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I. Tema/título: Autobiografia, Biografia, História de Vida e trajetórias: algumas questões.
Abriu a geografia para estudar a lição; mas não
conseguia aprender os nomes dos lugares na América. Ainda por
cima todos eles eram lugares que tinham nomes diferentes.
Estavam todos em diferentes países, os países estavam nos
continentes, os continentes estavam no mundo e o mundo
estava no universo. Virou a aba da geografia e olhou o que tinha
escrito, ele próprio, do lado de dentro: o seu nome e onde estava:
Stephen Dedalus...1
Existe, antes de mais nada, o nome, mas, quanto mais a
sociedade é complexa, tanto mais o nome parece insuficiente
para circunscrever inequivocamente a identidade de um
individuo.2
II. Apresentação
Através de algumas leituras, este curso pretende discutir o estatuto do
chamado método biográfico para a compreensão do social. Também pretende
explorar as tensões sugeridas pelos sentidos dos diferentes termos do título deste
curso e, através de suas relações, formular uma configuração do campo de questões
deste procedimento heurístico (método? gênero? estilo?) e, finalmente, discutir os
desafios analíticos e interpretativos
para ouvir, registrar, ler, analisar, narrar e
interpretar autobiografias, biografias, histórias de vida, e trajetórias.
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