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 As reflexões aqui apresentadas partem, principalmente, do estudo para uma pesquisa 

de doutorado,
i
 que se encontra em andamento e que visa discutir a crise macro-institucional 

da Igreja Católica,
ii
 no decorrer da segunda metade do século XX, a partir de uma 

investigação no nível micro das experiências missionárias iniciadas na Belo Horizonte dos 

anos 60 por um grupo de jovens italianos, militantes leigos da Gioventù di Azione Cattolica 

de Milão, assim como das suas respectivas trajetórias de vida. Sendo assim delineada, a nossa 

pesquisa apresenta como sua marca peculiar o fato de que procura fornecer uma contribuição 

em uma chave sociológica essencialmente micro-macro. 

 Neste intuito, procuramos refletir neste trabalho sobre algumas questões acerca da 

abordagem metodológica que pretendemos adotar na referida pesquisa. Sendo a utilização da 

metodologia qualitativa a nossa opção na construção do estudo, tentamos elucidar neste texto 

como a micro-história se insere em tal perspectiva de análise e quais possibilidades e limites 

pode proporcionar na reconstrução de ações sociais individuais e grupais. 

 A nossa argumentação começa, portanto, tratando principalmente das possibilidades 

de enquadrar a “micro-história”
iii

 dentro de uma discussão geral sobre métodos qualitativos e 

técnicas de pesquisa em sociologia. Além destes aspectos, procuramos tratar algumas noções 

que são relacionadas a tal perspectiva e que remetem ao estudo do indivíduo e de suas ações 

sociais. Nesse sentido, serão apresentadas algumas reflexões em torno da categoria de história 

de vida, entendida aqui como uma técnica de pesquisa, na medida que ajuda a  constituir a 

base empírica do edifício da nossa investigação. 

 As denominadas metodologias qualitativas “privilegiam, de modo geral, da análise de 

micro processos, através do estudo das ações individuais e grupais”,
iv

 propondo realizar um 

exame intensivo de dados produzidos a partir de um exame minucioso de uma unidade social 

circunscrita, visando também um aproveitamento dos dados o mais completo possível. 

 Da mesma maneira, a micro-história propõe um desafio análogo para o pesquisador no 

momento que, a partir de um recorte do objeto em uma dimensão micro, procura promover 

um exame intensivo dos processos nos quais ele se insere. O método permite ao pesquisador 
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construir, a partir de um “outro” ponto de observação, uma trama narrativa diferenciada. Ele 

cria condições para que, a partir de um nível empírico do próprio universo de análise, seja 

realizado um processo de generalização analítico teórico que permite reflexões sobre uma 

problemática mais ampla que o próprio objeto. 

 É preciso dizer, antes de mais nada, que, como assinala Jacques Revel, não existe um 

texto teórico ou um “manifesto fundador” da micro-história. A abordagem não se constitui 

como uma teoria acabada e com um corpo de proposições e postulados unificados, assim 

como não é uma escola de pensamento, ainda menos uma disciplina autônoma. A micro-

história nasce eminentemente de uma prática, como esforço de um exercício empírico comum 

a um grupo de estudiosos reunidos pelas mesmas intenções de adotar uma renovada 

perspectiva de discussão e de abordagem.  A micro-história ganha espaço como uma reação, 

como uma tomada de posição contra um certo “fazer” pesquisa e contra determinadas 

“práticas” no âmbito da história social.
v
  

 Um primeiro aspecto a partir do qual é possível traçar uma definição da micro-história 

e de sua peculiaridade de abordagem se apresenta no procedimento de mudança da escala de 

análise. Ela se diferencia de uma usual abordagem adotada por diversos estudiosos das 

ciências sociais que trabalham a partir de estudos monográficos inscritos em uma unidade 

delimitada, concreta, apreensível. Esta perspectiva monográfica de análise, concebida como 

um quadro prático, um espaço no qual se deve fornecer dados e provas, não considera tal 

procedimento de escala de observação como um problema central, mas se preocupa 

prioritariamente em mostrar a representatividade de cada amostra.  

 Ao contrário, na perspectiva de análise proposta pela micro-história, o elemento que 

vale a pena considerar reside no princípio central e na convicção de que a opção por uma 

particular escala de observação seria capaz de proporcionar “específicos” elementos de 

conhecimento. Tal opção poderia, portanto, se tornar um veículo privilegiado para uma 

estratégia de estudo. Segundo Revel, o procedimento de variação de distância de observação 

não significa somente aumentar ou diminuir as dimensões do objeto focado, mas “modificar a 

forma e a trama”.
vi

  

 Como apontam diversos estudiosos,
vii

 foi Giovanni Levi que explorou de forma mais 

sistemática as possibilidades desta abordagem baseada na perspectiva da micro-análise. 

Giovanni Levi utilizou este procedimento de variação de escala de observação nas suas 

pesquisas,
viii

 como no caso de um estudo que reconstrói a trajetória de vida de um padre 

exorcista de um pequeno vilarejo da região do Piemonte, na Itália, do século XVII. Em um 
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quadro micro, ele faz uso de uma técnica intensiva para reconstruir e investigar a vida de um 

indivíduo e toda uma série de acontecimentos biográficos da população do pequeno vilarejo. 

A adoção desta perspectiva de análise se torna pertinente no momento que se considera o 

objetivo principal do estudioso italiano, que é de mostrar como, além das dinâmicas gerais 

dos acontecimentos visíveis, há toda uma influência de tendências “menos perceptíveis” como 

a das estratégias desenvolvidas para cada ator em função das suas respectivas posições e 

recursos individuais, familiares e grupais, dos seus problemas, escolhas e incertezas.  

 Esta mudança de escala de observação, que pode também ser vista por parte dos 

micro-historiadores como uma reação ao incomodo frente aos modelos interpretativos rígidos, 

foi aplicada por Levi também em outra pesquisa sobre um bairro operário na cidade de Turim, 

no período entre as duas guerras mundiais. Com a colaboração de duas antropólogas, Lucetta 

Scaraffia e Luisa Passerini, foi elaborada uma reflexão sobre o tema da “História Oral: entre 

antropologia e história”.
ix

 Por meio de entrevistas aos operários, o propósito era o de 

considerar como esses indivíduos viviam as suas experiência de trabalho e, dessa forma, 

buscar entender as dinâmicas de uma experiência de classe, a partir de uma perspectiva 

“alternativa”, que considerasse com mais atenção os elementos internos.
x
  

 O procedimento de mudança de escala de observação proporciona um desafio 

importante de ordem metodológica, no momento em que, conforme o próprio Revel aponta, 

evita que a trama narrativa da pesquisa seja presa entorno de uma concepção de contexto fixa, 

de caráter marcadamente repetitivo.
xi

 Por outro lado, a principal virtude dos mencionados 

estudos de Giovanni Levi reside na capacidade do pesquisador de saber deslocar-se em uma 

multiplicidade de planos temporais e espaciais, modulando variações de contexto e adequando 

o seu campo de análise a um contexto sempre pertinente com os objetivos centrais da sua 

investigação.  

 Revel sugere que a possibilidade de trilhar o mesmo caminho do procedimento 

utilizado por Levi, ou seja, buscar escalas variáveis de observação adequadas ao estudo de 

fenômenos relacionados entre si, não é um privilegio restrito aos micro-historiadores.
xii

Tal 

abordagem possibilita reflexões em outros campos na medida em que se aplica ao estudo de 

trajetórias individuais ou grupais e permite, por meio de micro-análises, a reconstrução de 

fenômenos sociais. 

 Partindo de tais reflexões, consideramos que a opção por essa perspectiva se torna 

valida aos objetivos da nossa investigação, uma vez que pretendemos realizar uma análise de 

micro processos voltada para o exame intensivo de ações sociais de indivíduos e de um grupo. 
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Se consideramos o universo do estudo, o principal desafio será o de tentar enquadrar as 

experiência e as histórias de vida dos militantes da Ação Católica de Milão aos diversos 

contextos nos quais são inscritos e tentar construir relações com os problemas centrais da 

pesquisa. Os integrantes desse grupo se inserem numa trama de acontecimentos ligada aos 

cenários político (período do Regime Militar), religioso (Concílio Vaticano II e suas 

instâncias modernizadoras, perda de influência da Igreja Católica na sociedade), social 

(processo de modernização socioeconômica da sociedade brasileira) entre outros. É por meio 

da análise da trajetória e das ações desse grupo nesse emaranhado que se insere o desafio de 

compreender a mútua modulação e interferência entre a modernização institucional do 

catolicismo no Brasil e a modernização socioeconômica da sociedade brasileira. 

 A opção pelo procedimento de mudança de escala de observação no trabalho de 

pesquisa implica que seja necessário considerar o objeto empírico a partir dos seguintes 

pressupostos:  

 1) Tratando com atenção a dimensão de multiplicidade de experiências e de 

representações sociais (que são singulares ao grupo de missionários católicos), no momento 

que não procedem de forma linear, mas que, ao invés disso, podem apresentar elementos de 

contradição e de ambigüidade nas suas dinâmicas internas; 

 2) Pensando as ações sociais dos atores históricos que queremos examinar como 

referentes a agentes que participam, em diferentes medidas, de processos de dimensões e 

níveis diferentes, do mais local ao mais global (O militante que tem um atuação pastoral, em 

bairros e comunidades, pode atuar também numa dimensão missionária, no sentido de pensar 

e contribuir para as estratégias de evangelização da Igreja). 

 Quanto ao primeiro aspecto mencionado, implica necessariamente pensar em uma 

redefinição da noção de estratégia social, ou seja, olhando os atores individuais ou coletivos, 

considerar uma pluralidade de situações particulares, procurando reconstruir o “espaço de 

possíveis”, relacionado sempre aos capitais de recursos que cada indivíduo ou grupo detém 

em uma dada situação.
xiii

 

 Quanto ao segundo pressuposto, este se aplica a nossa análise no sentido de que as 

ações sociais dos indivíduos e também do grupo têm a singularidade de se moverem em um 

contexto que não é somente local, ou seja, não se inscrevem só no espaço de Belo Horizonte, 

mas se deslocam em um plano global. Elas permitem, portanto, elaborar uma reflexão acerca 

de um processo histórico de desenvolvimento cultural da história eclesiástica e também das 

vicissitudes do catolicismo na modernidade do século XX. 
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 É exatamente com relação a esse segundo aspecto que reside o elemento mais 

relevante da micro-história, uma vez que como frisa Revel “não existe oposição entre história 

local e história global. O que a experiência de um indivíduo, de um grupo, de um espaço 

permite colher é uma modulação particular da história global”.
xiv

 

Questionamentos à metodologia qualitativa 

 Neste ponto é preciso considerar com certo cuidado um problema que é apresentado 

por estudiosos do mundo social e que engloba a adoção de perspectivas de análise como a 

micro-história. Dado como fato que, ao se limitar o campo de observação podem emergir 

dados mais numerosos, mais detalhados, organizados a partir de outros critérios e que 

permitam reconstruir outra configuração do fenômeno social, qual seria a representatividade 

de uma amostra circunscrita? Quais seriam os elementos que permitiriam construir 

generalizações? 

 Segundo a socióloga Heloisa Martins, o uso de metodologia quantitativa ou qualitativa 

depende essencialmente do tipo de problema colocado e dos objetivos da pesquisa. Para ela, a 

análise de material obtido qualitativamente exige do pesquisador uma capacidade “criadora e 

intuitiva”, ou seja, da competência teórica e metodológica do cientista social. “A maior 

dificuldade da disciplina de métodos e técnicas de pesquisa está na dificuldade de ensinar 

como se analisa os dados – isto é, como se atribui a eles significados”.
xv

 Nesse sentido, a 

pesquisadora insere a crítica com relação a questão da representatividade como uma questão 

intrínseca à metodologia qualitativa, uma vez que, nesse tipo de abordagem, sempre restarão 

dúvidas do ponto de vista estatístico. 

 Na abordagem da micro-história, a escolha de um grupo, ao invés de outro, não parte 

prioritariamente de um critério de representatividade, mas, mais que isso, a trajetória do 

individuo ou grupo escolhido, nas suas próprias especificidades, permite expor as questões e 

os problemas que os estudiosos querem compreender ou interpretar.  

 Ao lado desta reflexão pode-se situar também a contribuição de Jean-Pierre 

Deslaurieres e Michele Kerist,
xvi

 acerca da pesquisa qualitativa no momento em que afirmam 

que ela, ao contrário do defendido por alguns estudiosos, também recorre à amostra. Segundo 

os dois pesquisadores, quando se recorre a uma amostra de tipo não probabilístico, essa é 

pensada e constituída não por um mero acaso, mas em função de características precisas que o 

pesquisador pretende analisar.  

 Portanto, nesta perspectiva metodológica, é fundamental ter consciência, e esclarecer 

desde o começo, que a reconstrução realizada, como observa Maurizio Gribaudi é 
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instrumental. “Os indivíduos, as comunidades ou os grupos não são considerados centrais se 

não em quanto chave de acesso a mecanismos e a dinâmicas de ordem geral”.
xvii

 Isto significa 

que o indivíduo se torna lugar de uma atividade de leitura, de interpretação e de construção do 

real, de compreensão subjetiva. 

 Outro questionamento frequentemente apontado diz respeito à subjetividade. Michel 

De Certeau frisa que, na construção de trabalhos científicos, é importante considerar a relação 

do lugar e do sujeito, uma vez que, chegado o “tempo da desconfiança”, mostrou-se que toda 

interpretação depende de um sistema de referência que remete à subjetividade do autor.
xviii

 

Como aponta Heloisa Martins,
xix

 é importante ter em conta que não é possível desconsiderar 

elementos como a própria posição do pesquisador, a sua trajetória biográfica e sua formação 

cultural no processo de observação. 

 Segundo Gribaudi, a abordagem micro-sociológica, indutiva, flagra mecanismos e os 

analisa a partir das fontes. Aqui, a retórica é de tipo generativo. Os dados empíricos 

constituem o esqueleto, estruturado de forma ainda rude, que deve permitir selecionar 

mecanismos e funcionamentos sociais os quais se encontram além do próprio objeto.
xx

 

 A peculiaridade da abordagem micro-analítica reside no elemento da instabilidade das 

formas, dos processos generativos, e do papel central dado às ações individuais. O sistema a 

qual remete este tipo de abordagem é de um processo histórico que se desenvolve por 

dinâmicas próprias de configurações sociais de natureza complexa, não lineares e a cada 

momento imprevisíveis. Este elemento de imprevisibilidade é uma impronta forte da 

abordagem micro-analítica. Os processos são abertos. 

 Na operação e nos procedimentos de pesquisa isto implica em uma série de precisas 

escolhas metodológicas e construções narrativas. Isto, porque se pensamos os mecanismos de 

causalidade como verificáveis no interior de cada contexto particular, as formas e os 

comportamentos sociais se geram concretamente a partir de processos de interação entre 

indivíduos.  

História de vida  

 No campo da sociologia, especialmente no caso das discussões acerca da metodologia 

qualitativa, é preciso considerar todo um repertorio bastante heterogêneo de métodos e 

técnicas, que se constituem como uma série de instrumentos e ferramentas dos quais o 

pesquisador pode fazer uso nas diversas fases do trabalho, seja no delineamento do objeto, 

coleta e análise dos dados ou na construção da interpretação do problema colocado.  
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 Deslaurieres & Kerist trabalham com a idéia de delineamento de pesquisa,
xxi

 que 

compreende, além do aspecto metodológico, o problema de pesquisa, sua pertinência, as 

estratégias para sua realização e os questionamentos que busca responder. Para os autores, 

vários fatores influenciam na escolha e elaboração deste delineamento. A própria existência 

dessa série de instrumentos, técnicas e ferramentas metodológicas, a que fizemos referência 

anteriormente, influenciam essa decisão. Para a coleta das informações, os estudiosos 

enfatizam algumas técnicas básicas, como a observação participante, a entrevista, o 

questionário, a fotografia, os documentos audiovisuais, a análise de conteúdo e a história de 

vida. Esta última nos interessa de forma específica. 

 O método da história de vida ganhou muito espaço nas últimas duas décadas no 

âmbito das Ciências Sociais. Para Beatriz Sarlo, é possível falar de um fenômeno definido 

como a “guinada subjetiva”. Há duas décadas, reforça a estudiosa, se produz um movimento 

de restauração de uma história dos “novos sujeitos”. É perceptível um deslocamento da 

atenção dos cientistas sociais para uma investigação das estratégias do cotidiano, do detalhe 

excepcional e para as subjetividades excepcionais ou para sujeitos “normais”.
xxii

 Em uma 

perspectiva semelhante, podemos considerar as reflexões de Sabina Loriga, segundo a qual a 

valorização, nas últimas duas décadas, do método biográfico se deve principalmente às 

experiências de estudiosos atentos ao “cotidiano”, à história oral e aos estudos sobre a cultura 

popular.
xxiii

 Estas reflexões mostram como, na base, este renovado reconhecimento do método 

biográfico como instrumento de pesquisa se deve também a um desejo de trazer para o 

primeiro plano os “excluídos” da memória.  

 O reconhecimento da abordagem biográfica traz à tona, também, a discussão sobre a 

maneira como deveria ser adotada ou constituída a história de uma vida.
 
 

 Sobre tal propósito, acreditamos que seja necessário considerar as criticas que foram 

realizadas no campo da sociologia, principalmente a de Pierre Bourdieu. O autor chama 

atenção para a chamada "ilusão biográfica", adotando uma postura crítica contra aquela 

perspectiva que descreve a vida como um caminho, um percurso, um deslocamento linear, 

que comporta um começo e um fim da história. Segundo o sociólogo francês, a adoção, sem 

questionamentos, deste tipo de exercício narrativo significaria aceitar tacitamente a filosofia 

da história. Para ele, essa inclinação levaria a um percurso, que através de uma seleção, em 

função de uma intenção global, construiria uma narrativa constituída de certos acontecimentos 

significativos. Bourdieu propõe a idéia de trajetória de vida entendida como: “(...) série de 

posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço 
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que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes relações”.
xxiv

 Para Bourdieu, não se 

pode compreender uma trajetória sem que se tenha, previamente, construído os estados 

sucessivos do campo no qual ela se desenvolveu e, logo, o conjunto das relações objetivas que 

uniram o agente considerado ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e 

confrontados com o mesmo espaço dos possíveis.
xxv

  

 Também Jacques Revel frisa a importância de se considerar a história de uma vida 

como um objeto que precisa ser problematizado, ou seja, a necessidade de se buscar entender 

a experiência biográfica de um indivíduo como um campo de possibilidades, como um 

conjunto de escolhas, de tentativas diante às incertezas que se apresentam. Para Revel, a 

adoção de uma perspectiva biográfica, como modelo narrativo de uma investigação científica, 

pode ser reinterpretada como a escolha, em certa medida experimental, de “uma modalidade 

de exposição que participa nesse caso da construção do objeto e da sua interpretação”.
xxvi

 

 O que é importante observar nestas reflexões distintas, cada uma com suas 

especificidades, é um mesmo interesse de problematizar a relação entre as estruturas e as 

ações humanas, de reconhecer que as realidades sociais podem ser compreendidas a partir da 

dimensão do “indivíduo”. Por outro lado, é preciso matizar noções como as de história de 

vida, trajetória de vida e biografia. De fato todas estas noções se assemelham no momento 

que, a partir de um mesmo foco dado à dimensão do indivíduo, fornecem material para 

pesquisa sociológica e histórica e na medida em que ajudam a construir o objeto empírico. 

Porem, é preciso considerar que há distinções. A socióloga Maria Isaura de Queiroz coloca 

uma distinção entre história de vida, depoimentos, biografias, autobiografias. Queiroz explica 

que a história de vida se define como “um relato de um narrador sobre sua existência através 

do tempo, tentando reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência 

que adquiriu”.
xxvii

 

 Seria precisamente neste processo de reconstituição por parte do narrador da própria 

vida, das suas experiências no tempo, que residem as características próprias e as 

peculiaridades específicas da história de vida. Segundo Maurizio Gribaudi, uma leitura 

analítica de tais relatos é capaz de fornecer muitos elementos para definir acontecimentos e 

valores essenciais de uma cultura ou de uma comunidade. O pesquisador aponta a importância 

de considerar a estrutura do próprio relato autobiográfico no momento que ela não é casual. A 

seleção e a inserção de certos acontecimentos que dão corpo à narração remetem a específicos 

modelos narrativos aos quais cada indivíduo faz referência e que trazem as marcas de 

características e escolhas culturais do grupo de proveniência.
xxviii

 Nesta perspectiva de análise, 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

 9 

é possível detectar, como mostra Gribaudi, especificidades culturais, hierarquias expressadas 

pelo indivíduo ou pelo grupo. Nesse sentido, é importante considerar a memória e 

especialmente a sua função, que se torna um mecanismo de modelagem da narrativa, no 

momento que intervém na seleção e na deformação dos acontecimentos, mas que, ao mesmo 

tempo, pode revelar as atitudes culturais do indivíduo. A reconstituição de um acontecimento, 

ou sua deformação, segundo Gribaudi, se torna “um momento essencial para uma pesquisa 

que queira trazer à tona a especificidade de uma área cultural”.
xxix

  

 

 

 Por fim, queremos frisar mais uma vez, que as elaborações apresentadas nesta 

comunicação são o resultado de uma pesquisa – ainda em fase inicial –, portanto o que 

apresentamos neste texto não se propõe como uma reflexão teórica e metodológica definitiva. 

Contudo, queremos destacar alguns pontos a partir dos quais pretendemos elaborar a nossa 

análise sobre as trajetórias de vida do grupo de jovens missionários da Ação Católica de 

Milão como opção na investigação das relações entre Igreja Católica e Modernização no 

Brasil, na segunda metade do século XX. Um primeiro ponto, diz respeito à historia de vida, 

entendida na nossa pesquisa como uma técnica que possibilita a constituição das bases do 

nosso objeto empírico, permitindo produzir uma reconstituição discursiva das práticas, 

teorizações e experimentações empreendidas pelos indivíduos e pelo grupo dos militantes da 

Ação Católica ao longo das suas trajetórias de vida, em seus destinos pessoais, até o presente 

momento. 

Um segundo ponto, é que acreditamos que os recursos metodológicos da micro-

história possam permitir um exame localizado de determinadas tomadas de posição, sem 

necessariamente a fixação de um espaço físico reduzido. Tentamos mostrar como o 

procedimento de redução de escala de observação poderá permitir acompanhar as trajetórias 

dos sujeitos em seus diversos espaços físicos, desde suas formações intelectuais, recebidas 

nos diversos meios universitários e eclesiásticos, até a maneira como isso influencia as suas 

atuações em distintos contextos históricos.  

 Incorporar essas duas abordagens na reconstrução das experiências missionárias e das 

trajetória de vida dos missionários da Ação Católica no Brasil será o nosso principal desafio, 

podendo ser uma pista valida a ser trilhada para estruturar o nosso principal ponto de partida, 
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para indagar a respeito do processo de mútua modulação e interferência entre a modernização 

institucional do catolicismo no Brasil e a modernização socioeconômica da sociedade 

brasileira. 
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