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A força social de um encontro: a história natural de uma comunidade de 

afetos através das narrativas dos seus participantes 

The social force of a encounter: the natural history of a caring community 
through the narratives of the participants 

 

Resumo: Este artigo etnografa uma rua de um bairro popular. Recria, através de narrativas, 

o processo de chegada e ocupação de um espaço onde foi erigida uma trajetória de vida em 

comum, a conformação de uma cultura emotiva e seu arcabouço moral, ungidos na trama 

pessoal e coletiva das trajetórias que uniram homens e mulheres em um lugar, no interior de 

uma história natural de solidariedade e compromissos afetivos por eles vividos. 

Compreende as bases desta construção solidária e a preocupação em repassar o nós 

experimentado como conhecimento emocional e moral aos seus descendentes, através da 

elaboração de um plano comum de ações e códigos de conduta para si próprios e as novas 

gerações. Palavras-chave: história natural, comunidade de afetos, cultura emotiva, 

memória 

Abstract: This article makes ethnography of a street of a popular neighborhood. It 

recreates, through narratives, the process of arriving and occupying a space where a 

common life trajectory has been erected, and the conformation of an emotive culture, and 

its moral framework, anointed in the personal and collective trajectory of the trajectories 

that united men and women in one place, within a natural history of solidarity and affective 

commitments they have lived through. It understands the bases of this solidarity building, 

and the concern to pass on the knots experienced as emotional and moral knowledge to its 

descendants, through the elaboration of a common plan of actions and codes of conduct for 

themselves and the new generations. Keywords: natural history, caring community, 

emotive culture, memory 

 


