
NARRATIVAS DE VIDA E PERSPETIVA ETNOSSOCIOLÓGICA : DIÁLOGO COM DANIEL  BERTAUX

30 MARÇO 2021 | 18H00 – 19H30



30 MARÇO 2021| 18H00 – 19H30

NARRATIVAS DE VIDA E PERSPETIVA ETNOSSOCIOLÓGICA: DIÁLOGO COM DANIEL BERTAUX

Daniel Bertaux, um dos sociólogos mais interessantes do último meio século, foi responsável pela introdução em França, na

segunda metade dos anos 1970, da metodologia das “narrativas de vida”. Em 1997, publicou o livro “Les récits de vie -

Perspective ethnosociologique”, que se tornou um clássico e já vai na sua 4ª edição.

António Firmino da Costa

(CIES, Iscte-Instituto Universitário de Lisboa)

Daniel Bertaux
(CNRS-LDE, U. Strasbourg)

Liliana Azevedo
(CIES, Iscte-Instituto Universitário de Lisboa)



Aproveitando o lançamento da edição portuguesa – As Narravas de Vida (Mundos Sociais, 2020) – convidámos Daniel Bertaux

para conversar com os/as sociólogos/as reunidos no Congresso Português de Sociologia. Na sua comunicação inicial, o autor

conversará (em português) não só sobre “narrativas de vida”, como instrumento de pesquisa em ciências sociais, mas

também, de forma mais abrangente, sobre a “perspetiva etnossociológica” que lhe estão na base.

Em seguida, Liliana Azevedo e António Firmino da Costa estabelecerão um diálogo com ele sobre as suas experiências de

investigação, sobre conceitos e métodos que criou ou desenvolveu criativamente (para além dos acima referidos, outros

como “antroponomia” ou “cursos de ação”), sobre controvérsias e confluências no mundo da sociologia e sobre a influência

do seu trabalho na sociologia portuguesa.

Este será também um espaço de diálogo onde os/as participantes no Congresso terão a oportunidade de colocarem

questões ao autor. Se o quiserem fazer, agradecemos que nos façam chegar as vossas perguntas com alguma

antecedência, por email, para: liliana_marisa_azevedo@iscte-iul.pt e/ou antonio.costa@iscte-iul.pt

Línguas da sessão: português e inglês

Durante o XI Congresso Português de Sociologia veja o vídeo de apresentação do livro “As Narrativas de Vida” (2020, Mundos

Sociais) no stand da Mundos Sociais da Mostra de Centros e Editores.

Pode ainda aceder ao índice do livro e ler o prefácio da edição portuguesa em:

https://www.mundossociais.com/livro/as-narrativas-de-vida/126

https://drive.google.com/file/d/1flnWAMY4cGDR25Bu4j1D2lXvydEvW52l/view?usp=sharing
https://www.mundossociais.com/livro/as-narrativas-de-vida/126
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