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Título do Minicurso:
Metodologia da pesquisa qualitativa: a pesquisa biográfica
Duração: ( ) 4h

( X ) 8h

Ementa
Tema: Pesquisa biográfica
Objetivo:
Introduzir os\as interessados\as no trabalho com biografias, a partir de entrevistas narrativas.
Treinar a realização da entrevista narrativa.
Justificativa:
As biografias tornaram-se documentações históricas sobre a complexidade e funcionalidade da vida social.
Notadamente em tempos de globalização, de flexibilização do trabalho e precarização das formas de vida, a
construção biográfica torna-se tarefa individual, recaindo sobre o próprio sujeito a responsabilização do sucesso
ou fracasso: os riscos, os problemas sociais, as escolhas, tornam-se objetos do trabalho exclusivamente
individual. Para uma compreensão das dinâmicas pormenorizadas da vida social, faz-se necessário o
conhecimento das histórias da vida, a fim de se perceber, de uma lado, os impactos das estruturas e
conjunturas sobre a vida individual, e de outro, remeter essas vidas biografadas ao seu contexto social. A
pesquisa com e sobre biografias nos permite, pois, uma incursão nas dimensões subjetivas que permeiam os
diferentes processos sociais, como escolarização, casamento, inserção no mercado de trabalho, desemprego,
emancipação\empoderamento, entre outros.
Metodologia:
Discussão de teorias e do quadro conceitual, treinamento da entrevista narrativa.
Recursos necessários:
Data show, recursos de gravador.
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