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14.11.1 Ementa

O debate indivíduo x sociedade. Noções de interação e processo social. A construção
social da “pessoa”. A construção social da pessoa, grupos e identidades. Objetividade
e subjetividade na pesquisa qualitativa. Individualismo e holismo. Poder e hierarquia.
Família, parentesco e reprodução.

14.11.2 Objetivos
O curso tem por objetivo principal a compreensão da relação entre indivíduo e
sociedade, vistos não como entidades substanciais e antinômicas, mas como efeito de
processos de interação social. Nesse sentido, será importante o recurso a uma
perspectiva comparativa e a percepção das mudanças que os termos dessa relação
adquiriram em diferentes contextos históricos. Isso permitirá ao aluno relativizar
concepções de “eu”, “indivíduo” “pessoa” e “identidade pessoal” (inclusive aquelas nas
quais foi socializado) e percebê-las como resultado de um processo de construção
social da realidade, variável no tempo e no espaço. O estudo da gênese do
individualismo moderno envolverá, por um lado, o conhecimento sobre sociedades
“tradicionais”, organizadas sob a preeminência do domínio do parentesco e do princípio
da hierarquia social; por outro, a coexistência, mesmo nas sociedades “modernas”, de
diferentes individualismos e de mecanismos desindividualizadores e hierarquizantes.
Espera-se que o aluno possa relacionar trajetórias e biografias individuais a contextos,
redes e situações socioculturais. Será também constante o diálogo com outras
disciplinas, principalmente a Filosofia, a História, a Psicologia e a Psicanálise, pois o
curso lidará com questões como: desvio e divergência, as diferentes equações entre
público e privado, as transformações da noção de intimidade, o lugar das relações
familiares e de amizade na sociedade moderna, a emergência de novos modelos de
família e novas técnicas reprodutivas. O curso deverá recorrer a exemplos dessas
questões consagrados pela literatura e pelo cinema.
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Filmografia sugerida
A entrevista, Helena Solberg (1966, Brasil, 20 minutos)
Crônicas de um verão, Jean Rouch (1961, França 90 minutos)
Uma história para os Modlin, Sergio Oksman (2012, Espanha, 26 minutos)

