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“Como compreender a vida sem per-
dê-la?” Essa questão é posta por Gas-
ton Pineau, na coletânea “Reinvenções 
dos sujeitos sociais: teorias e práticas 
biográficas”. Questão pertinente, sem 
dúvida, tanto na perspectiva da sensa-
ção da vivência de nossas experiências 
cotidianas, quanto no modo como se 
devem interrogar os fenômenos sociais 
e os sujeitos que os animam na atua-
lidade.

No âmbito acadêmico, o domínio do 
positivismo nas ciências sociais foi de-
terminante na construção de certa pos-
tura dos sociólogos e outros investiga-
dores das chamadas ciências humanas. 
Apoiados por uma concepção de que 
pesquisar é aplicar uma seqüência de 
instrumentos cujas informações se or-
ganizam logicamente por via da utiliza-
ção de “metodologia objetiva”, muitos 
pesquisadores se orientam no campo 
empírico através de uma série de pro-
cedimentos estatísticos sem precisar 
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produzir uma única idéia (González, 
2005).

Mas, o saber pode tomar outras for-
mas além do discurso científico, insis-
te Daniel Bertaux no texto que abre a 
coletânea e a primeira parte do livro. 
E acrescenta: “se bem escrito [relatos 
de vida] pode conter tantas informa-
ções sociológicas quanto um tratado 
de sociologia sobre a mesma questão”. 
Argumenta que uma autobiografia pu-
blicada é uma obra em que paradoxal-
mente ao “esconder” o pesquisador, 
revela-o através da síntese que consiste 
no trabalho analítico. Força expressiva 
que regenera o estilo da escrita socio-
lógica que atualmente se debate entre 
o cientificismo e o ensaio literário.

Para além do estilo de escrita socio-
lógica encontramos, nos dois textos da 
segunda parte do livro, a possibilidade 
de regenerar a própria postura do so-
ciólogo face aos sujeitos “vivos”. Pes-
quisa, formação e trabalho de si en-
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trecruzam-se no texto de Vincent de 
Gaulejac. Sendo um dos fundadores da 
Sociologia Clínica, fica nas entrelinhas 
(dele e de outros autores da coletânea 
que também compartilham o mesmo 
referencial socioclínico) que esta forma 
de pensar a sociologia leva em conta os 
sujeitos como colaboradores ativos e 
interessados no processo de pesquisa e 
intervenção. Seu texto articula dois ei-
xos irredutíveis: o psíquico e o social. 
Os sujeitos implicam-se em um desve-
lar de si, trabalhando entre a história 
e o romance. O que equivale a dizer: 
entre os determinantes sociohistóricos 
de produção da subjetividade (tendo 
como suporte modelos de análise da 
Sociologia) e as determinações psíqui-
cas (a partir do referencial da Psicaná-
lise) que se influenciam e se articulam. 
Explorar em que medida a história in-
dividual é socialmente determinada 
configura a possibilidade de compre-
ensão do inconsciente como conjunto 
das produções sociais de um indivíduo. 
O que consiste em oportunidade aos 
participantes: enquanto percebem a si 
mesmos no registro de uma dupla de-
terminação (social e psíquica) podem 
também vislumbrar, através da mútua 
influência e das contradições, rupturas 
e continuidades que a partir daí se ins-
crevem em suas vidas, elementos para 
instigá-los a buscar novos sentidos para 
suas vidas. Por sua vez, Norma Takeu-
ti apresenta concisamente os princí-
pios norteadores do movimento da so-
ciologia clínica, explicitando porque a 
abordagem biográfica surge como uma 
opção coerente com a postura dos so-
ciólogos e psicossociólogos integrados 
a esse movimento. Analisa os desafios 
e limites da abordagem biográfica arti-
culada a esta “arte de fazer” (referên-
cia a Certeau, 1994), isto é, a pesquisa 
e intervenção sociológica no contexto 
de “países periféricos de moderniza-
ção recente” (conforme Sousa, 2003), 

como é o caso do Brasil. Esta parte fi-
nal do texto suscita importantes refle-
xões para todos nós pesquisadores la-
tino-americanos que buscamos um 
trabalho “engajado no social”.

No campo da educação, o método 
biográfico pode produzir efeitos de for-
mação e competência de aprender dos 
adultos, como discute Christine Mom-
berger. Nesse sentido, as “histórias de 
vida em formação” são o produto de 
um percurso de vida, que é em si mes-
mo um percurso de formação, uma vez 
que organiza –estrutural e temporal-
mente– aprendizados inscritos numa 
história cujo sentido se tece na articu-
lação entre saber-fazer e competên-
cias, num complexo de representações 
e relações recíprocas ligando existên-
cias aos quadros sociais e institucionais 
nas quais acontecem. Tal afirmação en-
contra sustentação em outros dois au-
tores: Guy de Villers e Gaston Pineau. 
Cada um deles escreve na quarta par-
te sobre histórias de vida em formação. 
Guy de Villers trabalha a tese segundo 
a qual a formação daquele que apren-
de dá-se por meio de uma identidade 
que através do próprio processo narra-
tivo permite-se questionar o sujeito da 
formação. Pineau discute a articulação 
entre diálogo, dialética e dialogia, pre-
ocupando-se com a formação de iden-
tidades históricas na diversidade. Ad-
voga em torno do reconhecimento dos 
saberes experienciais e reflexivos dos 
atores, que tem como conseqüência a 
abertura de espaços interativos de in-
terlocução para a transmissão de sabe-
res, ainda “monologantes” e impreg-
nados pela compreensão dos atores 
sociais como “recipientes vazios”.

Lise Coubert e Christophe Niewia-
mdomski apontam na direção de uma 
escrita de si. Também, em uma pers-
pectiva de articulação entre Psicanálise 
e Sociologia, advogam a tese das “au-
torizações simbólicas”, ou seja, escre-

ver a própria história sofre influência 
intensa de autorizações e invalidações 
implícitas ou explícitas na história pes-
soal, familiar, sociocultural. O sujeito, 
através do seminário “Relatos de vida 
e escrita”, alterna entre a oralidade e 
a escrita; e experimenta a existência da 
cisão entre enunciado e enunciação, o 
que equivale a dizer, entre o “o que ele 
é” e “o que diz daquilo que ele é”. A 
escrita de si é o tema da quinta par-
te coletânea. Permite pensar a escrita 
como dispositivo de invenção literária 
da própria história tecendo elos, a par-
tir das lacunas deixadas por aquilo que 
é da ordem do “indizível”, num exercí-
cio de afirmação identitária dos sujei-
tos autores, criando com seus leitores 
“partilha social”, solidariedade ativa.

Propositadamente, deixamos para o 
final a parte intermediária da obra pe-
las possibilidades políticas que ela sus-
cita. Lembremos que no contexto la-
tino-americano marcado por regimes 
autocráticos, muitos intelectuais cla-
maram por uma sociologia mais críti-
ca, insatisfeitos com os modelos, so-
bretudo norte-americanos, impostos à 
guisa de cânones de cientificidade. Po-
demos seguramente estender tal análi-
se à psicologia social que em crise, nos 
anos 1970, e “engessada” pelos méto-
dos “neutros” das ciências naturais, era 
incapaz de dar respostas para o clamor 
social que irrompia na América Latina 
(Jacó-Vilela, 2003). 

A terceira parte do livro, “história de 
vida e coletividade”, merece uma lei-
tura atenta pelas possibilidades que 
emergem no cruzamento da dimensão 
grupal com as histórias de vida. Há tex-
tos produzidos em contextos bem de-
finidos –como o brasileiro (moradores 
de favela), o canadense (sujeitos em 
“errância” urbana) ou o francês (traba-
lhadores de um hospital-universário)–. 
Certamente, tais textos suscitam o uso 
de histórias coletivas como interven-
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ção social. Rompem com metodologias 
que contornam a “miséria do mun-
do” e o fato de estarmos “amaldiçoa-
dos” por termos nas ciências humanas 
de lidar com um “objeto que fala”. As 
referências em itálico relacionam-se 
a Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1997 y 
2002) que passou a considerar a escrita 
dos narradores (em seu caso específi-
co, os entrevistados) ressignificando a 
“distância com o objeto” que valida o 
método científico.

Em especial, no texto em que assino 
com Norma Takeuti no capítulo “Tra-
jetória de um coletivo juvenil: nem só 
de prática-gramática da ira” é possível 
estabelecer –a partir do envolvimen-
to com grupos, associações e coletivos 
que integram modalidades diversas 
de movimentos sociais ou culturais– a 
construção de um espaço reflexivo so-
bre as práticas sociais ou políticas des-
ses grupos. O texto centra em um co-
letivo juvenil brasileiro cuja expressão 
artística e cultural é pelo hip hop. Gru-

po apontado como co-autor do traba-
lho realizado. Mesmo em obras como 
a “Miséria do mundo”, verifica-se o 
clássico modelo entrevistador-entre-
vistado cuja sistematização do traba-
lho é alheia aos próprios narradores. 
Já o dispositivo de pesquisa construí-
do (oficina de escrita “história de vida 
em coletividade”) implica a participa-
ção ativa dos sujeitos em situação de 
pesquisa, apropriando-se da história 
coletiva, ordenando um trabalho de 
elaboração conjunta e de construção 
progressiva, parcial, diríamos, de sen-
tido no interior de um espaço subje-
tivo comum. Assim, discute-se a im-
plicação e confrontação de saberes 
acadêmicos (“sujeitos científicos”) e 
não-acadêmicos (“sujeitos práticos”). 
Defendo nesse ponto que, em conjun-
to, as práticas desses jovens e a propos-
ta de trabalho dos pesquisadores deli-
neiam novas formas de participação 
social e política na sociedade. Ensaio 
“conjunto” de uma “arte de pensar” 

(artigos e apresentações elaboradas a 
partir da oficina de escrita) a partir de 
um “dizer” (poéticas e relatos dos jo-
vens, intervenção dos pesquisadores) 
e “fazer” (movimentos como o hip hop 
e abordagem biográfica).

É preciso citar que a coletânea con-
ta, para além dos autores citados aci-
ma, com textos de: Elvia Taraceno 
(México); Teresa Cristina Carretei-
ro, Cristian Paiva, Eliseu Clementino 
e Leomárcia Uzêda (Brasil); Jacques 
Rhéaume (Canadá); Jean Phillipe 
Bouilloud, Alex Lainé, Jean-François 
Chiantaretto (França); Anne Marie 
Trekker (Bélgica).

À pergunta inicial de nossa resenha, 
articulamos um esboço de resposta da 
parte dos próprios organizadores da 
obra: “reinventando-nos a cada mo-
mento da vida, pelo olhar que simulta-
neamente se volta à vida passada e em 
direção ao devir que por certo é incer-
to”. Ideia partilhada pelo conjunto de 
autores da coletânea.
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