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RESUMO: Neste Simpósio Temático iremos privilegiar um gênero que chamamos narrativa           
de vida, ou seja, a tradução para o português do sintagma Récit de vie (BERTAUX, 1994).                
Tais narrativas (ou histórias ou relatos de vida) podem ter sido elaboradas por diferentes seres               
sociais, de diferentes identidades ou profissões e serem constituídas por trechos tirados de             
memórias, diários, autobiografias. Iremos também considerar relatos curtos em que os           
sujeitos-falantes se mostram ao desvelar parte de suas vidas em outros veículos de             
comunicação, tais como entrevistas midiáticas, por exemplo. É importante, entretanto que as            
narrativas ou relatos de vida aqui apresentados sejam examinados sempre dentro de uma             
perspectiva analítico-discursiva que ressalte a realidade histórico-empírica que rodeia         
quem-se-narra, bem como sua realidade psíquica e semântica, que poderá mostrar as            
evoluções discursivas dos “eu(s)” que contam suas histórias de vida e suas evoluções             
identitárias. É também importante que se leve em conta o modo pelo qual a narrativa se                
constrói, por meio de quais sujeitos-narradores e como eles se exprimem (com que estilo) para               
dar maior veracidade às vidas narradas. Preocupamo-nos assim, sobretudo, com a construção            
da narrativa em si: por qual razão ela foi efetuada e se possível, qual efeito o ato de narrar                   
teve para o sujeito-empírico, quais as estratégias argumentativas que atravessam seus           
ditos/escritos e como o narrador lida com o tempo buscado no passado, tempo recuperado e               
transposto para seu presente. O fato de propormos essa tema não deixa de ter também uma                
importância histórica, social e filosófica, que irá nos levar a refletir sobre o papel da memória,                
tão importante nos tempos confusos que atravessamos. O passado não deve ser esquecido e              
sua captura/reconstituição mesmo se for individual apontará caminhos que poderão se           
encaixar em um futuro coletivo. O objetivo maior do Simpósio é pois o de fortalecer as                
múltiplas possibilidades que as diferentes metodologias de análise do discurso contêm e que             
permitem melhor abarcar o fenômeno da retomada de memórias. Queremos também verificar            
como se dá/acontece/é forjada a argumentação inerente a tais tipos de discurso. Ela se situa               
em uma dimensão argumentativa? Ou se deixar ver por meio de efeitos patemizantes? dentre              
outras possibilidades. Gostaríamos que os participantes do Simpósio já tivessem tido contato            
acadêmico com narrativas de vida e que tenham conhecimentos sobre a(s) análise(s) de             
discurso que incluem a argumentação/retórica em si, abrindo-se pois para uma necessária            
interdisciplinaridade. 
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