamente, considerar os desdobramentos ímpares de sua combinação empírica
com todas as outras variáveis na conformação de uma mesma
trajetória. A fortiori se tomarmos em conta os processos de micromobilidades, isto é as mobilidades ocupacionais (ascendentes,
todavia em constante oscilação com as descentes) no interior,
melhor, constitutivas das classes populares, e invisíveis para a
objetivação estatística quando realizadas no interior de uma
mesma categoria ocupacional.
5. As múltiplas esferas de subjetivação, suas formas e graus
de engajamento, os tipos e forças dos laços estabelecidos, estão
presentes em: relações conjugais, círculos amistosos, práticas
culturais (inclusive por meio das tecnologias em rede, cujo
acesso é cada vez mais comum nos meios populares), clubes,
associações (civis ou militares), cooperativas, sindicatos, militância, partidos, grupos religiosos, esportivos, encontros ocasionais, etc., nos quais é forçoso levar em conta a consonância ou
dissonância das propriedades de seus integrantes do ponto de
vista de sua heterogeneidade interna. A frequência a estes espaços de ‘com’-vivência, de produção de experiências, são probabilisticamente deveras desiguais conforme o estrato social,
alguns dos quais, como no caso da religiosidade “evangélica”
(enquanto “solvente” de outras relações, para utilizar os termos
de Pierucci, 2006), são institucionalmente configurados a pre-
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tenderem um exclusivismo de influências e tendem por esta razão a enquadrar inúmeras esferas da vida como comportamentos, vestimentas, as práticas culturais e lazeres avaliados como
legítimos, o mercado matrimonial, e potencialmente todo o
conjunto de expectativas e orientações normativas de seus integrantes. No entanto, tais matrizes socializadoras institucionais
(Lahire, 2002, 2013) não existem senão em relação (de concorrência, oposição, complementaridade, diferença) umas em relação às outras de modo que suas pretensões de exclusivismo não
são senão a forma de posicionamento perante tal concorrência
e, de nossa perspectiva, devem ser reconstruídas não em si porém como força de subjetivação integrante a uma condição
existencial mais ampla, logo, concretamente combinadas às
“variáveis” anteriores, todas enquanto derivações ou aspectos
desta condição. Assim, além de diferenciarem os agentes sociais, as múltiplas participações e adesões a sistemas de interação
com assunção de papeis, expectativas e valores distintos (Parsons, 1951a, 1951b), os quais envolvem e balizam suas orientações econômicas (e.g. a expansão do Neopentecostalismo e da
Teologia da Prosperidade sobretudo nas classes populares no
decurso das últimas décadas, Mariano, 2004; Da Silva, 2005), se
inscrevem volicional, afetiva e moralmente a seus projetos socioeconômicos, tornando a ‘direção’ de sua balística (declinante,
reprodutiva, ascensional) desprovida de sentido quando abstraída
da complexidade das motivações que a movem.12
Citando casos de influências decisivas decorrentes dos laços de amizade,
matrimoniais, filiais, etc. no peso de escolhas profissionais, inclusive acarretando
menores remunerações, cargos menos prestigiosos, etc. pela importância dos
primeiros, Claire Biddart lembra que “é preciso reconhecer que os móbeis
afetivos são pouco estudados em sociologia, embora quando examinamos
conjuntamente por exemplo os percursos profissionais e os percursos conjugais,
somos muito rapidamente convencidos da impossibilidade de abstrair as
escolhas profissionais dos engajamentos afetivos...” (Bessin et al., 2010, p. 232)

12
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6. Por fim, destacamos teórica e metodologicamente a relativa autonomia dos eventos biográficos (Leclerc-Olive, 2003,
2009; Bessin et al., 2010) e, por isto, o papel da temporalidade
narrativa (Ricoeur, 1980; Berger, 1972) no relato dos indivíduos
em questão. Ao olhar sócio-histórico não cabe reduzir as sínteses de experiência vivida pressupostas nestas variáveis, selecionadas entre infinitas possibilidades e reconstruídas em sua
inesgotável variabilidade interna na medida de nossos propósitos
investigativos, a efetivações de uma essência que as predeterminaria enquanto momento, ou parte, de uma História total na
qual encontrariam sua verdadeira razão de ser. Ao expressar a
condição de um grupo, uma classe, uma filiação religiosa, ou
talvez um determinado papel na divisão do trabalho doméstico, um indivíduo nunca lhes é perfeitamente redutível porque
concretiza um excesso de sentidos em si, resultante dos múltiplos
pertencimentos pelos quais se forma sua trajetória, de modo
que, para falar com J.C. Passeron e J. Revel, se por um lado é “o
conjunto de questões de que o investimos – e das quais ele é
suscetível de ser investido – que faz o caso”, por outro, é preciso assumir que “em qualquer argumentação que um caso partiAinda nesta argumentação, Biddart complementa que os afetos intersubjetivos
podem, em determinados contextos, influenciar no deslocamento de finalidades
individuais em prol da manutenção da própria relação, em outras palavras na
inclusão da relação no sentido dos projetos (por exemplo profissionais), ainda
que tais “afetos” variem eles mesmos em força e intensidade, ou mesmo
conflituosidade, no tempo e no espaço. Ademais, não é somente pelo contraste
com as vias profissionais que estes laços podem valer; eles operam também pela
motivação, exemplaridade, etc. com que podem atuar, como no desejo de
oferecer “uma vida melhor” a alguém, como os filhos. Assim, “a influência
interpessoal intervém de formas diversas nas ‘grandes decisões’ que escandem
os percursos, e o caráter afetivo dos laços conta em muito na capacidade de
inflecti-los. Os parentes e cônjuges se mantêm bastante presentes, mas a eles se
juntam também amigos ou pessoas ocupando lugares bem mais periféricos nas
redes relacionais.” (Ibid., p. 233)
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cular se encontre mobilizado, ele jamais lhe é utilizado – e ele
não o seria sem inconseqüência – como um elemento intercambiável em um conjunto já circunscrito por uma definição genérica ou como a resultante de um encontro entre leis de alcance
universal; ele não pode ademais ser retido como a variante livre
de uma estrutura invariante ou a especificação automática de
uma norma.” (2005, p. 11-12) É neste sentido, portanto, que um
evento é tudo aquilo que institui um marco biográfico (LeclercOlive, Ibid.), ou seja que estabelece uma espécie de calendário
interno (com um antes e um depois) com referência ao qual os
projetos economicamente orientados precisam ser interpretados. Se os (des)encontros e acasos da vida social jamais ocorrem de modo completamente aleatório, não obstante, sua mera
ocorrência particulariza ao infinito cada uma de todas as trajetórias populares demandando, pelo seu impacto vivido, reacomodações e (re)construções narrativas identitárias. Para Peter
Berger (1972, p. 68) “estamos sempre a reinterpretar nossa biografia”, o que significa que “[...] o bom senso erra redondamente ao considerar que o passado seja algo fixo, imutável, invariável, oposto ao fluxo contínuo do presente. Pelo contrário, pelo
menos em nossas próprias consciências, o passado é maleável e
flexível, modificando-se constantemente à medida que nossa
memória reinterpreta e re-explica o que aconteceu.” O autor
ressalta que este “processo de reformulação do passado” ou de
permanente reconstituição biográfica se tornou muito mais intenso na “era moderna” com a diversificação de seus sistemas
sociais e culturais, além das constantes mobilidades geográficas
e sociais por que perpassam os indivíduos. (Ibid., p. 68-69; 77)
Naturalmente, estas reformulações narrativas do passado são
necessariamente parciais assim como, seu caráter, “semiconsciente”; é por isto, inclusive, que “essas contínuas modificações e
ajustes na biografia raramente se integram numa definição cla-
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ra e coerente da personalidade”, ainda que as reformulações da
autoimagem possam ser deliberadamente visadas em determinados casos, como no recurso às técnicas psicoterápicas. (Ibid.,
p. 72-73) Leclerc-Olive certamente fora inspirada por Berger
quando este afirmara que “a conversão [e.g. religiosa] traz uma
nova periodização à biografia” ou, “em outras palavras, a conversão é um ato no qual o passado é dramaticamente transformado.” (Ibid., p. 73, grifos no original) Eventos relativamente
contingentes (falecimentos, separações, litígios, migrações, graves crises econômicas, etc.), assumindo lugar enquanto marcos
biográficos na estrutura subjetiva dos agentes sociais, delineando sua temporalidade vivida de modo, ao mesmo tempo, a
requerer e possibilitar a construção narrativa de uma ‘identidade’ (parcelar, fragmentária, cuja coerência é antes de tudo
experiencialmente vivida e contextualmente encarnada): neste
processo, estamos diante da imperiosa necessidade que se coloca a todos os agentes sociais em maior ou menor medida conforme os contextos, qual seja, a imensamente variável prática
de lidar consigo, com uma presença que se impõe a si, momento
em que a história se volta sobre si mesma assumindo uma expressão reflexiva.
Este último dos seis fatores listados a ser objetivado na interpretação das condutas populares e que pressupõe um papel
coatuante dos agentes na configuração de sua própria experiência social, um trabalho sobre si que é por sua vez ele mesmo
propulsionado pela experiência sobre a qual incide, é de grande
relevância visto que nos propomos mobilizar, enquanto dispositivo teórico e metodológico, uma concepção de múltiplas socializações como o intermédio pelo qual as classes de condições
de existência vêm a ser enquanto projetos, quer dizer projeção
temporal de si. A razão desta afirmação está em que o papel do
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agente ‘socializado’ não poderia, sem que o sociólogo contradiga os próprios pressupostos epistêmicos mobilizados em suas
investigações, se confundir com uma passividade empiricista,
acrítica e areflexiva, tal como fosse aquele um mero receptáculo
de esquemas culturais desprovido de força atuante. Evidentemente, sem recair em realismos ingênuos e concepções romanceadas dos atores sociais – e infelizmente estas ainda subsistem
em retóricas ensaisticamente tão empobrecedoras das ciências
do homem quanto o positivismo mais vulgar –, o ser que age sobre si e suas determinações, no sentido de produzir e organizar
uma constelação de sentidos que sinta como razoavelmente coerente com suas expectativas vivenciadas, jamais é abstratamente
indeterminado, sendo ele mesmo cosubstancial à história incorporada sobre a qual atua e sobre o futuro no qual se projeta.
Não há fuga da história, há trabalho sobre ela. Assim, relembrando as palavras de Dubet, não está em questão uma apologia a um determinado individualismo contemporâneo narcísico: “ao contrário da imagem heróica de um sentido de liberdade conquistadora, os actores sentem antes esta liberdade em
forma de angústia, de incapacidade de escolher, de inquietação
quanto as consequências das opções.” (1994, p. 101) E é para lidar com um “mundo social que deixou de ter centro” que o
mesmo autor sublinha, através de suas pesquisas envolvendo
também jovens das camadas dominadas, o “trabalho” ativo do
ator em participar da construção do sentido de suas ações
quando estas passam, cada vez mais contemporaneamente, a
possuir princípios constitutivos heterogêneos, i.e. obedecendo
menos a uma “programação precoce” e a uma integração sistêmica unificada. Apesar de excessivamente levado pela ‘onda’
individualizante derivada do senso comum de seu próprio
tempo, ao menos Dubet reconhece que esta atitude reflexiva,
“[...] a distância em relação a si, aquela que torna o actor em su-
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jeito, é, ela própria, social, ela é socialmente construída na heterogeneidade das lógicas e das racionalidades da ação.” (Ibid., p.
94) De todo modo, o que nos importa destacar desta argumentação é que todo processo de socialização enquanto subjetivação histórica, ou história subjetivada, quer: i) pela ênfase na
cumplicidade ontológica, ou mais exatamente na incorporação das
estruturas objetivas sob a forma de esquemas de percepção,
avaliação e ação, na verdade um sistema de disposições (indissociavelmente cognitivas e corporais, ‘intencionais’ no sentido
husserliano) transponíveis e relativamente duráveis ajustadas
às estruturas das quais são produto (Bourdieu, 1977, 2000b); ii)
pelo recurso mais depurado às múltiplas e mais ou menos heterogêneas experiências intersubjetivas e institucionais (seus
“quadros”, “modalidades”, “tempos” e “efeitos”) pelas quais
os indivíduos conformam, em seu percurso pelo mundo social,
um patrimônio plural de disposições cuja natureza, maior homogeneidade ou absonância estão em função daquela diversidade de pertencimentos ao mundo social, como suas dobras infinitesimais (Lahire, 2002, 2013); iii) pela retomada absolutamente crítica, seletiva e “filtrada” do que há de potencialmente
frutífero na abordagem parsoniana, em que sua resposta ao
“hobbesian problem of order” acerca das condições de possibilidade da ordem social consiste em atribuir ao sistema de ação
social uma intrínseca orientação normativa, irredutível às orientações meramente instrumentais, marca de origem interiorizada do sistema cultural e seu “normative pattern-structure of values” em termos de motivação estruturante do sistema de personalidade individual e sua energia psicofísica13 (Parsons, 1937,
Nesta integração funcional da personalidade ao sistema social – leitura
funcionalista do pragmatismo de Mead e da psicanálise freudiana – ocorreria o
processo de “identificação” em que Ego assume os valores de Alter como seus,
internalizando-os, e transformando a respectiva interação em um sistema de

13
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1951a, 1951b); em outras palavras, seja qual aspecto do processo socializante priorizemos enquanto dispositivo de mediação
entre as classes sociais e as orientações e projetos socioeconômicos, ele depende, na verdade não somente nas últimas décadas (como quer Dubet) mas universalmente, da (inter)ação do
‘agente socializado’. A ordenação e a acomodação temporais destas experiências estruturantes da personalidade são de importância decisiva ao fornecer a todos os indivíduos instrumentos
cognitivos e hermenêuticos com os quais se deparam com todas as
experiências posteriores, dotando-lhes de sentido numa cumulatividade sociobiográfica necessariamente seletiva. Se, por
exemplo, a origem social, nosso primeiro fator considerado no
quadro acima, é convencionalmente considerada como exercendo um ‘peso’ maior do que outros fatores, isto decorre do
fato de que suas relações de interdependência (intrafamiliares)
constituem as primeiras sedimentações de experiências: é nelas,
com elas, por meio delas, e muitas vezes contra elas, que as novas camadas de formação sociopsíquica (e.g., as matrizes institucionais escolares, profissionais, conjugais, etc.) irão existencialmente se condensar, sem que uma “cause” analiticamente a
outra (seu “efeito”), como se fossemos formados por comparexpectativas complementares entre papeis sociais. Assim, e somente assim, por
meio do mecanismo interativo-socializante conformador da referida motivação
agencial, se tornaria possível a relativa estabilização, para não falar da simples
existência, de sistemas sociais e sua tendência funcionalmente intrínseca à
institucionalização. Nas palavras de Parsons, “esta integração de um esquema de
padrões valorativos comuns com a estrutura internalizada de necessidadesdisposições (internalized need-disposition structure) das personalidades é o
fenômeno central da dinâmica dos sistemas sociais de que são constituintes. Que
a estabilidade de qualquer sistema exceto o mais evanescente processo interativo
é em algum grau dependente desta integração pode ser considerado o teorema
dinâmico fundamental da sociologia. Este é o ponto de referência cardinal para
todas as analises que vierem a se reivindicar como análises dinâmicas do
processo social.” (1951a, p. 42-43)
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timentos analíticos. Não obstante, a partir do momento em que
são formados, os esquemas sensório-cognitivos incorporados
pelos agentes sociais são, além de disposicionais, interpretativos e reflexivos, e todo agente que perpassa múltiplas esferas
da vida social não é unilateralmente o ‘produto’ de cada um
destes espaços (a família, a rua, a esfera do trabalho,...) porquanto a assunção de papeis e expectativas próprias a cada
qual não se dá senão por intermédio das experiências significantes de todos os outros (os conceitos ali apreendidos, os modos
de avaliação, as competências, apetências, hábitos, recusas, dificuldades, incompatibilidades, afinidades eletivas, racionalizações específicas...), em conjunção com elas, numa síntese que não
poderia ocorrer sem a participação dialética dos agentes na
(re)construção dos sentidos que interioriza.
Em decorrência de nossa argumentação, supomos já compreensível que as referidas “variáveis” devem ser entendidas
em nosso trabalho não enquanto partes extra partes, abstrações
mecanicamente atuantes ou causalmente eficazes em si e por si
mesmas – a classe como ‘causa’ de determinados comportamentos (por exemplo eleitorais ou, em nosso caso, especialmente as práticas econômicas) –, e sim, pelo contrário, como derivando seus efeitos umas de suas relações com as outras, do entrelaçamento experiencial fenomenicamente irredutível resultante de sua imbricação recíproca: a conexão da classe com as práticas não é ‘causal’ mas existencial, estando presente nas infinitas
modulações em seu modo de ser, e como tal se realiza por meio da condensação de múltiplas experiências socializadoras enquanto difrações
singularizantes de uma condição de classe. Por conseguinte, o sentido de uma determinada escolha no mercado de trabalho (suas
alternâncias ocupacionais, hesitações e decisões aparentemente
“irracionais”), ou de um investimento escolar ou em qualificação (sub ou hiper-investimento, não necessariamente “opti-
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mais” do ponto de vista das expectativas de retorno), ou ainda
das modalidades de gestão orçamentária (como a busca pela
conformação de um patrimônio familiar), se apresentam como
práticas e projetos econômicos cuja plenitude hermenêutica nos
é compreensível somente através da reconstrução sociológica
das inflexões de sua condição popular. Os múltiplos sistemas de
pertencimento e participação, pretéritos e presentes, pelos
quais os agentes sociais se constituem não diluem ou relativizam uma suposta essencialidade por que seriam grosseiramente
classificáveis as classes populares; a complexidade de suas expectativas futuras socioeconomicamente referenciadas, inclusive na especificidade como são politizadas, não se dá malgrado
sua posição mas, antes, precisamente, através de sua multideterminação, pela heterogeneidade de suas linhas componentes em
suas inscrições infinitesimalmente diferenciais na formatação
de sua experiência vivida, de suas inclinações e modalidades
de auto-objetivação. Assim, a combinatória resultante das contradições e convergências, estranhezas e afinidades entre suas
experiências intrafamiliar, escolar, profissional, amistosa, afetiva, religiosa, artística, esportiva, etc. – em tudo irredutíveis à
brutal torpeza analítica da convencional lógica dos interesses
ou utilitário-marginalista – nos possibilita compreender porque
cada uma e todas as trajetórias populares, compartilhando grosso modo as mesmas propriedades objetivas de origem (como é o
caso de indivíduos oriundos de uma mesma “comunidade”, inclusive de uma mesma composição familiar), efetivam sua condição geral do único modo possível: singularmente.
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MICROEXPERIÊNCIAS DE CLASSE E ESCALAS DE ANÁLISE
A sociogênese do arco de orientações e práticas socioeconômicas das classes populares fora apresentada neste artigo do
prisma da superação da pseudo-dicotomia entre, por um lado,
as classes de condições de existência tomadas enquanto matrizes unilaterais de homogeneidade e, por outro, os processos de
“individualização” supostos como irredutíveis em seu mosaico
identitário àquelas matrizes – seja lá o que um e outro venham
a ser considerados enquanto abstrações reificadas desprovidas de
concretude existencial. Nossa proposta consistiu no estabelecimento das “variáveis” teoricamente pertinentes, assim como na
possibilidade de fazer variar internamente seus pontos focais a
partir de nossa problemática particular. Isto nos leva, à guisa
de considerações finais, a outras questões teóricometodológicas.
Se num primeiro momento, nosso procedimento investigativo nos permitiu vislumbrar a maneira como os fatores elencados atuam concretamente em sua balística declinante, reprodutiva ou ascensional – ou no mais das vezes na oscilação entre
micromobilidades ascendentes e descendentes –, ele deve nos
expor, também, os limites inscritos no alcance de qualquer procedimento investigativo, necessariamente, e dos quais devemos
nos fazer conscientes. Evidentemente todo fluxo fenomênico é
irredutível a qualquer reconstituição descritiva (filosófica, literária, científica ou quaisquer formas narrativas) e a busca pela
exaustividade do material – em nosso caso, a completude experiencial de uma trajetória popular e sua projeção enquanto orientação econômica – seria tão ingênua quanto sua redução a uma
essência ou princípio unívoco (pensamos aqui no “projeto original” de Sartre, 1943). Ambos os casos supõem inevitavelmen-
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te um simplismo monístico da condição humana que, como referia Weber, deveria se desfazer já na propedêutica a qualquer
conhecimento histórico na infinita diversidade interna a cada
um de seus objetos. Ao mesmo tempo em que um complexo de
experiências socializantes por que se conforma uma subjetividade e um conjunto de agentes que compartilham de condições
existenciais semelhantes é balizado por determinados arranjos
institucionais (uma determinada distribuição de patrimônio,
propriedades e capitais juridicamente sancionados, uma herança imaterial condensada em determinadas condutas em sua
‘razoabilidade’, modos de relacionamento ancorados em obrigações e expectativas historicamente instituídas e reproduzidas
em ‘papeis’ relativos a seus respectivos sistemas sociais), a contínua abertura fenomênica ao mundo destes agentes extravasa
os limites destas fronteiras por meio de microexperiências sucessivas e ininterruptas e nunca exatamente semelhantes entre
si (encontros eventuais, ‘crises pessoais’, a particularidade e ao
mesmo tempo polissemia de cada vínculo social, a formação de
determinados imaginários, a imprevisível combinação numa
personalidade de elementos culturais díspares, etc.). Deste modo, a vida de um homem jamais será inteiramente redutível a
desdobramentos de uma configuração institucional particular
ou a certas matrizes de subjetivação (à exemplo dos fatores listados em nossa análise) em razão, não da falta, mas precisamente do excedente de experiências e sentidos sócio-históricos
de que é depositário.
A sinestesia infinitesimal da experiência popular: Aluísio Azevedo e a descrição do cortiço
Um domingo de clima particularmente agradável no tradicional cortiço descrito pelo naturalista, contrastando com outros
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momentos de sociabilidade mais intensa e de descrição sensualmente animalesca, nos fornece uma rica ilustração, malgrado sua
transbordante tessitura higienista-miserabilista, do caráter inesgotável e irredutível do fluxo experiencial popular:
“As tinas estavam abandonadas; os coradouros despidos.
Tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saíam das casinhas,
carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras que
se mostravam agora quase todas de fato limpo; os casaquinhos
brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. Desprezaram-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem; agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo de ramagens
vistosas e as brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos
cachos negros um ramalhete de dois vinténs; aquelas trançavam no
ombro xales de lã vermelha, e estas de crochê, de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu, jogando a placa com grande
algazarra. Um grupo de italianos, assentado de baixo de uma árvore, conversava ruidosamente, fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam, de olhos fechados, esperneando. A casa da Machona estava um rebuliço, porque a família ia sair a passeio; a velha gritava, gritava Nenen, gritava o Agostinho. De muitas outras saíam cantos ou sons de instrumentos; ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco
forte de trombone. [...] Os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras, entre
gargalhadas e assobios. À porta de diversos cômodos, trabalhadores descansavam, de calça limpa e camisa de meia lavada, assentados em cadeira, lendo e soletrando jornais ou livros; um declamava
em voz alta versos de ‘Os lusíadas’, com um empenho feroz, que o
punha rouco. Transparecia neles o prazer da roupa mudada depois
de uma semana no corpo. As casinhas fumegavam um cheiro bom
de refogados de carne fresca, fervendo ao fogo.” (2011 [1890], p. 6869) Já em outro momento, desta vez o cortiço amanhecendo em dia
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habitual de trabalho, a pena naturalista de Aluísio Azevedo incide
com exemplar nitidez em nova sinestesia cotidiana do mundo popular: a experiência vivida de quem no cortiço amanhece, presenciando insensivelmente o ar mais úmido e o “fartum acre de sabão
ordinário” deixados pelas roupas no coradouro no quintal comum
do cortiço, ou “o cheiro quente do café [...] suplantando todos os
outros”; os barulhos como os pigarreios, o tilintar de xícaras, o
“confuso rumor que se formava” entre choros de criança, grasnar,
cacarejar ou vozes, das baixas aos berros, os cantos das lavadeiras
acompanhando ritmicamente seu trabalho, em um “zum-zum”
condensando-se em “um só ruído compacto que enchia todo o cortiço”, abafado ainda pelo “arfar monótono da máquina a vapor” de
uma fábrica de massas vizinha; o odor de sardinha associado aos
gritos estridentes de seu vendedor – cercado de gatos a adentrar
no cortiço – particularmente distinto dos outros vendedores (cada
mascate com “seu modo especial de apregoar”), a fila para lavar o
rosto no único “fio de água” disponível, o abrir e fechar das portas
das latrinas, etc. (Ibid., p. 41 et seq.) Mas seja pelo ritmo do entrecruzamento das diversas músicas, danças e cantos simultâneos,
dos mais melancólicos aos mais agitados, regados à parati e à constante embriaguez; pelos estímulos à prostituição ou ainda as recorrentes ameaças, rusgas, redes de intriga ou vias de fato incluindo
navalhadas, pauladas ou ainda incêndios criminosos, casos em que
tal imagem miserabilista é metaforizada pelo fartum de suor, esterco e bolor se misturando à labuta maquinal e embrutecedora, sintetizada pela impregnação de peixe e cebola no corpo suado ainda no
momento de dormir ao colchão imundo, muitos dos quais divididos promiscuamente entre familiares; ou pelo estupor semiconsciente das marteladas por horas à fio em um barulho tão ensurdecedor quanto escaldante o Sol em pedreiras nas quais os homens se
hipnotizam ao compasso das incessantes picaretadas; nas oficinas
de ferreiro ou na peregrinação ambulante dos mercadores; ou seja
lá como for, não é preciso lembrar que não é um ou outro destes
momentos que configura o universo popular em sua descrição e
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sim justamente o ininterrupto fluxo vivido em que seus homens se
engajam existencialmente. O que é mais importante: expandíssemos o olhar de época unilateralmente externo e higienista de A.
Azevedo para além da degradação e do não-ser, sua descrição das
microexperiências (em suas dimensões estética, moral, política,
etc.) daquele mundo, inclusive de outros meios populares para
além do cortiço, tornar-se-ia inesgotável.

Entretanto, nada disto inviabiliza o trabalho do pesquisador. Pelo contrário, deve torná-lo mais sagaz em suas colocações e no modo de tratá-las. É assim que Jean-Claude Passeron,
buscando estabelecer as condições de cientificidade de utilização das biografias pelo sociólogo (controle metodológico, subordinação a uma hipótese teórica, caráter de corpus, identificação sistemática de relações pertinentes, protocolo de operação
dos dados, etc.) – justamente ao contrário das utilizações seduzidas por aquele “excesso de sentido” intrínseco, que se impõe
(a maneira de pré-noções) ao pesquisador – lembra que “[...]
desde que haja escolha razoada das regras de análise a permitir
conjuntamente a identificação dos ‘traços pertinentes’ à descrição e o funcionamento de um protocolo de tratamento dos dados derivado de hipóteses orientando a sucessão, a estrutura, o
projeto ou a memória biográficas, me parece que tudo é mobilizável numa amostra de biografias.” (1990, p. 16) E é unicamente através deste “trabalho metódico de reconstrução dos dados”
que a sociologia é capaz de levantar respostas a suas questões
de modo crítico, combinando audácia intelectual e controle racional de seus procedimentos (Ibid.). Portanto, um conjunto de
fatores interpretativos como apresentado não pode visar senão:
i) a construção de um olhar teoricamente coerente e autoconsciente sobre o mundo ii) cuja sistematicidade em seu tratamento
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lhe confira uma extensão empiricamente verossímil. E é o que
propomos.
Consoante com isto, a questão da variação das escalas de
análise revela toda sua importância. Ao direcionarmos nosso
olhar para determinado aspecto do mundo social, a consideração da escala investigativa não é simplesmente um recurso a
ser agregado; é um pressuposto já inscrito na própria objetivação, quer sociológica, histórica, geográfica,...14 (Lepetit, 1993)
Assim, o consenso não-problematizado subjacente ao artificial
antagonismo nos termos do qual às condições gerais de uma
classe (suas bases ‘materiais’, sistemas culturais, estilos de vida)
se oporia um crescente processo de individualização, inimputável àquelas propriedades ‘macroestruturais’, revela mais uma
vez uma irreflexão e inconseqüência teóricas de efeitos prejudiciais às ciências do homem. Um caso ideal-típico enquanto concatenação racional de elementos representativos de uma classe
(o perfil selecionado de certo alto investidor internacional, um
determinado operário qualificado, uma trabalhadora doméstica
‘típica’, ou um jovem ‘característico’ dos vínculos ocupacionais
instáveis representante do que se convenciona chamar ‘precariado’, os quais ilustram por sua particular exemplaridade a
condição geral de um determinado conjunto de indivíduos) é
uma construção conceitual absolutamente distinta – historicamente
agora como desde sempre – de casos investigados naquilo que
possuem de singular, ou seja, enquanto representantes de múltiplas esferas da vida em sua combinação única (um indivíduo
Conforme a perspicaz argumentação de B. Lepetit, “assim, não somente é uma
questão de bom senso a escolha de uma escala como, mais ainda, a apreensão do
real é impossível sem tal escolha. [...] Assim, mais do que uma relação de
similitude ao real, a escala o sinaliza uma redução. Ela exprime uma intenção
deliberada de visar o objeto e indica o campo de referência no qual o objeto se
pensa. A adoção de uma escala é antes de tudo a escolha de um ponto de vista do
conhecimento.” (Ibid., p. 130-131)

14

222

Cadernos do Sociofilo

enquanto pai, filho, trabalhador do novo setor de serviços ou
“pós-proletariado”, detentor de um certo patrimônio, católico,
militante, amante de esportes, das tecnologias em rede, freqüentando um círculo amistoso particular, etc., etc.) e, por isto
mesmo, irredutível a cada uma delas em particular. (Levi, 1989;
Lahire, 2001; Gribaudi; Blum, 1990) Adquirir plena consciência
dos pressupostos e implicações presentes em cada um dos modos de reconstruir um caso, uma biografia, ou uma trajetória
(i.e. subordinar o particular a exemplar de um conceito enquanto busca de sua generalidade ou, alternativamente, enfocar a
multiplicidade de conceitos por que um particular é constituído
visando sua especificidade) é a única maneira de evitarmos
uma série de equívocos recorrentes.
Isto significa que quando nos utilizamos de grandes indicadores (estatísticos, macro-históricos) ou, sem que haja contradição, da reconstrução biográfica aprofundada de trajetórias
populares, mobilizamos uma alternância de escala ou multiplicamos os ângulos de abordagem (‘macro’, impessoalizada ou
objetivada; ‘micro’, pessoalizada e subjetivada) como forma de
produção de conhecimento naquilo que Rosental classifica de
“abordagem multiscópica”. (Revel, 1998, p. 152) Mencionando
os exemplos da arquitetura e da geomorfologia, Lepetit lembra
à respeito desta mesma perspectiva que, se de uma parte é a
“multiplicidade de pertinências” que “legitima” a adoção de
escalas distintas, para além de sua não-contraditória mas complementar coexistência de tal modo que “o jogo de escalas
permite dominar a imagem global e coerente do projeto”, de
outra, afirma que “a questão não é a de saber como articular as formas parciais de explicação, mas como fornecer uma explicação total da
forma parcial considerada.” (1993, p. 131; 133, grifos nossos) Com
efeito, não fora outro o sentido propositivo deste artigo ao decompormos aquelas “tradicionais variáveis” em novos pontos

223

Quarto Caderno – 2014

focais; ao havê-lo feito, estávamos simplesmente adotando o recurso à variação nas escalas de análise à fim de postular que as
condutas socioeconômicas populares (especialmente as relativas ao mercado de trabalho, à gestão econômica e ao investimento em ativos de qualificação), e na verdade de quaisquer
segmentos sociais, não são satisfatoriamente compreensíveis
senão através do entrecruzamento daquilo que possuem de geral
e particular, em como individualizam uma mesma condição.
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Ser de uma infância é ser de
um país
As tensões de uma migrante
Priscila de Oliveira Coutinho1

On est de son enfance comme on est d’un pays.
Antoine de Saint Exupéry

A primeira entrevista com a personagem central desse
texto aconteceu em julho de 2011, no luxuoso escritório da
Heineken, onde ela trabalhava, em São Paulo. Ela era, à época,
diretora regional da cervejaria no Brasil2, um cargo de grande
destaque. Antes de ocupá-lo, já havia construído uma carreira
de 30 anos na Coca-Cola. Uma secretária me levou até a sala
onde eu seria recebida. Ao entrar, me esperava uma mulher de
cabelos lisos e curtos, na altura do queixo, magra e de baixa
1Doutoranda

em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP/UERJ).
2A

Heineken é operada no Brasil pela empresa FEMSA, onde Juscelina trabalhava
em São Paulo. São proprietárias da FEMSA tanto a Coca-Cola Company quanto o
grupo Heineken. Por isso, apesar de nessa época trabalhar para Heineken, a
entrevistada estava ligada também à Coca-Cola Company.
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estatura (mais ou menos 1,55m de altura). Estava
elegantemente vestida com um trenchcoat3 de crepe verde
militar, calça jeans, sapatos italianos4 e óculos de grau da marca
francesa Chanel. Dois celulares, que tocavam insistentemente
durante a entrevista, estavam apoiados na mesa de reunião
onde nos sentamos. Apresentei-me, relatei o motivo de ter me
interessado por sua trajetória, a qual havia sido brevemente
narrada pela pessoa que nos colocou em contato (uma amiga
em comum) e pedi a ela que me contasse sua história de vida,
que já foi divulgada em outros momentos. A entrevistada foi
tema de matérias jornalísticas sobre “empresárias de sucesso”,
e sua trajetória é conhecida no ambiente do Sistema Coca-Cola,
tendo sido noticiada numa revista de circulação interna,
novamente na intenção de ilustrar uma “self-made woman”. A
entrevistada, que, quatro meses após esse primeiro encontro,
tornou-se biografada5, se chama Juscelina Gomes de Lima6. Por
Soube, posteriormente, que essa é uma de suas peças de vestuário preferidas.
Ela possui mais de 50 modelos de diferentes cores, tecidos e estampas. A maioria
de marcas europeias (Burberry, Prada, Escada, Lacoste, dentre as mais
sofisticadas, e Zara, dentre as mais populares) ou da marca feminina do mercado
de luxo brasileiro Lita Mortari.
3

4Eu

soube que os sapatos eram italianos em setembro de 2011, após vê-los
dispostos na parte reservada aos calçados italianos em um dos três guarda
roupas do apartamento que ela possuía, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de
Janeiro. Como explico nesse texto, este imóvel foi colocado à venda em meados
de 2012.
5A

pesquisa de tese na qual se baseia este artigo é elaborada tendo como
perspectiva todo um ciclo de vida que começa com a infância e termina com a
aposentadoria/retorno. A introdução da temporalidade como dimensão
privilegiada da análise é o que diferenciaria a biografia de um estudo de caso, por
exemplo. Para uma análise dos estudos com enfoque biográfico, ver Dosse
(2009), Bertaux (1999), Becker (1986),Heinich (2010) e Kaufman (2004).
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motivos cuja explicitação terá o devido espaço na minha tese de
doutorado, ela não quis o anonimato, e eu concordei com a sua
escolha7. Passo agora a relatar brevemente o seu percurso.
6Como

disse, minha primeira entrevista com Juscelina aconteceu em julho de
2011, em São Paulo. Em setembro do mesmo ano, ela me disse que se mudaria
para o Rio de Janeiro por razões profissionais. Após ter se instalado na cidade,
marquei uma conversa e expliquei a ela minha intenção de realizar uma pesquisa
biográfica. Obtive sua concordância e a partir daí passamos a ter encontros mais
frequentes. Além disso, fizemos, juntas, uma visita à Paraíba, estado onde foi criada, em fevereiro de 2012. Juscelina me acompanhou durante seis dias. Eu permaneci na Paraíba, sozinha, até meados de março de 2012. Falarei sobre alguns
dos eventos dessa viagem adiante.
7Atribuo

a decisão de Juscelina pelo não anonimato a alguns fatores centrais. Em
primeiro lugar, apareci na vida dela quando estava disposta a avaliar, julgar e
compreender a sua trajetória. Alia-se à propensão ao exercício de auto-análise o
fato de ela ter entendido a proposta de que fosse a personagem da minha tese
como uma espécie de sinal divino. Isso porque alguns meses antes de nos
conhecermos, um amigo de Juscelina sugeriu a ela que escrevesse um livro
narrando sua história, e esse conselho lhe foi bastante significativo. Além disso,
ela encarou a pesquisa como uma das vias que a vida lhe ofereceu para resgatar
seu passado. O significado a ela atribuído ao resgate, com base na doutrina
espírita kardecista, expressa algo como uma dívida cármica a ser paga. Há,
portanto, um sentido religioso no registro e interpretação de suas memórias. Eu
perguntei à Juscelina diversas vezes se ele tinha certeza que preferiria não ter a
reserva do anonimato, e ele sempre me respondeu que não tinha nada para
esconder e que a vida é um aprendizado. Eu já acertei e já errei muito, mas estou
aprendendo. Isso é o que importa. A tese é, para ela, uma espécie de registro de
sua “autoridade experiencial” (Clifford, 1998). Ademais, durante muitos anos ela
foi reconhecida como a “moça da Coca-Cola” ou a “Juscelina da Coca-Cola”, de
modo que ela tem uma aguda consciência do significado da assunção de seu
nome, Juscelina Gomes de Lima, para o reconhecimento e auto-reconhecimento
de sua identidade. Seu nome é a expressão mais concreta do desejo de ser
reconhecida com a consideração de um traço social e afetivo irredutível, qual
seja, seu lugar em uma linhagem familiar. Quanto a mim, todas essas razões já me
pareciam suficientes fortes para aceitar a decisão de Juscelina. Porém, tenho
outras. Os motivos que levaram os pais de Juscelina a escolherem o nome da filha
caçula são alguns dos elementos centrais da interpretação que estou tecendo. Ou
seja, se o anonimato, a princípio, traria uma maior liberdade para o pesquisador
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Juscelina é a décima nona de uma família de 21 filhos. Nasceu
no Pará em 1957, cinco anos depois de seus pais, Gabriel e
Satina, partirem da cidade de Pedro Velho (RN), divisa com a
Paraíba, para Belém (PA). Seu pai e sua mãe, grávida,
escapavam, com os seis filhos nascidos, da seca de 1952. Em
1959 o casal decide voltar para Paraíba porque a mãe de Satina,
Dona Maria Amélia, estava muito idosa, havia perdido seu
companheiro e precisava de cuidados. Satina era filha única e
não se conformava em deixar sua mãe sozinha. A família se
instalou na região de Caiçara, no agreste paraibano, onde vivia
não só Dona Maria Amélia, mas também grande parte da
família de Gabriel.
Criada nessa região, em um pequeno sítio, Juscelina foi
alfabetizada por uma irmã mais velha e cursou o primeiro ciclo
do ensino secundário como bolsista no único ginásio,
particular, da cidade. A concessão da bolsa, oferecida pelo
sindicato dos agricultores de Caiçara, exigia como
contrapartida a apresentação de boas notas e uma espécie de
estágio na secretaria do sindicato. Assim, aos doze anos de
idade, já trabalhava fora do ambiente doméstico durante o dia e
estudava à noite.
Aos quatorze anos, ela pede a Gabriel, seu pai, que a deixe
partir para João Pessoa. Juscelina sempre se sentiu a filha predileta dele8. Segundo ela, o amor e a grande confiança que ele
na produção de argumentos (ideia comumente aceita e com a qual não concordo
totalmente), o não anonimato, no meu caso, limitaria seriamente a construção de
vários de meus argumentos principais. Juscelina leu o primeiro texto que escrevi
sobre sua trajetória (Coutinho, 2013) e alguns trechos da tese em construção. Ela
nunca pediu para fazer qualquer tipo de modificação em meus escritos.
8Na

tese de doutorado a ser defendida no final de 2014, descrevo
detalhadamente o contexto familiar do nascimento de Juscelina. Na época, a
família vivia um momento de prosperidade, e seu pai depositou muita esperança
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depositava na filha caçula foram as maiores motivações da
permissão para que partisse, sozinha, em direção ao litoral.
Com a autorização do pai, ela se muda para João Pessoa. Na
capital do estado, se emprega como datilógrafa em um jornal
de esquerda - “O Momento”- enquanto finaliza seus estudos no
período noturno. Aos 18 anos é aprovada num concurso para o
Serviço Federal de Processamento de Dados da Paraíba (SERPRO), porém, ainda insatisfeita com a vida no Nordeste, e incentivada por uma colega de trabalho a ir tentar a vida no Rio
de Janeiro, ela se muda para a cidade em dezembro de 1976. Na
capital carioca, se hospeda por um mês na casa de um de seus
irmãos, que trabalhava como cozinheiro num bar da Rua Mem
de Sá, no bairro da Lapa. Ele morava com sua esposa e três filhos na Vila Kennedy, no bairro de Bangu.
Depois de um mês à procura de trabalho, consegue, por
meio de uma agência de empregos, uma ocupação temporária
como datilógrafa na Texaco. Findos os quarenta dias de seu
contrato na empresa, é admitida, para o mesmo cargo, na CocaCola, onde trabalhou por 35 anos. Juscelina não se casou e não
teve filhos. Com exceção de um curto período de um ano e
meio em que morou em Fortaleza, viveu esses 35 anos no Rio
de Janeiro e em São Paulo, mas sempre fez visitas (primeirano nascimento da filha, a única cujo nome não tem um sentido religioso. Várias
pistas me levaram a essa via interpretativa. Uma delas é aquela da escolha do
nome de Juscelina. Trata-se de uma homenagem a Juscelino Kubitschek, adorado
por Gabriel, seu pai, e eleito presidente no ano anterior ao do nascimento de
Juscelina. Considerando que uma vida não é feita de projetos pensados como um
conjunto de etapas sucessivas cujo final já se sabe de antemão, não seria correto
dizer que ela incorporou algo como um projeto paterno de ascensão social.
Porém, como procuro demonstrar em minha tese, as declarações de que a filha
era especial, os encorajamentos cotidianos e o contexto específico da história
familiar oferecem razões sociológicas para compreendermos que Juscelina se
sentia capaz de romper com determinados padrões ligados ao destino de gênero
e de classe que lhe eram socialmente atribuídos.
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mente anuais, e em algumas fases mais espaçadas) à família, na
Paraíba. Daniel, na casa de quem Juscelina se hospedou ao chegar no Rio de Janeiro, é o único dos irmãos que não mora na
região de Caiçara. Alguns realizaram movimentos migratórios
temporários, predominantemente para o Rio de Janeiro, Salvador e João Pessoa. Nas capitais, trabalharam como pedreiros,
mecânicos, porteiros e vendedores ambulantes.
A trajetória de Juscelina me interessou especialmente por
reunir dois caminhos sociais, o da migração e o da ascensão
significativa de classe. Como afirma Jean-Claude Kauffman
(2004), os migrantes e os trânsfugas de classe fornecem o modelo ideal das estruturas psicológicas nas quais, ao longo da duração biográfica, alternativas identitárias se entrecruzam, formando diversas e renovadas bricolagens. Esses dois modelos
de movimentos, segundo o autor, revelam com mais clareza
modalidades de ajustamento identitário que atingem o conjunto da população.
Quando a conheci, me surpreendi com o fato de que ela se
encaixava perfeitamente no perfil que buscava. Procurava, à
época, casos de mulheres de origem camponesa (filhas de pequenos agricultores) que migraram de regiões rurais para regiões metropolitanas e ascenderam, por meio de qualificação
educacional e profissional, até os estratos mais altos das classes
médias urbanas. Meu interesse era, e ainda é, o de compreender as articulações entre macro e micro contextos, disposições,
afetos e emoções por meio de trajetórias individuais. Deslocamentos significativos no espaço sóciogeográfico (migração e
mobilidade social ascendente) me pareciam processos privilegiados para tanto.
Além do estranhamento intrínseco à condição de migrante
de origem rural que se depara com o ritmo, o tempo, os espaços
e os diferentes registros morais das metrópoles, pretendia
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compreender as tensões intra e interindividuais do “trânsfuga
de classe”9. A noção, bourdieusiana, é construída sob as bases
do conceito de habitus, ferramenta analítica mobilizada para
apreender a gênese dos processos pelos quais os indivíduos interiorizam as estruturas do mundo social e as transformam em
esquemas de classificação que guiam seus comportamentos,
condutas, escolhas e gostos. Trata-se de dispositivo metodológico que permite, portanto, categorizar sociologicamente indivíduos que, devido ao fato de terem realizado uma determinada trajetória individual, caracterizada pelo deslocamento significativo no espaço social, teriam em comum uma forma específica de organização de suas disposições ou esquemas de classificação, denominada por Pierre Bourdieu de “habitus clivado”
(Bourdieu, 2007). O conceito denota um conjunto de disposições arranjadas de modo contraditório e binário. Essas contradições se expressam nas mais diferentes ordens e geram angústias que em grande parte se reconduzem ao sentimento de traição (associado a muitos outros como o de culpa, ressentimento,
etc.) da classe de origem e a uma constante sensação de inadequação com relação à classe de destino.
Entretanto, ao longo da pesquisa, quando procurava operacionalizar esse conceito por meio de uma “approche méhodologique” específica, a da sociologia à escala individual de Bernard
Lahire; ou seja, colocando em teste e ao mesmo tempo operacionalizando a ideia de “habitus clivado” através da investigação
da vida de um só indivíduo (dimensão vertical da sociologia à
escala individual) na duração de todo um grande ciclo de vida
(dimensão horizontal da sociologia à escala individual), compreendi que a subjetividade do trânsfuga de classe poderia ser
caracterizada de outra forma. Pareceu-me mais preciso utilizar
As expressões em itálico são falas de Juscelina e outros entrevistados. As
expressões em itálico com aspas são conceitos.
9
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a noção de “problemática existencial”, proposta por Bernard
Lahire (2010) na biografia sociológica de Franz Kafka.
Apesar de a noção de clivagem ser teoricamente clara e
analiticamente útil, quando confrontada com os resultados da
pesquisa empírica, ela me pareceu denotar uma forma excessivamente binária de ver o trânsfuga. Debruçando-me profundamente sobre os caminhos de Juscelina, pude notar que a
combinação e recombinação, operadas ao longo da trajetória,
entre as disposições e valores da socialização primária e os
aprendizados que se seguem a essa fase da vida, formam mais
uma trama do que uma divisão. A clivagem denota oposição,
divisão, separação, ruptura; a trama denota integridade, conexão orgânica, ou seja, relação entre elementos que guardam dependência um do outro. Aqui, a ênfase não é sobre as oposições
estruturais dos espaços em que Juscelina se movimentou (tradicional em oposição à moderno; campo em oposição à cidade;
provinciano em oposição à cosmopolita etc.), mas sobre a forma
como ela apreende e recria os estímulos e informações conforme se movimenta nesses espaços.
Esse nó central, na medida em que vai sendo desfeito analiticamente ao longo da pesquisa, abre um enorme repertório
de assuntos que estão nele tecidos. Ele pode ser resumido na
problemática em torno da negação da origem e da vontade de
retornar a ela; ele é, ao mesmo tempo, a lente (é na complexidade desse nó que se pode compreender os julgamentos morais, estéticos, éticos, políticos, religiosos de Juscelina) e o motor
(eu não podia voltar, mas, ao mesmo tempo, no fundo, eu sempre quis
estar perto deles) de muitas das ações da biografada.
Nesse texto, procuro descrever a problemática existencial
de Juscelina. Em função do espaço a ser respeitado num artigo,
demonstro brevemente essa tensão explicitando a configuração
da relação da biografada com a família no período em que suas
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visitas a Caiçara foram se tornando cada vez mais raras (mais
ou menos dos 23 aos 53 anos), e me debruço sobre uma situação específica, a conversa entre Juscelina e alguns de seus parentes sobre uma controvérsia familiar. Acompanhei essa conversa quando estive em Caiçara com a biografada, em fevereiro
de 2012, durante uma das fases da pesquisa etnográfica na Paraíba10. Além disso, forneço uma interpretação para a reorientação biográfica, ou “bifurcação” (Denave, 2010), que marcou
os últimos dois anos de sua vida, justamente quando eu realizava a pesquisa empírica.

“PROBLEMÁTICA EXISTENCIAL” DE JUSCELINA: A TENSÃO COM O PASSADO.
Sertão é isso: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a
rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo.
João Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas

Em suas primeiras narrativas, o tempo vivido no nordeste
aparecia nos discursos de Juscelina predominantemente como
uma força negativa à qual ela teve que reagir. Era afirmado enquanto energia positiva, criadora, em raros momentos, como
quando ela justificava a sua natureza inconformada e dissonante. Assim, muitas vezes, ela descreveu eventos da infância que
provariam essa propensão inata à não-conformidade, como
quando ela ateou fogo na mata próxima à sua casa, no sítio
Cancão, para que pudesse enxergar o horizonte que o matagal
10

A segunda fase foi entre setembro e outubro de 2012.
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escondia. Ela via a si mesma quando menina como uma criança calada, triste, deslocada e sempre pesarosa pelos sofrimentos
de sua mãe, Satina, que teve 25 gravidezes, quatro abortos espontânos e 10 filhos mortos ainda pequenos. Juscelina rejeitava
fortemente o destino que a comunidade lhe reservava, cuja representação máxima era a vida da sua mãe. Desde menina dizia que não queria se casar nem ter filhos.
Eu fui educada assim, como minhas irmãs, pra casar e ter
filhos, mas eu nunca quis. Eu não gostava muito de brincar,
eu queria estar sempre aprendendo, então desde novinha
eu sabia que não iria casa nem ter filhos e que eu iria ter
uma carreira profissional (...) Minhas irmãs todas se
casaram. Só eu que não casei, então eu sempre, como uma
inconformada, tinha outro tipo de preocupação. Eu gostava
de ficar ali ouvindo o que os mais velhos falavam.
(Entrevista julho em maio de 2011).

O valor atribuído a essa fase de sua história (infância, adolescência e o início da vida no Rio de Janeiro) também era predominantemente negativo. A inaptidão inicial para lidar com o
espaço, a moralidade e a linguagem da capital carioca, além
dos deboches de seu sotaque, de seus modos, de seu corpo
nordestino: todos esses fatores fizeram com que Juscelina, durante muitos anos, tivesse dificuldades para falar de sua origem
e atribuir a ela um valor positivo. Ao longo dos trinta e cinco
anos vividos no Sudeste, Juscelina fez muitas amizades e construiu uma nova vida nova, com novas referências afetivas, éticas.
Porém, a situação de estrangeira11 continuava pungente. Isso
11Uso

aqui o conceito de estrangeiro exposto por Alfred Schütz: “Nós entendemos
aqui por ‘estrangeiro’ um adulto de nossa época e de nossa civilização, o qual
busca se tornar bem aceito, ou senão pelo menos ser tolerado pelo novo grupo.”
(SCHÜTZ, 2010, p.7).

239

Quarto Caderno – 2014

porque, com muitos dos amores (amigos e namorados, notadamente) conhecidos nos contextos que passou a frequentar
após a migração, ela não compartilhava uma etapa fundamental de sua existência. Como afirma Schütz (2003, p. 20, tradução
nossa):
Túmulos e lembranças não são coisas que podemos transferir ou
adquirir. O estrangeiro, por conseguinte, aborda o outro grupo
como um recém-chegado no sentido verdadeiro do termo. No melhor dos casos, ele desejará e poderá estar inteiramente disposto a
partilhar com este novo grupo o presente e o futuro no seio de
uma experiência vivida e imediata. No entanto, no que concerne a
experiências passadas, esta possibilidade se encontra totalmente
excluída. Assim, do ponto de vista do novo grupo, o estrangeiro é
sempre um homem sem história.

Se o passado, enquanto força e valor, era eminentemente
negativo, as emoções a ele associadas também o eram: culpa,
traição, ressentimento e revanche conviviam com saudade e piedade - notadamente pela condição de sua mãe. Esse conflito
com o passado me pareceu o elemento mais estável da “problemática existencial” de Juscelina (Lahire, 2010). Trata-se de condição afetiva matricial que toma diferentes formas em função das
etapas do ciclo de vida ou de eventos biográficos específicos.
Dessa forma, a culpa ou o sentimento de traição habitou cada
momento de alegria, prazer, desespero, medo, dúvida, etc.
Durante as viagens aos lugares que sonhou conhecer, ela
se ressentia do fato de seus parentes não compartilharem com
ela aquele momento. Como me relata: Eu tinha sempre um pensamento quando eu via uma paisagem bonita, uma obra de arte. Eu
pensava que todo mundo deveria ter a possibilidade de ver aquilo; e aí
eu lembrava muito deles (da família).
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Quando Juscelina saia para as rodadas de compras12 que integravam suas rotinas semanais, (principalmente nos últimos
quinze anos de sua vida profissional, período em que recebia
altos salários), experimentava emoções ligadas ao entusiasmo
no ato da compra e à culpa da acumulação. Ela justificava sua
avidez pelo consumo com a ideia de que o trabalho lhe deu esse merecimento, mas se culpava por acumular futilidades enquanto alguns membros de sua família e muitos de seus conterrâneos nordestinos passavam por dificuldades ligadas a necessidades básicas da vida. Essa mesma culpa, somada a uma sensação de injustiça, era sentida quando vivia uma experiência
prazerosa e pensava que sua família estava privada disso, seja
por faltar a ela meios materiais, seja por faltarem os modos que
habilitam o sujeito a determinados tipos de fruição:
Eu tive duas grandes culpas na minha vida. Uma eu sentia quando
eu tinha acesso, podia comprar. Quando eu chegava em casa com
aquelas sacolas todas, ligava a tevê e sempre tinha umas coisas
tristes do Nordeste. Agora, graças a Deus melhorou, mas antes era
só desgraça, né? Aí eu tinha uma culpa danada porque como é que
tinha pessoas sofrendo tanto e eu podia gastar não sei quantos mil
reais numa rodada de compras? Me dava muita culpa. A outra
culpa [que] eu carreguei foi mais profunda ainda. A culpa era que
eu queria que a minha família fosse igual a mim. Eu queria que
agissem como eu... O meu maior sonho era poder levar minha mãe
pra tomar um chá no fim da tarde... porque eu sou louca por chá.
Essa é a maior frustração porque ela nunca ia tomar um chá. Ia
12Juscelina

costumava gastar somas consideráveis com peças de vestuário e
decoração de luxo. O orgulho e o prazer de possuir objetos que ela considera
belos e de boa qualidade, entretanto, alia-se a um grande desprendimento com
relação a eles. Ela faz frequentes e volumosas doações de roupas, sapatos e
variados objetos à família e amigos. Uma de suas amigas me contou: Não posso
elogiar nada da Ju, porque quando a gente elogia e ela diz: gostou, então toma, fica
pra você.
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tomar um café, comer lá aquele bolo e olhe lá, mas um chá completo, onde você conversa, troca ideia, isso ela nunca faria. Eu carreguei muito um sentimento de, assim: mas por que eu não consegui
ter uma família assim? Isso foi muito complicado na minha vida,
mas aí, com o amadurecimento, você vai aquietando a cabeça, deixa de ser tão crítica, vai tendo uma observação maior sobre o que
te cerca. Aí eu percebi que eu tava querendo demais, que não eram
eles que tinham que chegar até a mim, que eu que tinha que chegar
até eles. (Entrevista concedida em maio de 2012).

Algumas vezes o sentimento de culpa se associava ao de
revanche. Em alguns trânsfugas, o revanchismo toma a forma
de desejo de vingar a classe de origem, como foram os casos de
Pierre Bourdieu (2005) e Annie Ernaux (1991): “J’écrirai pour
venger ma race”. Juscelina muitas vezes se sentiu abandonada
e injustiçada por sua família, e por isso o desejo ambíguo de represália era dirigido não somente à classe que lhe negava reconhecimento, mas também à família, à comunidade de origem.
Duas situações exemplificam cada um das direções dessa vontade de revanche.
Juscelina conta que decidiu estudar inglês quando ocupava o cargo de secretária na Coca-Cola. Ela tinha entre 20 e 22
anos. Subindo no elevador para iniciar a jornada de trabalho,
duas secretárias, brasileiras, começaram a conversar em inglês
ao encontrarem-na. Ela entendeu que elas queriam excluí-la da
conversa: Naquele dia eu decidi que ia estudar inglês e que nunca
mais ia passar por isso. Com relação ao desejo de revanche sobre
a família, ele era gestado pelo sentimento de que seus parentes
tinham mais apreço pelo que ela poderia proporcionar a eles,
do ponto de vista material, do que pela pessoa que era, com todas as diferenças com relação a eles. Certa vez ela me afirmou:
Às vezes eu penso que queria ganhar na loteria, chegar com esse di-
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nheiro, jogar neles e depois pedir que me deixem em paz. Eu muitas
vezes imaginei isso13.
Nos dois casos, a revanche é só uma das faces de um sentimento mais complexo. No primeiro, ele se confunde com o
desejo de reconhecimento pela classe que a considerava inferior. No segundo caso, a vontade de se vingar por se sentir esquecida e instrumentalizada pela família se mesclava à culpa
por ter traído a sua origem. Algumas vezes tal sentimento de
culpa tomava a forma de ressentimento, arrependimento (pelos
objetos consumidos), aspiração de compensar a família pela desigualdade objetiva que os afasta (por meio de presentes e ajuda financeira), inconformismo (Se eu consegui mudar de vida, por
que eles não conseguiram?), raiva da dor que ela carregou por toda a vida (De Caiara só quero distância).
Como é comum entre os que partiram e se distanciaram
da família, subjazia à revanche direcionada à comunidade de
origem a dúvida sobre se ainda se era amado. O olhar amoroso,
ressentido e melancólico do filho que partiu é exemplarmente
descrito na carta que Azel, personagem principal de “Partir”,
do escritor marroquino de expressão francesa Tahar Ben
Jelloun, (2006, p.77), escreve para seu país após emigrar do
Marrocos para Espanha:
Cher pays,
Me voici loin de toi et dejá quelque chose de toi me manque ; dans
ma solitude, je pense à toi, à ceux que j’ai laissé là-bas, à ma mère,
sourtout. Que fait-elle à l’heure où je t’écris ? Elle doit préparer le
dîner, sûrement. Et Kenza? Elle ne vas pas tarder, à moins que ce
ne soit le soir de sa garde. Les copains, eux, je le voir très bien, ils
13Juscelina

ajuda financeiramente sua família há muitos anos. Paga despesas
escolares de vários sobrinhos, presenteia a todos com muitas roupas e sapatos,
cobre despesas hospitalares com regularidade, envia mensalmente uma quantia
em dinheiro para alguns de seus irmãos.
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sont au café. Rachid est de retour, il ne dit rien, les autres jouent
aux cartes, pensent que j’ai eu beaucoup de chance, ils m’envient.
Je les entends, ils parlent de moi avec aigreur. C’est fou, j’ai envie
d’être avec eux, juste pour une heure, et puis revenir ici. Et puis
non, je n’ai pas envie de partir, même pour une heure. Je veux
arreter de penser à toi, a ton air, a ta lumière. Tu sais, du Maroc, on
voit l’Espagne, mas la réciproque n’est pas vrai. Les espagnols ne
nous voient pas, ils s’enfoutent, ils n’on que faire de notre pays. Je
suis dans ma petite chambre, ici ça sent la renfermé, il n’y a
que’une fenêtre et je n’ose pas l’ouvrir ; j’ai avoue que je suis déçu,
je suis seulement impacient, vidé, fatigué, le changement de clima
et puis la peur, la peur de ce qui est nouveau, la peur de ne pas
être à l’hauteur...je vais essayer de m’endormir en pensant a toi,
mon cher pays, ma chère et si génereuse inquiétude.

Como Azel, Juscelina viveu com intensidade essa situação
de se sentir estrangeira nos contextos frequentados nas metrópoles e forasteira na casa materna. O comportamento durante
suas visitas à Caiçara refletia esse sentimento. Ela se mantinha
distante e calada, apesar dos esforços da família em recebê-la.
Preparar o quarto para Juscelina ficar sozinha integrava o ritual
de espera da filha que partiu. Fazia parte desse ritual também a
preparação de beiju, a busca dos cocos com água fresca, a exibição dos sobrinhos bem arrumados, a organização e limpeza das
casas, o arranjo das rotinas para a recepção e acompanhamento
de Juscelina nos dias da visita. Ao chegar, ela olhava e cumprimentava todos rapidamente, depois dizia que precisava estudar e se trancava no quarto. Na verdade ela queria ficar sozinha, se isolar de todo aquele ambiente que a constrangia. Ela
não conseguia, em Caiçara, realizar a performance que por vezes ela desempenhava na empresa.
Representar um papel era muito mais difícil perto da família porque lá ela não tinha o refúgio do trabalho. Ela não tinha a defesa dos relatórios, dos arquivos, das visitas aos clien244
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tes. Em Caiçara não havia nenhuma justificativa para aquele
sentimento de não pertencimento, afinal de contas, ela era de
lá. Como alguém pode se sentir tão deslocada na casa materna?
A sensação pungente de abandono e solidão da infância era revivida a cada visita. Nem mesmo os carinhos do pai a retiravam desse estado de constrangimento; ao contrário, os reforçava. Ela conta que seu pai queria exibi-la “como um frango assado
numa bandeja”, andando com ela de braços dados pela cidade.
Ela se negava a fazê-lo por timidez e por considerar ridículo esse tipo de exibição da moça da Coca-Cola.
Se por um lado ela sofria por sentir que não pertencia à
família como os outros, era no abrigo desse nome, a moça da Coca-Cola, que Juscelina se escondia de sua família e encontrava a
justificativa de ser estrangeira na casa materna. Mesmo em Caiçara, Juscelina não era Gomes de Lima, era a moça da CocaCola, e só depois era a filha de seu Gabriel e dona Satina. Esse
era o elemento mais proeminente de sua identidade: até mesmo
seu sobrenome fora metaforicamente substituído.
Ao contrário dos outros migrantes, que voltam para a terra natal contando vantagem, falando sobre as maravilhas do sul,
mostrando os bolsos cheios de dinheiro e descrevendo a complexidade do trabalho realizado nas capitais - muito diferente
da simplicidade do roçado - Juscelina se calava sobre a sua vida,
negando-se a ritualizar o que Sayad (1999) denomina de o desconhecimento coletivo da verdade objetiva da imigração. Dessa
negação derivava esse sentimento de perplexidade de boa parte
da família com relação ao seu comportamento. A maioria de
seus irmãos e sobrinhos sabe muito pouco sobre os caminhos
de Juscelina, apesar de ela ser uma figura central na família por
vários motivos: era a filha predileta do pai, foi a única a conquistar prestígio e sucesso financeiro, costuma resolver problemas de várias ordens, como conseguir vagas em hospitais
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quando algum familiar está doente. Além de tudo, a sua história é marcada por mistérios (Por que não se casou? Como é a
sua casa? Quem são os seus amigos? O que ela gosta de fazer
quando não está trabalhando?). Isso também faz com que ela
ocupe um espaço de destaque na rede familiar, pois há recorrentes especulações sobre sua vida.
Mesmo falando pouco, quando visitava Caiçara, Juscelina
levava para lá os efeitos emocionais e os aprendizados práticos
das suas experiências no sul. Ela levava em seu comportamento
e em seu corpo (roupas, linguagem, maneiras, gostos), assim
como nas críticas pontuais ao modo de vida de seus familiares
e à cultura da comunidade, as categorias de percepção e apreciação de um mundo que ela considerava superior. Os momentos
das visitas de Juscelina, portanto, eram aqueles em que a “concepção relativamente natural do mundo” (Schütz, 1979), compartilhada pela maior parte de seus familiares, era atacada e
questionada pela presença, atitudes e discursos da irmã caçula.
As reações da família e da comunidade a essa perturbação à
“maneira de pensar habitual” (Schütz, 1979) eram variadas. Alguns se afastavam, outros se calavam, outros ainda se revoltavam, mas não o demonstravam ostensivamente.
O recurso psicológico de recusa da cultura de origem foi,
para Juscelina, uma força que a habilitou a viver nas capitais
(Eu sabia que não poderia voltar, eu não tinha saída), mas levou-a a
considerar o modo de vida que ela mesma compartilhou em
seu passado como inferior, incorreto. Ela própria se considerava incivilizada quando, em um de nossos primeiros encontros,
descreveu a si mesma aos 19 anos, quando chegou no Rio de
Janeiro:
Mas o sotaque, na época [quando chegou no Rio de Janeiro] as
pessoas debochavam. Agora, quando eu olho para trás...as pessoas
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também não tinham culpa porque era um bicho mesmo diferente.
O nordestino, eles imaginam, a gente tem impressão que é só lá,
parece outro dialeto e as pessoas acham engraçado mesmo (...) Os
primeiros anos no Rio de Janeiro foram muito complicados e aí eu
tinha que me superar em absolutamente tudo. Tava na Coca-cola,
uma empresa multinacional. Nos primeiros anos que eu tava na
Coca-cola eu era o oposto de tudo, eu era a aberração da natureza.

Se as vivências na metrópole capacitaram-na a sair da
condição de oposto de tudo, ou, como diria Clarice Lispector
(1979) sobre Macabéa, da condição de incompetente para a vida, também retiraram da casa ancestral a condição de asilo protetor e transformou-a em um labirinto no qual Juscelina perdeu, em grande medida, o senso de orientação. A linguagem,
meio privilegiado de nossa interação, foi uma das vias pelas
quais eu pude perceber esses desencontros. Explico-me.
Procurei, desde o início da pesquisa, prestar muita atenção
à forma como Juscelina construía seus discursos: em que palavras eram colocadas as ênfases, quais adjetivos eram escolhidos
para qualificar cada grupo de pessoas que integra sua vida,
como ela mobilizava conceitos, em que momentos ela usava
sua eloquência, quais recursos retóricos eram mobilizados para
caracterizar as situações de sua vida. Foi um longo contato com
ela que me permitiu perceber, por exemplo, que determinadas
frases que me pareciam à primeira vista excessivamente violentas, só poderiam ser compreendidas se inseridas em um contexto que em muito ultrapassasse a situação de fala em que eram
enunciadas.
Na primeira entrevista, em julho de 2011, ela afirmou: Eu
era uma aberração da natureza. Essa frase “de efeito” só pôde ser
apropriadamente entendida por mim depois de um longo con-
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tato com Juscelina14. Com o tempo, pude perceber que afirmações impactantes fazem parte de sua maneira de se comunicar.
Ela usa com frequência, por exemplo, a expressão animal para
se referir a alguém: Ela se veste como um animal, por exemplo,
para falar da forma de se vestir de uma pessoa de seu círculo
afetivo do nordeste. Porém, a mesma palavra era também usada para se referir, por vezes, a um colega da Coca-Cola: Ele era
um animal. A utilização do mesmo qualificativo para pessoas e
situações completamente diferentes demonstra que mais do
que a essência de um julgamento de valor sobre alguém, Juscelina buscava um efeito retórico de ênfase ao fazer afirmações
como essas.
Esse hábito linguístico só pode ser compreendido tendo
em vista o contexto da socialização profissional da biografada.
Em entrevistas com funcionários atuais e ex- funcionários da
Coca-Cola, compreendi que a cultura corporativa não oficial da
empresa, notadamente no tempo em que Juscelina alcançava os
primeiros postos de destaque em sua carreira, nas décadas de
80 e 90, favorecia, privilegiava e valorizava uma agressividade
linguístico-performática assimilada às ideias de “garra”, “vontade”, “dedicação”. Os diversos mecanismos institucionais, relacionais e discursivos de transmissão dessas noções levaram a
que Juscelina as internalizasse na forma de disposições competitivas e combativas, as quais se afinavam com a necessidade de
rapidez e objetividade autoritária das decisões (ambas profissionalmente exigidas e eticamente defensáveis naquele contexto
profissional). Além disso, uma postura mais agressiva lhe parecia eficiente como defesa contra os deboches ou ataques direcionados à sua condição de gênero e à sua origem nordestina.
A pesquisa empírica durou, no total, 15 meses: de julho de 2011 a outubro de
2012.
14
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Essa última questão, ligada à necessidade de se proteger, é
bastante presente na vida de Juscelina desde que ela saiu de
sua casa, sozinha, para tentar a vida em João Pessoa. Uma moça
sozinha precisa ter como se defender, diziam a ela (até a idade
de 25 anos mais ou menos, Juscelina dormia com uma peixeira
ao seu lado). À época, essa recomendação tinha em vista muito
mais a defesa do corpo do que da alma, mas o sentimento de
estar sozinha e eminentemente em perigo (físico ou psicológico) ainda é uma das causas de sua ansiedade.
Se a linguagem foi a via de compreensão de algumas das
características mais cristalizadas da biografada, sua disposição
combativa, ela também foi fundamental para que eu entendesse
algumas das dificuldades de comunicação com muitos de seus
irmãos. Procurarei demonstrar essa afirmação relatando uma
conversa, consistente na tentativa de esclarecimento de uma
controvérsia familiar, que presenciei em minha primeira visita
a Caiçara.
A ANÁLISE DE UMA CONTROVÉRSIA FAMILIAR
Em novembro de 2011, perguntei à Juscelina se aceitaria
ser personagem de uma pesquisa biográfica. Disse que para
isso precisaria conhecer Caiçara e seus familiares, além de
detalhes mais íntimos de sua vida. Ela consentiu e disse que
iria a Caiçara comigo para me apresentar às pessoas de lá.
Desde que firmamos esse acordo, Juscelina começou a se
preparar prática e psicologicamente para esse momento.
Organizou sua agenda na Coca-Cola e avisou aos seus irmãos e
sobrinhos que estaríamos em Caiçara no carnaval de 2012.
Juscelina me acompanhou na cidade durante três dias e eu
permaneci até meados de março de 2012. Essa viagem foi
determinante para as interpretações que elaboro na tese em
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construção, mas não poderei me alongar na exposição dos
argumentos derivados de minhas análises dos momentos que
vivi e presenciei em Caiçara.
Gostaria, entretanto, de
apresentar algumas reflexões sobre as diferenças na forma de
comunicação entre Juscelina e muitos de seus irmãos.
Nos nossos dias na cidade, pude notar que muitos dos familiares de Juscelina, notadamente seus irmãos, que têm entre
55 e 75 anos, se comunicam com especial eloquência e teatralidade no registro oral. Trata-se de uma especificidade que pode
ser reconduzida à complexidade vocabular e estilística da linguagem oral sertaneja anterior ao processo de massificação da
educação formal. Não tendo passado pelo intenso processo de
industrialização e urbanização do centro-sul, o interior do
Nordeste pôde preservar, com poucas interferências até as primeiras décadas do século XX, época da juventude de Gabriel e
Satina, traços linguísticos muito específicos, cuja gênese não
cabe nesse trabalho esmiuçar. Se um estudo filogenético das
especificidades linguísticas paraibanas não é nosso objetivo
aqui, a identificação dos elementos culturais recepcionados por
Gabriel, Satina e sua família me interessa diretamente.
A reconstrução dos hábitos e personalidade de Gabriel por
meio de entrevistas com seus filhos, netos, irmã, cunhada e diversos habitantes de Caiçara que o conheceram, a identificação
do tipo de consumo cultural por ele realizado e os traços linguísticos de seus filhos mais velhos, que com ele tiveram uma
convivência mais intensa e prolongada, indicaram que a compreensão da linguagem de Gabriel, que influenciou decisivamente sua família, deve ser feita com consideração à cultura
sertaneja, com sua música e poesia ouvidas, lidas, recitadas e
cantadas por ele durante toda a sua vida. Esse exercício imaginativo e analítico que reconstrói os elementos linguísticos que
constituíam aquele ambiente familiar integram o esforço de
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compreensão da formação cultural, moral, e afetiva de Juscelina, e serve para elucidar algumas tensões entre ela e sua família.
Juscelina, apesar de ter convivido diariamente com o pai
até quatorze anos, frequentou e se dedicou à escola mais que
seus outros irmãos. Além disso, tendo deixado Caiçara muito
cedo, e se integrado rapidamente ao mercado de trabalho formal, que exigia um nível educacional cada vez mais elevado,
aprendeu a se comunicar no registro escolar da linguagem.
Como afirma Bernard Lahire (1990), o domínio escolar da língua demanda que se passe de uma linguagem ancorada no
contexto específico (com uso do gesto, da entonação, da mímica, dos deslocamentos de voz e corpo, da entonação, do ritmo)
em que se pressupõe um saber compartilhado pelos interlocutores reais de uma situação particular, a construções independentes do contexto. Estas exigem um controle mais formal,
consciente e intencional da linguagem verbal; ou seja, demanda
que se trate a linguagem como linguagem mesma (“to deal
with language as a thing in itself”).
Quando ia para Caiçara, porém, Juscelina precisava lidar
com palavras de um vocabulário regional - que era para ele objetivamente distante e que ela queria manter distante -, com o
português frequentemente em desacordo com as regras formais
da língua portuguesa15 e com uma forma de relatar acontecimentos que parecia a ela vaga e desnecessariamente dramática.
Em vez de relatar longamente e com riqueza de detalhes um
determinado acontecimento, como costumam fazer seus irmãos, Juscelina extrai dele alguns conceitos, avaliações e conclusões. Nas entrevistas a mim dirigidas ela sempre usava as
expressões: então, resumindo e então, quer dizer para extrair o que
15Todos

os familiares de Juscelina são alfabetizados, apesar de alguns de seus
irmãos terem finalizado seus estudos no ensino fundamental.
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realmente importava do relato. Essa vontade de objetividade e
conceitualização, incorporadas na socialização profissional no
mundo dos negócios, privilegia a comunicação de informações,
as quais pedem verificação imediata, e não se afina bem ao
modo artesanal de narrar dos irmãos de Juscelina. Neste, é importante deixar sua marca na história contada, assim como detalhar cenários, personagens e estados emocionais (Benjamin,
1992)16. A narrativa de seus irmãos é demorada e transmitida
com eloquência e entonações coloridas e ritmadas.
Uma situação específica ilustra bem essas diferenças no
registro da linguagem. Quando Francisca, uma das irmãs de
Juscelina, nasceu, em 1942, a família vivia grandes dificuldades.
Satina havia perdido vários filhos por causa de doenças ligadas
à subnutrição e problemas cotidianos de falta de água e de
atendimento médico. O pai de Gabriel, Pai Tonho, disse à Satina que deixasse Francisca com Mariinha, irmã de Gabriel que
àquela altura não tinha conseguido engravidar. Com Mariinha,
dizia Pai Tonho, Francisca, que apresentava sinais de doença,
16Sobre

o tema da riqueza linguística do interior do nordeste, comentou o
documentarista Eduardo Coutinho: “Se eu tiver que escolher entre dois projetos
– um sobre um tema medíocre filmado no sertão do Nordeste e um sobre um
tema quente filmado na cidade de São Paulo -, eu escolho o Nordeste. A
linguagem oral é essencial no imaginário presente, no lugar em que a cultura
industrial não penetrou tanto. Ao contrário do que se pensa, o cara que é
analfabeto ou pouco alfabetizado e vive num espaço em que a cultura oral é
predominante, ele tem uma necessidade mais absoluta de se expressar bem do
que o cara que vive numa cultura industrial. As pessoas da cidade de São Paulo
falam mal, enquanto no sertão a expressão é riquíssima, não só no que dizem,
não só porque é eloquente, mas porque no fundo é mais precisa que a linguagem
urbana. Eu me lembro de expressões do Nordeste, até da Zona da Mata, que falam
coisas como: “É dura na sorte’. Essa expressão é de uma beleza extraordinária.
Essa eloquência você não vai encontrar na cidade.” (COUTINHO, 2013, p .222223).
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estaria mais segura. Quando Gabriel decidiu partir para o Norte do país, Satina não queria que Francisca ficasse em Caiçara
(onde morava Mariinha), então pediu à cunhada que entregasse sua filha. Porém, Francisca ficou com Mariinha e não partiu
com a família para Belém.
A adoção de Francisca pela tia é um assunto delicado na
memória da família. Quando estive em Caiçara com Juscelina,
ela perguntou o que havia, de fato, acontecido. Ouvimos diferentes versões desse acontecimento, o que impacientava Juscelina. Em cada uma das versões, uma coloração, um sentimento
ou mesmo um fato era acrescentado ou retirado. As diferentes
narrativas dessa controvérsia eram como uma performance teatral cujo desenvolvimento se faz pela exposição de uma intriga
(enredo) que se desenrola num cenário (Pai Tonho tava no roçado
capinando, aí minha mãe vinha passando. Ele se virou e disse: Satina,
vou levar aquela menina pra Mariinha criar...) e apresenta começo,
meio e fim.
Percebi que, dada a imprecisão da ordem exata dos acontecimentos, a predominância da cultura oral e a quase ausência
de acordos formais cotidianos (aos quais Juscelina estava tão
acostumada no cotidiano do ambiente corporativo), a linguagem dos irmãos de Juscelina tende a ser muito mais nuançada
que a dela, com uma carga de imprecisão adequada aos acordos que eventualmente se fizerem necessários nos casos de conflitos sobre a ordem dos fatos. Mais importante do que ser objetivo, é que o relato seja, parafraseando Guimarães Rosa, proseável. Não se sabe exatamente como as coisas aconteceram,
mas cada um cria suas próprias imagens da situação sem a preocupação do registro imediato da verdade sobre ela. Tais imagens, por sua vez, formam um repertório coletivo sobre aquela
controvérsia familiar.
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Além de tensões que puderam ser percebidas no domínio
da linguagem, várias outras foram emergindo nos intensos dias
que passamos em Caiçara. Visitamos vários familiares e conversamos com eles sobre temas que Juscelina desconhecia ou
conhecia muito pouco: o tempo da vida familiar no Pará, o contexto de adoção de Francisca, o falecimento de muitos de seus
irmãos ainda bebês, a imagem que seus irmãos tinham dela
quando era menina. Além disso, visitamos as ruínas do sítio
onde foi criada, recolhemos fotografias e documentos antigos,
estivemos com colegas de trabalho do sindicato dos trabalhadores rurais (onde ela era secretária aos doze anos) e com um
erudito local17 (L’estoile, 2001) que nos mostrou fotografias de
eventos públicos e festas religiosas da época de infância de Juscelina.
Notava que naqueles dias na Paraíba um processo de reflexão profunda e ressignificação das memórias entrava em
curso. Juscelina desejava rever seu passado, compreendê-lo melhor, e a pesquisa foi um veículo para isso. Em uma conversa
noturna, gravada por mim com a permissão de Juscelina, sobre
o dia em que visitamos a casa de Francisca (e quando ouvimos
as histórias sobre a adoção da mesma pela tia) e as ruínas do
sítio Cancão, ela resume o que aquele período significou:
Isso tudo tem sido muito bom, muito bom. Porque, assim, é uma
verdadeira dualidade, né. O tempo todo, o tempo todo, e eu acho
que também a minha vida foi feita disso porque eu estava sempre
numa bifurcação. Sempre minha vida foi sempre uma grande biRefiro-me a Jocelino Tomaz de Lima, historiador habitante de Caiçara. Ele
organiza um importante arquivo de fotografias e documentos sobre a história da
cidade. Jocelino também fundou o “Grupo Atitude”, associação educacional que
ganhou várias premiações nacionais. O Grupo possui bibliotecas que
disponibilizam mais de 3000 livros à comunidade caiçarense. Apesar de terem o
mesmo sobrenome, Jocelino Tomaz de Lima e Juscelina não são parentes diretos.
17
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furcação. Você chega lá e de repente em que pensar assim: pra onde eu vou? Só que nessa bifurcação eu nunca tinha ninguém pra
perguntar pra onde eu ia: eu vou pra direita ou vou pra esquerda?
E você vê que quando eu venho pra cá [Caiçara] continua isso:
uma grande bifurcação

A BIFURCAÇÃO E O RETORNO
Juscelina voltou para o Rio após seis dias na Paraíba, e eu
permaneci até março de 2012. No tempo em que estive lá, seus
familiares procuravam transferir para mim o padrão de relação
que gostariam de ter com Juscelina, e pareciam dizer a mim
muito do que não foi dito a ela nos últimos trinta e cinco anos.
Alguns dias após seu retorno para o Rio de Janeiro e às vésperas da minha viagem de volta, a afilhada de Juscelina, uma das
pessoas com quem ela tinha mais contato na família e por quem
tinha muito amor, falece. Ela estava doente há alguns anos e
seu estado de saúde havia piorado muito após ter se recusado a
fazer um aborto quando estava grávida de seu último filho. O
parto era muito arriscado, mas ela, muito religiosa, decidiu dar
à luz e assumir os riscos. Quando faleceu, em 2012, seu filho já
tinha 20 anos de idade. A atitude de resistência ao aborto, apesar dos riscos de vida, tinha um forte significado religioso para
a família.
Além da viagem a Caiçara e da morte da afilhada, Juscelina enfrentava uma grande insatisfação com os rumos da política corporativa da Coca-Cola. Todos esses fatores desencadearam uma crise existencial cujos efeitos eu não previa, mas que
são compreensíveis se considerarmos os conflitos vividos durante todo o período de afastamento da família. Em abril de
2012, por meio de um telefonema, ela me diz que tinha se cansado do (...) jogo político do mundo corporativo. Não tive infância,
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mas quero ter terceira idade. Ela pediu demissão e colocou à venda seu apartamento na Barra da Tijuca (apartamento que ela
tinha comprado seis meses antes e no qual ela havia me dito
que pretendia morar por muito tempo) e decidiu se mudar para
João Pessoa. Alguns meses depois dessa decisão, ela entrou
com seu pedido de aposentadoria (Juscelina completou 55 anos
em agosto de 2012) e em outubro de 2012, após a venda do
apartamento, ela fez sua mudança para João Pessoa.
É importante destacar que Juscelina já havia pensado sobre a possibilidade de se mudar para João Pessoa após a aposentadoria. Em 2007, cinco anos antes da mudança de fato, ela
foi até João Pessoa com a intenção de comprar um apartamento. Porém, disse que à época não achou a casa ideal e não se
sentia ainda preparada para materializar um possível retorno
por meio da compra de um imóvel. A dúvida sobre permanecer
ou retornar sempre habitou suas reflexões, mas era difícil para
ela mesma admitir a possibilidade de retorno, por isso seus familiares, colegas e amigos ficaram bastante surpresos. Em um
e-mail que enviou para suas amigas mais íntimas e me encaminhou posteriormente, ela justifica sua decisão:
Minhas amigas,
Estou super bem, apesar de uma gripe que peguei, fruto do calor e
ar condicionado. Minha vida sempre foi feita de acertos e não tenho duvida que essa minha saída do mundo corporativo foi a melhor decisão de todas. Trabalho desde meus 12 anos, não tive infância, adolescência e hoje tenho a obrigação de escolher a minha
terceira idade. Tenho que resgatar a Ju, a sua delicadeza, a sua inocência, as suas raízes, a sua família, os seus amigos e tudo isso enquanto tenho energia, força, lucidez de raciocínio.
O mercado do Nordeste está em expansão, está havendo investimentos pesados do governo e lá pode ser um mercado para ser explorado. Um beijo (Mensagem de e-mail de abril de 2012)
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Considerando que às vésperas de nossa viagem Juscelina
dizia enfaticamente: de Caiçara só quero distância, minha tarefa a
partir de então passou a ser a de tentar compreender como ela
ressignificou seu passado e suas relações com a família nesse
momento de reorientação biográfica, e como ela reagiria aos
acontecimentos desencadeados após a decisão.
Entre abril e outubro de 2012, ou seja, após o pedido de
demissão e antes do retorno para Paraíba, ela voltou a frequentar o centro espírita kardecista18, onde não ia com regularidade
há alguns anos. Boa parte do seu tempo passou a ser dedicado
às reuniões e às leituras da doutrina kardecista, mas também à
burocracia do requerimento da aposentadoria, à procura de um
apartamento em João Pessoa (que ela comprou em outubro de
2012 e onde ela mora atualmente) e à reaproximação com a família por meio de telefonemas e alguns encontros com primos,
sobrinhos e irmãos.
Nesse período, que acompanhei com assiduidade, alguns
dos principais questionamentos de Juscelina podem ser organizados da seguinte forma: Como vou viver após essa crise que
revelou dúvidas e anseios adormecidos, e que me levou a mudar a estrutura da minha vida? Morarei em outro estado e perto da minha família, ganharei cerca de dez por cento do que
ganho agora, não passarei o dia todo no escritório, não me relacionarei socialmente com as mesmas pessoas, não vestirei as
mesmas roupas, não conversarei sobre os mesmos assuntos. Se
é assim, como manterei minha sobrevivência e sanidade, e mais
que isso: diante disso tudo, o que tenho que fazer para viver
bem?
Juscelina conheceu a religião na década de 80 e, por questões que serão
tratadas mais detalhadamente na minha tese de doutorado, ela se identificou
fortemente com alguns dos princípios básicos da doutrina.
18
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As respostas a cada uma dessas encontrava sua resposta
mais totalizante na apropriação da doutrina kardecista feita por
ela. O espiritismo passou a operar como recurso que dá unidade à sua narrativa. Por meio dele, todos os tempos e espaços
superpostos de uma vida são organizados e justificados pelo
princípio e objetivo transcendente da evolução espiritual. Esse é o
axioma que justifica o passado e que organiza o discurso sobre
o porvir. Em uma das entrevistas realizadas nessa época, Juscelina me afirmou: É muito difícil entender minha vida, acho que só o
espiritismo pode explicar porque na minha vida eu sempre fui o contrário de tudo, sabe? Eu na minha vida sempre fui uma inconformada.
Segundo a doutrina kardecista, a luta existencial de todo
ser humano é pela elevação do espírito e pela busca de um caminho espiritual de luz. Para isso, deve-se desenvolver algumas virtudes centrais, como a caridade, o autocontrole, a paciência e a compaixão. Em cada encarnação são colocados aos seres humanos desafios específicos de acordo com seu estágio de
desenvolvimento espiritual. Cada encarnação é uma oportunidade de pagamento de suas dívidas, de seus erros nas outras
vidas. Essa doutrina religiosa defende uma espécie de ascetismo existencial que encontrou afinidade com o ascetismo profissional de Juscelina, e por isso pôde ser apropriado eficazmente
por ela. A disciplina e o rigor exercitados no trabalho forneceu
as habilidades e disposições que a preparam para a recepção
eficaz de um discurso religioso que defende o auto aperfeiçoamento e uma particular noção de meritocracia espiritual.
A forma como viveu esse momento de reorientação biográfica e se apropriou da religião demonstra que a crise que leva a uma mudança de perspectiva com relação ao outro, à sua
posição atual e aos seus desejos, não provoca um rompimento
peremptório, algo como uma conversão que anula tudo que foi
gravado no corpo, na mente e no coração e se tornou disposição
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durável para crer, pensar e agir. Por outro lado, a crise pode colocar em causa conflitos, insatisfações, dúvidas e afetos reprimidos, e dessa forma abrir espaço para uma nova forma de lidar com eles. Esta, por sua vez, pode se direcionar para fatos
objetivos da vida (mudança de cidade, pedido de demissão,
etc.) e também para uma tentativa de atuação sobre as disposições mais cristalizadas. A título de exemplo, cito duas situações
que me parecem bastante esclarecedoras do argumento que
procuro defender.
Juscelina é uma pessoa bastante ansiosa, mas aprendeu,
nas leituras religiosas, nas conversas com amigos adeptos da
doutrina kardecista e nas audições às reuniões do centro espírita, que a paciência é uma virtude central para o alcance da evolução espiritual. Considerando isso seriamente, após pedir demissão e decidir se dedicar às atividades religiosas, passou a
buscar a paciência ansiosamente. Ela era uma das primeiras
pessoas a chegar no centro espírita, queria sentar na primeira
fileira do pequeno auditório onde aconteciam as reuniões para
ser também uma das primeiras a receber o passe ao final da
sessão, inquietava-se quando alguns dos ouvintes conversavam no momento das palestras dos médiuns. Ela sabia que não
era paciente, mas que precisava sê-lo para evoluir. Buscou
aprender essa habilidade com dedicação, mas justamente por
não tê-la, vivia uma contradição performativa cuja resolução é
dificilmente absoluta, mas pode ser parcial. Juscelina não deixou de ser uma pessoa ansiosa, mas é vigilante quando à sua
inquietação, o que a ameniza.
Outra situação que demonstra como a biografada mobiliza
as disposições incorporadas na socialização profissional nesse
momento de dedicação ao aprimoramento espiritual é a forma
como ela tem procurado dedicar seu tempo e afeto à família.
Algumas semanas após sua mudança para João Pessoa, em ou-
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tubro de 2012, ela me contou sobre alguns de seus objetivos
com relação à família, que ela entende precisar de sua ajuda: É
dando amor que a gente consegue resgatar as pessoas. Porém, considerando que esse resgate é visto por ela como uma meta, ele é
exercido, na prática, com as disposições ascéticas e combativas
que foram largamente cristalizadas em sua socialização profissional: Estou tirando eles da zona de conforto, Pri. Essa é uma das
minhas missões: provocar, dizer não, questionar. Porque nem todo
mundo faz isso, né? Tem que ter umas pessoinhas assim, que às vezes
incomodam.
A “bifurcação” (Denave, 2010) ou reorientação de vida
que acompanhei de perto tem a virtude analítica de demonstrar
o processo no qual as memórias operam como elementos de um
trabalho de reconstrução de sentido. Podemos entendê-las como um recurso cognitivo, afetivo e prático para justificar, avaliar, julgar e produzir o sentido atual de uma vida. Poderíamos
dizer que na perspectiva de um grande ciclo de vida, há no indivíduo um patrimônio disposicional (Lahire, 2002) cristalizado, mas há também uma série de maneiras de crer, pensar e
agir que são móveis, cambiáveis. O trabalho biográfico é o que
permite ao analista identificar qual é o patrimônio disposicional mais durável, quais são os modos de agir, crer e pensar
mais flexíveis e quais os motivos que levaram a que estes últimos se modificassem na duração de uma vida.
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Discurso
Proferido durante a cerimônia oficial de entrega da médaille d’argent do CNRS*
Bernard Lahire

No trabalho da ciência, somente se pode amar aquilo que se
destrói, só se pode continuar o passado negando-o, só se
pode venerar o mestre contradizendo-o
Gaston Bachelard1

Receber uma marca de reconhecimento do gênero desta
que me é atribuída hoje não tem nada de natural ou evidente
para mim. De origem popular, não normalien2, non agrégé3, não
*Este

texto corresponde ao discurso de Bernard Lahire, proferido em 18 de
setembro de 2012, na Universidade de Lyon II, durante a cerimônia oficial de
entrega da Médaille d’argent, prêmio do Centre National de la Recherhe
Scientifique (CNRS) que homenageia anualmente pesquisadores reconhecidos
nacional e internacionalmente pela originalidade, qualidade e importância de
seus
trabalhos.
O discurso foi publicado em 20 de setembro de 2012 pelo jornal Le Monde e
outros orgãos da imprensa francesa, e é traduzido aqui com a autorização do
autor.
Tradução de Priscila de Oliveira Coutinho.
BACHELARD, Gaston. La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une
psychanalyse de la connaissance, Paris, Vrin, 1999.
1

2Indivíduos

que por meio de um concurso público tornam-se alunos das Escolas
Normais Superiores, centros de excelência do ensino universitário francês. (N.T)
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tendo nem mesmo conhecido as classes preparatórias4, mas
sendo um puro produto das universidades de massa, eu fui,
apesar de tudo, o que se pode chamar de um “early starter”:
professor universitário aos 31 anos, membro júnior do Instituto
Universitário da França (IUF)5 aos 32 anos, professor da Escola
Normal Superior de Lyon aos 37 anos, eu hoje tenho o sentimento de que o milagre social ainda produz seus efeitos.
Meu percurso científico foi aquele de um sociólogo da
educação atento às grandes questões das ciências humanas e
sociais. Eu comecei a trabalhar sobre o fracasso escolar na escola primária, objeto de minha tese defendida em 19906. Posteriormente conduzi sucessivamente trabalhos sobre os usos sociais da escrita, sobre os sucessos escolares improváveis nos mei3Aqueles

que, após realização do concurso nomeado de “agrégation”, são
recrutados para o ensino secundário público na França. Nas áreas de letras e
ciências humanas, em função do prestígio do concurso, a aprovação na
agrégation é uma condição de fato amplamente considerada para a admissão,
após o doutorado, no posto de professor-pesquisador no ensino superior francês.
(N.T)
4As

classes preparatórias (classes prépas) para as Grandes Écoles francesas são
cursadas após o ensino secundário. As classes preparatórias para exame de
admissão nas Écoles Normales Supérieures em Letras Clássicas (ENS ULM Paris), Letras Modernas (ENS Lyon) e Letras e Ciências Sociais (ENS Ulm, Lyon e
Cachan) são também chamadas de khâgne. (N.T)
5 O instituto Universitário da França foi criado em 1991 e está vinculado ao
ministério responsável pelo ensino superior. Designa o conjunto dos professores
e pesquisadores selecionados por um júri internacional em razão da qualidade
excepcional de seus trabalhos. Há duas categorias de membros, os juniors e os
sêniors. O estatuto de membro do IUF é restrito ao tempo de 5 anos
eventualmente renováveis. Site do Instituto Universitário Francês:
http://iuf.amue.fr/iuf/presentation/. (N.T)
LAHIRE, B. Formes sociales scripturales et formes sociales orales: une analyse
sociologique de « l’échec scolaire » à l’école primaire. Lyon/Lille, Université Lyon
II/Université de Lille-III, Atelier National de Reproduction de Thèses. 1016 p.
multigr. (Tese de doutorado), 1990.
6
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os populares, sobre as maneiras de estudar no interior dos diferentes setores do ensino superior francês, sobre o crescimento
(do fim dos anos 70 ao fim dos anos 90) dos discursos públicos
sobre iletrismo, sobre as práticas culturais dos franceses e, mais
recentemente, sobre a condição social dos escritores e os processos de criação literária, com atenção especial ao universo literário de Franz Kafka, que decifra os mistérios da dominação e
revela a magia, negra e branca, de seus efeitos7.
Eu também publiquei, com regularidade, textos sobre
questões de ordem epistemológica, teórica e metodológica em
obras pessoais e coletivas que tratavam de problemas como:
“Qual teoria de ação e do ator deve ser elaborada para explicar
as práticas de um mundo social altamente diferenciado?”;
“Como as ciências sociais podem compreender os fenômenos
da cognição?”; “O que caracteriza a epistemologia das ciências
sociais?”, ou ainda “Para que serve a sociologia?”. Estes trabalhos empíricos e estas reflexões resultaram na formulação de
uma teoria da ação disposicionalista e contextualista, sensível à
escala individual do mundo social, a qual contribui para a
transformação das teorias do habitus e do campo, elaboradas
por Pierre Bourdieu. Eu também, e isto me é particularmente

7Algumas

das obras e artigos que resultaram das pesquisas às quais o autor faz
referência são: LAHIRE, B. Tableaux de familles. Heurs et malheurs scolaires en
milieux populaires, Paris, Gallimard/Seuil, Collection Hautes Études, 1995;
LAHIRE, B. La raison des plus faibles. Rapport au travail, écritures domestiques, et
lectures en milieux populaires. Lille, Presses Universitaires de Lille, 1993 ;
LAHIRE, B. Discours sur l’illettrisme et cultures écrites. In : BESSE, J.-M. ;
GAULMYN, M.-M. DE ; GINET, D. et alii. L’illetrisme en questions. Lyon, Presses
Universitaires de Lyon. P. 59-75. LAHIRE, B. La culture des individus. Dissonances
culturelles et distinctions de soi. La Découverte, Laboratoire des Sciences Sociales,
Paris, 2004. LAHIRE, B. La condition littéraire. La double vie des écrivains. La
Découverte, Laboratoire des Sciences Sociales, Paris, 2006. (N.T)
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sensível, formulei propostas para o ensino das ciências do
mundo social já a partir da escola primária.
Apesar do reconhecimento de que me beneficio com essa
medalha de prata, meu trabalho tem sido alvo frequente de fogo cruzado no universo francês da sociologia. Herdeiro heterodoxo da sociologia incarnada por Pierre Bourdieu, eu atraio
tanto a ira dos guardiões do templo, que não suportam a crítica
científica, quanto a dos detratores desta sociologia, os quais
sempre gostaram de evidenciar que minha forma de fazer sociologia se inscreve, não obstante minhas inflexões e críticas, na
tradição que eles tentam de todas as formas minorar. A partir
do momento que não se faz a escolha por um campo ou, mais
exatamente, que se opta precisamente por não fazer a escolha
por um campo, estar sob tiro cruzado é, sociologicamente, quase inevitável. Os mal- entendidos científicos, voluntários ou involuntários, também o são.
Meu trabalho, entretanto, foi acolhido com boa vontade e
interesse, na França, por pesquisadores que, por razões ligados
à suas trajetórias sociais e científicas ou a suas posições institucionais, preferiam a resolução de problemas científicos e a
compreensão do real às questões de “filiação” ou de “identidade” científica. Uma parte desses colegas provém de disciplinas
conexas: história, antropologia, ciência política, filosofia, ciência
da educação, psicologia e didática. Mas foi sem dúvida no exterior que encontrei o interesse científico mais rigoroso e consistente. Os trabalhos sobre a circulação internacional das obras
insistem frequentemente sobre os mal-entendidos devidos à
sua transferência do espaço científico de origem aos novos espaços científicos de recepção. Mas é possível demonstrar que
certas obras podem ser mal compreendidas no interior mesmo
do espaço nacional onde são produzidas (em função de uma
deformação ou filtragem pelos indivíduos ou escolas que, den-
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tro de uma lógica de concorrência ou de luta, têm interesse em
distorcê-las, simplificá-las ou caricaturá-las); e pode-se evidenciar, inversamente, que essas mesmas obras são algumas vezes
melhor aceitas e compreendidas em outros espaços científicos
nacionais.

Imponha tua sorte, abrace tua felicidade e vá em direção ao
teu risco. Observando-te, eles se acostumarão8.
René Char

Quando se tem sólidas razões para pensar que problemas
científicos cruciais foram alcançados, não se deve jamais se deixar desencorajar por aqueles que – no interior mesmo do meio
científico- tentam objetivamente frear o progresso da reflexão e
do conhecimento, mesmo estando persuadidos de trabalhar para o desenvolvimento científico. Deve-se privilegiar a paixão e
o trabalho, o ascetismo alegre e o gosto pelo rigor, a curiosidade e a perseverança, o amor pela descoberta e o senso de imaginação; deve-se perseguir sua voz e deixar de lado os comentadores mal intencionados sem esperar, logicamente, qualquer
espécie de reconhecimento por parte daqueles que, conservadores ou adeptos de uma antiga vanguarda consagrada, têm
interesse em manter o estado da ordem científica existente. É
por esta razão que esta medalha me surpreendeu, porque ela
contraria um pouco minhas “expectativas”, que consistem justamente em não ter nenhuma expectativa desse tipo. A satisfação ligada à realização cuidadosa dos trabalhos científicos, à felicidade de investigar e interpretar pouco a pouco os traços de
uma realidade desconhecida, ao prazer de descobrir e compre8

CHAR, René. Rougeur des matinaux. In: Les Matinaux, Paris, Gallimard, 1950.
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ender os processos ou as estruturas invisíveis ou obscuras: essas são razões suficientes para se alegrar com o que se faz.
Trabalhando sem cessar há vinte anos e vivendo a sociologia como uma feliz missão, a medalha tem um significado especial para mim. Eu não gostaria de colocar em uma situação
embaraçosa aqueles que acharam por bem me atribuir essa distinção, mas a instituição acaba de recompensar (talvez sem sabê-lo?) um franco atirador ou um herético - pode-se escolher
entre as metáforas militar ou religiosa: um pesquisador que não
publicou nenhum artigo em nenhuma das duas revistas de sociologia mais acadêmicas (a Revue française de sociologie e a Actes
de la recherche en sciences sociales), que nunca propôs um só projeto de pesquisa à ANR9 e que, por uma mistura de convicção,
de senso de honra e espírito combativo, nunca soube nem pôde
deter o traço crítico no conjunto de suas publicações. Essa medalha significa, então, para mim e para aqueles que acompanham com interesse minhas obras, que o trabalho e a independência de espírito terminam às vezes (meu realismo me impede
de dizer “sempre”) por serem recompensados. E eu espero que
ela tenha também efeitos libertadores sobre os jovens pesquisadores que poderão, quem sabe, dizer a si mesmos que é possível se deixar guiar por suas convicções, fazer o mínimo de
concessões possível, ser cientificamente intransigente e mesmo
assim ser reconhecido pela instituição.
Para concluir minhas palavras, quero dizer que a aventura
das ciências sociais apenas começou e que eu adoraria que pudéssemos continuar a escrever por muito tempo aquilo que Célestin Bouglé escreveu em 1935: “E ninguém pode determinar

9Agence

Nationale de la Recherche (Agência Nacional da Pesquisa).
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hoje sobre quais terrenos se estenderá ou não a ambição explicativa da sociologia”10.

Bernard Lahire, 18 de setembro de 2012.

BOUGLÉ, Célestin. Bilan de la sociologie française contemporaine, Paris, Félix
Alcan, 1935.
10
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