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Itinerários e Tramas: histórias de vida e narrativas

As “histórias de vida” têm uma presença já firmada nas Ciências
Sociais mas nem sempre é constante o reconhecimento de sua importância,
são vários os seus críticos e diversos os pressupostos de sua
instrumentalização. Em seu artigo “L`illusion biografique” , diz Bourdieu ser
absurda a tentativa de compreender uma vida como uma série única e , em
si mesma, suficiente em acontecimentos sucessivos ligados apenas pela
associação a um sujeito cuja constância é apenas a de um nome próprio.
Tão absurda seria esta tentativa como aquela de tentar explicar o trajeto do
metrô sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, as relações objetivas
entre as diferentes estações.
Neste curso a intenção é ler criticamente algumas histórias de
vida escritas em períodos distintos , discutir a noção de trajetórias e
itinerários e cercar suas questões teóricas e metodológicas. Situadas e
discutidas algumas destas questões com uma bibliografia complementar
serão introduzidas as recentes discussões sobre as narrativas na teoria social
e que pretenderiam colocar em cheque oposições clássicas como, entre outras,
sujeitos singulares\ estrutura social ou indíviduo\sociedade; subjetividade
\objetividade.
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