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Primeiras palavras
Projetar a vida é uma tarefa intrinsicamente humana ao sujeito que sonha e
inventivamente se percebe para além do presente, em direção ao seu vir a ser. Neste sentido,
inúmeras pesquisas qualitativas embebidas pela vida humana trabalham no reconhecimento
deste sujeito e atribuem ao exercício narrativo da vida um espaço privilegiado para o encontro
consigo, sua reinvenção e projeção. Estas pesquisas entrecruzam investigação e formação,
enquanto dimensões complementares e vêm, nas últimas décadas, constituindo um terreno
produtor de conhecimento que tem a vida como matéria prima.
Partindo das pesquisas de investigação-formação, surgem diferentes abordagens
metodológicas inseridas no chamado método (auto)biográfico. Como exemplo metodológico,
trazemos neste artigo a abordagem dos Ateliês Biográficos de Projeto, proposto pela francesa
Christine Delory-Momberger. Esta metodologia foi vivenciada em um Curso Pré-universitário
Popular, contexto de uma pesquisa de mestrado, dando formato à disciplina intitulada
Construção dos Projetos de Vida, componente curricular do Curso Pré-universitário Popular
Maxximus, vinculado ao Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior –
PAIETS, Programa de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.
Nosso objetivo neste ensaio é, então, apresentar os Ateliês Biográficos de Projeto, a
forma como foram adaptados para a realidade de um Curso Pré-universitário Popular e os
desdobramentos reflexivos construídos a partir da experiência e do corpus de pesquisa
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analisado. Desta forma, articulamos teoria e prática, enquanto dimensões que se coabitam. No
estudo de mestrado em questão, a teoria adentrou ao campo da prática, dando formato a uma
experiência de pesquisa que foi, simultaneamente, prática e teórica.

O narrador-artesão
O Culpado
Eu me declaro culpado de não ter
feito, com estas mãos que me deram,
uma vassoura.
Por que não fiz uma vassoura?
Por que me deram mãos?
Para que me serviram
se só vi o rumor do cereal,
se só tive ouvidos para o vento
e não recolhi o fio
da vassoura,
verde ainda na terra
e não pus para secar os talos ternos
e não os pude unir
num feixe áureo
e não juntei um caniço de madeira
à saia amarela
até dar uma vassoura aos caminhos?
Assim foi!
Não sei como
me passou a vida
sem aprender, sem ver,
sem recolher e unir
os elementos.
Nesta hora não nego
que tive tempo,
tempo,
mas não tive mãos,
e assim, como podia
aspirar com razão à grandeza
se nunca fui capaz
de fazer
uma vassoura
uma só,
uma?
Pablo Neruda

Pablo Neruda, em seu poema O culpado, fala-nos sobre a relação entre o artesão e a
possibilidade de construção de uma vassoura, utilizando os talos e um caniço de madeira,
unidos por um feixe áureo e mediados pelo trabalho de suas próprias mãos. É possível,
metaforicamente, atrelar o artesão ao narrador. Este artesão é também o narrador, o sujeito em
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relação à sua vida, na possibilidade de construção de sua história. Essa história, não mediada
por talos e caniço, é engendrada pelas lembranças que, pela intenção formativa da narrativa,
não pelas mãos, mas pela enunciação oral ou escrita, são trazidas ao presente, reunindo-as tal
como um feixe de ouro faz em relação aos talos de cereais. Esse tempo presente é colocado
em movimento criativo e criador de sentidos, em um movimento que vai da lembrança à
experiência de vida. Como produto da narrativa, não temos a vassoura, temos uma história de
vida que, tal como a construção artesanal de uma vassoura, requer do sujeito narrador-artesão
a atividade intencional de caráter inventivo, que transforma a matéria prima da vida e dos
talos em uma vassoura ou história de vida a esculpir e/ou a contar.
Assumindo o trabalho artesanal, que marca a construção de uma história mediada pela
narrativa, tal como a construção de uma vassoura mediada pelas mãos, o ateliê é o espaço de
sua criação, o local de produção do artesão. Utilizando a denominação de ateliê, DeloryMomberguer lança sua metodologia, intitulando-a Ateliês Biográficos de Projeto. Nestes
ateliês a produção que é feita é sobre a vida, através do sujeito que se produz como projeto de
si mesmo. Antes de nos dedicarmos a anunciar as etapas dos ateliês, propostas pela autora,
trazemos a denominação da atividade criadora do sujeito em relação a sua vida, na
emergência das denominadas narrativas de formação (DELORY-MOMBERGER, 2012a, p.
86). Considerando que o ato de narrar a própria vida inaugura um processo autoformativo do
sujeito que narra, a narrativa de formação é aquela que relata o devir e o desenvolvimento de
um ser através daquilo que ele aprende com suas experiências, aquela que “serve de material
para compreender os processos de formação, de conhecimento e de aprendizagem” (JOSSO,
2010, p. 35).
Mediatizados pelas narrativas de formação, nos Ateliês Biográficos de Projeto há uma
estreita relação biográfica com a formação e o saber representado pela forma como as
experiências são inscritas na dinâmica de uma história individual na qual assume seu lugar e
sua significação. Na metodologia dos Ateliês Biográficos de Projetos, há a compreensão do
sujeito enquanto autor de sua própria formação na criação de momentos e procedimentos de
formação como meios para que os sujeitos reinscrevam sua história na direção e na finalidade
de um projeto. Nesta perspectiva, o sujeito inaugura uma relação reflexiva com as suas
próprias experiências, através da construção narrativa de si, fundando um futuro do sujeito e
fazendo emergir seu projeto pessoal. “A relação com o passado está implicada numa
antecipação e numa projeção do futuro” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 100). É neste
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sentido que Delory-Momberger inscreve a dimensão do projeto imersa no processo formativo
no instante em que o sujeito passa a projetar seu próprio futuro.
Os ateliês desenvolvem-se em poucas semanas, com um grupo de aproximadamente
doze pessoas e em torno de seis etapas. A primeira trata-se de um contato com o grupo a fim
de que haja uma exposição sobre os procedimentos e objetivos dos ateliês. Desde a primeira
fase são apresentadas as orientações visando responsabilizar cada um pelo uso que faz de sua
palavra e pelo comprometimento consigo e com o grupo. Palavra que passa a ser uma palavra
social, conscientizada na relação com o outro. Essa etapa traz os elementos para que no
segundo momento haja a assunção de responsabilidade, doação e comprometimento do grupo
em relação à construção dos ateliês biográficos.
A segunda etapa corresponde à elaboração, à negociação e à ratificação coletiva do
contrato biográfico. Essa fase representa um momento fundador no trabalho biográfico: o
contrato, que pode ser passado oralmente ou por escrito, é o ponto de ancoragem do ateliê
biográfico; ele fixa as regras de funcionamento, anuncia a intenção autoformativa, oficializa a
relação consigo e com o outro como uma relação de trabalho no grupo (DELORYMOMBERGER, 2008, p. 100, grifos da autora).
As duas próximas etapas são destinadas à produção da primeira narrativa
autobiográfica e sua socialização em pequenos grupos. Eixos temáticos orientam a narrativa
onde há o incentivo de que sejam retratados percursos, figuras de pessoas, etapas e
acontecimentos. Primeiramente, as narrativas são narradas nos pequenos grupos que
constituem tríades. Na quinta etapa, a socialização da narrativa autobiográfica, esboçada nas
tríades, é feita no grande grupo. A socialização é acompanhada de perguntas do grupo. “Este
trabalho conjunto de elucidação da narrativa visa ajudar o autor a construir sentido em sua
‘história de vida’” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 102). O narrador escolhe dentre os
membros do grupo aquele que será seu escriba, ou seja, aquele que anotará a sua narrativa e as
intervenções que foram feitas pelo grupo. A narrativa construída de forma escrita pelo escriba
é entregue ao autor para que faça a reescrita de sua autobiografia. “O procedimento de
apropriação de sua história, que é comum ao conjunto das práticas das ‘histórias de vida’,
passa aqui pelo desvio compreensivo do outro e pelo distanciamento de si mesmo”
(DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 102, grifos da autora). Aqui está expressada a dimensão
do (auto)biográfico. A última etapa caracteriza o momento de síntese, realizado no espaço das
tríades, onde são explorados os projetos pessoais.
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Conhecidas as etapas dos Ateliês Biográficos de Projetos, no próximo subtítulo
trazemos a descrição metodológica que instituiu a experiência vivenciada no contexto do
Curso Pré-universitário Popular.

Dos Ateliês Biográficos de Projeto à disciplina Construção dos Projetos de Vida
Paulo Freire (2014, p. 36) apresenta-nos um desafio: “temos de nos esforçar para criar
um contexto em que as pessoas possam questionar as percepções fatalistas das circunstâncias
nas quais se encontram, de modo que todos possamos cumprir nosso papel como participantes
ativos na história”. Aceitando o desafio do educador Freire, expoente da Educação Popular, o
Curso Pré-universitário Popular Maxximus, possui, em sua estrutura curricular, um momento
de desenvolvimento pessoal a partir da exploração e reflexão sobre a vida, nomeado
Construção dos Projetos de Vida, ancorado na metodologia dos Ateliês Biográficos de
Projeto, de Delory-Momberger (2008; 2014b).
As atividades do Maxximus iniciam-se normalmente entre março/abril, estendendo-se
até outubro/novembro, época da realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM,
forma atual de ingresso na grande maioria das universidades públicas do Brasil. O número de
educandos no contexto deste curso popular foi, no início das atividades do ano de 2014, ano
de construção dos dados da pesquisa de mestrado, de 20 sujeitos. Ao final das atividades do
curso, totalizamos o número de 17 educandos. No grupo, tivemos adolescentes que
concluíram o Ensino Médio há pouco tempo, adolescentes que ainda cursavam o Ensino
Médio em turno inverso e adultos que estavam há alguns anos longe dos bancos escolares.
Sujeitos heterogêneos, mas que possuem um sonho que os une, o ingresso no Ensino
Superior. São diferentes as características do grupo, tanto em número quanto no período em
que permanecem juntos, daqueles descritos por Delory-Momberger ao apresentar os Ateliês
Biográficos de Projeto. Diante deste contexto foram necessárias adaptações metodológicas
para que fossem construídos, no espaço do Curso Pré-universitário Popular, momentos de
encontro com a vida.
Diante dos prolongados meses de convívio no espaço do Curso, uma das primeiras
reformulações metodológicas foi estender aquelas primeiras etapas anunciadas por DeloryMomberger. Os encontros da disciplina Construção dos Projetos de Vida foram semanais, o
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que possibilitou que no transcorrer de todo o período do curso houvesse um número
significativo de momentos de trabalho em grupo.
Tendo como ponto de partida o respeito por este contexto, os encontros na disciplina
foram divididos em dois grandes ciclos. O primeiro ciclo, baseado nas primeiras etapas dos
ateliês, quais sejam o entendimento, a identificação, a doação e o comprometimento de todo o
grupo em relação à proposta. O segundo ciclo, então, comportando as sequentes etapas do
ateliê, com as construções das narrativas orais e escritas nos pequenos grupos e no grande
grupo, perpassando pelas trajetórias de vida (trajetória da infância, trajetória da adolescência,
trajetória escolar, trajetória familiar) e a exploração dos projetos pessoais de vida. Ciclos que
reúnem momentos de biografização (DELORY-MOMBERGER, 2008) como forma
privilegiada da atividade mental e reflexiva, segundo a qual o ser humano se representa e
compreende a si mesmo no seio do seu ambiente social e histórico, integrando, estruturando,
anunciando e interpretando as situações e os acontecimentos vividos. “A biografização é,
desse modo, uma ação permanente de figuração de si que se atualiza na ação do sujeito ao
narrar sua história [...] em que se anuncia como sujeito e se anuncia como autor de sua
história” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 17).
O primeiro ciclo, que compreendeu os sete primeiros encontros da disciplina com o
grupo, iniciados na metade do mês de abril, teve como intuito inaugurar a proposta que faria
parte de todas as segundas-feiras daquele grupo até o final do mês de outubro. Este primeiro
ciclo foi construído em torno de propostas que foram desenvolvidas ao longo destes
encontros, orientadas por temáticas como: a totalidade da vida, a importância do outro e do
grupo no processo de autoconhecimento, a construção de um relato de vida coletivo, a
reflexão sobre o contexto social em que se vive, pertencimento enquanto sujeito da classe
popular, significados e sentidos atribuídos ao sonho de ingresso na universidade e projeção de
vida. Estes encontros iniciais constituíram-se buscando promover o desenvolvimento das
“competências relacionais” (JOSSO, 2010, p. 36) no estabelecimento de relações
intersubjetivas. Trata-se de um ciclo de compreensão da presença do outro, do grupo e do
trabalho cointerpretativo, basilares ao processo formativo.
O primeiro encontro do primeiro ciclo foi uma conversa no grande grupo sobre os
sentidos de projetar a vida, como forma de inaugurar os encontros da disciplina Construção
dos Projetos de Vida. Neste primeiro encontro fomos apresentados a um momento que, a
partir daquele dia, seria semanal e faria parte da estrutura do curso pré-universitário. Foi uma
noite de perguntas e dúvidas sobre como seriam os nossos encontros de segunda-feira à noite,
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onde, inclusive, realizamos oralmente o contrato biográfico. Neste encontro colocamo-nos em
um primeiro movimento de pensar a vida e os nossos projetos, matérias-primas dos nossos
encontros. Nesta noite uma das inquietações que fizeram parte do nosso diálogo foi aquele
antigo jargão que muitos de nós já havíamos escutado tantas vezes: “O que você vai ser
quando crescer?”. Aos adolescentes do curso, especialmente, esta questão traduzia-se em uma
escuta frequente.
O encontro que se seguiu foi dedicado à construção da primeira narrativa sobre os
sentidos atribuídos ao sonho de ingresso na universidade. Para esta construção formamos a
primeira roda de diálogo da disciplina. A constituição de uma roda não se fez ausente de
intencionalidade. A roda, segundo Warshauer (2001), permite o encontro e a troca entre pares,
um espaço-tempo que possibilita, através do conversar, uma articulação entre os projetos
individuais e os coletivos. Na roda cada um de nós expôs ao grande grupo os sentidos
pessoais daquela busca que orientava a presença no curso pré-universitário, o ingresso ao
Ensino Superior. Com a construção da primeira roda inauguramos o exercício da escuta
sensível, uma escuta que “vai além da capacidade auditiva e difere da pura cordialidade”
(STRECK, 2008, p. 171), mas aquela que se traduz como condição para o desenvolvimento
de uma prática educativa democrática, pautada no diálogo e na fala com e não para o outro.
Não falamos para o outro, mas falamos com o outro. Foi, sobretudo, um momento de
partilha de um sonho que naquele espaço é pertencente a múltiplas vidas. Ao final da roda,
cada um recebeu uma pasta que o acompanharia durante todos encontros do ano e na qual
seriam registrados os nossos momentos. Depois da narrativa oral, cada um passou da narrativa
à escrita, pois “a narrativa escrita fornece, no próprio movimento da sua escrita, fatos
tangíveis, estados de espírito, sensibilidades, pensamentos a propósito de emoções e
sentimentos, bem como atribuições de valores” (JOSSO, 2010, p. 217). Esta pasta já conteve
a primeira construção narrativa realizada ao final do encontro daquela segunda-feira, quando,
ao desfazermos a roda, cada um, no diálogo consigo e envolvido pelo diálogo com o outro,
produziu a sua primeira narrativa escrita sobre os sentidos da conquista de ingresso no Ensino
Superior.
O terceiro e quarto encontros foram dedicados à reflexão pessoal sobre quais eram os
sentimentos em relação ao sonho de ingresso na universidade, na articulação de um
pensamento crítico-reflexivo sobre o contexto social que se vive e a projeção de vida. O nosso
diálogo foi organizado através de uma nova roda, onde cada um retratou os condicionantes
revelados pelos seus contextos socioeconômicos na reflexão de como tais condicionantes
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interferem, ou não, nos seus projetos pessoais de vida. Ao abrirem as pastas, estava uma folha
com o desenho de uma escada. A construção da narrativa escrita, que se fez oriunda da
narrativa oral e em roda, foi produzida através da ilustração desta escada, onde cada um
sinalizou o degrau onde se encontrava em relação à sua projeção de vida e ao degrau que
esperava/acreditava alcançar. Através daqueles degraus constituiu-se um momento para
produzir sua vida (PINEAU, 1983).
Esta temática que envolveu estes dois encontros teve, sobretudo, o objetivo de
oportunizar uma reflexão destes jovens e adultos sobre a sociedade desigual e suas mazelas.
Um espaço onde os sujeitos populares, reconhecendo-se enquanto sujeitos da classe popular,
problematizam as situações-limite em que vivem, no anúncio de projeções esperançosas da
vida que imaginam para si. Enquanto sujeitos populares progressistas, é, segundo Freire
(2014), nosso dever criar meios de compreensão de realidades políticas e históricas que deem
origem a possiblidades de mudança e, ainda, que permitam que as próprias realidades de vida
sejam reveladas. Em grupo foi possível refletirmos o nosso “ser” no mundo, na medida em
que transformamos e retransformamos o mundo, existindo, pois, “contudo, para mim, é
impossível existir sem sonhos” (FREIRE, 2014, p. 49).
Os próximos dois encontros foram dedicados a pensarmos sobre a totalidade da vida,
motivados pela seguinte questão: E se fôssemos representar nossa vida, até este momento,
como a representaríamos? Nestes encontros houve o incentivo de que realizássemos um
balanço sobre os momentos que marcam o percurso de vida de cada um até aquele instante.
Para a construção narrativa deste encontro, nas pastas, havia um pedaço de barbante. O
barbante simbolizava, naquele contexto, a vida de cada um. Como representamos o percurso
de vida através deste barbante? O que buscava ser representado era o percurso de formação
em sua totalidade, compreendendo que “a trama geral serve não apenas como ponto de
referência para situar a reflexão específica na continuidade temporal do autor, mas permite
igualmente amplificar as primeiras articulações encontradas” (JOSSO, 2010, p. 149).
A trama geral da vida, expressa no barbante, fundou o trabalho reflexivo de construção
de significados sobre o emaranhado de trajetórias que compõe o percurso de vida na sua
totalidade. Estas trajetórias inaugurariam o segundo ciclo dos nossos encontros. Para a
construção das narrativas orais, que nestes encontros aconteceram após a construção da
narrativa individual escrita, foram realizados grupos organizados em rodas, onde cada um
pôde contar ao pequeno grupo a forma como representou seu percurso de vida e os símbolos
que empregou no barbante como forma de ilustrar os sentidos vividos durante este percurso.
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A última temática deste primeiro ciclo, que orientou o sétimo encontro, foi o diálogo e
a construção de uma narrativa coletiva de vida. Reunidos em quatro grupos de cinco pessoas,
foram construídas narrativas a partir dos sentidos dados no presente por cada um dos
membros do grupo em reflexão sobre o seu percurso pessoal de vida. Cada membro do grupo
contribuiu para o relato com um diferente aspecto (uma conquista marcante, uma renúncia,
um medo, uma realização e sua autoimagem), construindo, assim, um relato coletivo a partir
da vida de cada um. A temática orientada pela compreensão e aproximação com o outro,
organizada através desta atividade, inaugurou um intercâmbio entre os membros do grupo e
um reencontro no outro por, em alguns grupos, existir a descoberta de que não se é nunca o
único a ter vivido situações difíceis. É assim que a “experiência completamente singular e
única de uma pessoa do grupo toca a alma de todos” (LAPOINTE, 2010).
Os encontros do primeiro ciclo trouxeram momentos de construções orais e escritas.
No grande grupo, ou nos pequenos grupos, cada educando mostrou-se para o coletivo, com
suas ideias, percepções, autoimagens, desencantos e motivações. O grupo inaugurou o
exercício de partilha da vida e de escuta de forma que os encontros do segundo ciclo
iniciaram-se construídos com maior liberdade em relação ao outro, de reconhecimento da
importância do outro no exercício de pensar a sua própria vida, de compreender-se e fazer-se
a si mesmo.
Aqui é possível a realização de uma aproximação com o que Delory-Momberger
caracteriza como heterobiografia, exercício que acompanhará todo o segundo ciclo de
momentos da disciplina pautados na reflexão das experiências de vida que compõem as
diferentes trajetórias, revisitadas e narradas. Conforme Delory-Momberger (2008), a
heterobiografia decorre do desvio compreensivo do outro, trabalho de escuta/compreensão da
narrativa autobiográfica feito pelo outro. A construção biográfica de si perpassa a relação com
o outro em situação de interlocução.
Os encontros do segundo ciclo foram nutridos pelas narrativas de formação
construídas em torno das trajetórias de vida. A utilização do termo trajetória, segundo DeloryMomberger (2012a, p. 83) “é tomada por empréstimo dos sociólogos para descrever o
movimento e o desenvolvimento no tempo de seções ou setores da existência”. Da trama geral
da vida, refletida no primeiro ciclo de encontros, passamos a ressignificar a trajetória da
infância, a trajetória escolar, a trajetória da adolescência e a trajetória familiar, na articulação
com os sentidos dessas trajetórias na forma em que pulsam no presente. Trajetórias que,
ressignificadas, passam a ser compreendidas enquanto trajetórias de formação que
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possibilitam o advento de uma escritura de si (DELORY-MOMBERGER, 2012b, p.74),
enquanto modo de apreensão e de interpretação da vivência. Essas trajetórias correspondem
aos eixos temáticos que orientam o trabalho metodológico dos ateliês biográficos de DeloryMomberger, descritos anteriormente. Para todos os próximos encontros, construímos
pequenos grupos que, conforme Delory-Momberger são nomeadas tríades, onde são
partilhadas e cointerpretadas as narrativas orais. A reconstrução do passado que marca essas
trajetórias está impregnada da intencionalidade de uma projeção do futuro, de “dar corpo a
essa dinâmica intencional, reconstruindo uma história projetiva do sujeito” (DELORYMOMBERGER, 2014a, p. 340).
Como os encontros do grupo se estenderiam ao longo dos meses do ano, dedicamos
em torno de três encontros para que cada trajetória fosse trabalhada. Acompanhando as
orientações metodológicas dos ateliês biográficos de projeto, os primeiros momentos de cada
uma das trajetórias foram organizados através das construções escritas das narrativas
autobiográficas que foram, então, narradas oralmente por cada um dos membros nos pequenos
grupos. Para a operação de reconfiguração de si através das trajetórias, houve a mediação com
base em diferentes suportes, como fotos e objetos pessoais.
O grupo, além de realizar a escuta da história do outro, retira da própria história os
elementos que têm alguma correspondência com a sua história, “situando o narrado nesta
interpretação, que ele faz sua e que modaliza sua narrativa” (DELORY-MOMBERGER,
2014a, p. 343-344). Os momentos biográficos, enquanto momentos de experimentação de si
mesmo, buscam compreender a história da vida como algo sempre revisável. Revisável na
companhia dos membros dos grupos que com questionamentos ajudam a reconstituir o
passado revisitado e os projetos dos quais se desenham os contornos.
Em um trabalho de reconstrução hermenêutica de si (DELORY-MOBERGER, 2014a),
exploramos os percursos de vida à luz destas quatro trajetórias (a trajetória da infância, a
trajetória escolar, a trajetória da adolescência e a trajetória familiar). São percursos de vida
feitos não da “soma de trajetórias que se justaporiam e se acumulariam, mas de sua
integração” (DELORY-MOMBERGER, 2012a, p. 84). Após a partilha da trajetória nos
pequenos grupos, que procuramos manter os mesmos ao longo dos encontros, dada a abertura
e o trabalho colaborativo que vinha se constituindo no seio dos pequenos grupos, passávamos
para a construção da roda no grande grupo para a socialização da narrativa autobiográfica.
No grande grupo, da mesma forma como ocorre nos ateliês, cada narrador escolheu
um colega para ser seu escriba e fazer o registro da narrativa. Essa narrativa foi partilhada e
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ressignificada na presença e fruto das intervenções, sem teor especulativo, dos membros do
grupo. A escrita do escriba é entregue ao autor da narrativa ao final da socialização de todo o
grupo. No encontro posterior, uma nova grande roda era construída, onde cada um contava
quais os sentidos de ler a sua vida escrita pelo outro e as reflexões suscitadas nesta leitura,
neste encontro consigo pela palavra do outro.
Encerrávamos cada trajetória com a reescrita das narrativas, evidenciando o que foi
formador em cada uma destas seções da existência. Conforme Delory-Momberger (2014a, p.
147), “o efeito de distanciamento acentua-se na materialização da narrativa: um processo de
objetivação é então posto em prática em razão da atenção dada ao que constitui sua
subjetividade”. Nesta narrativa havia o incentivo de que fossem registrados os momentos
formadores da trajetória, assim entendidos após os momentos de narrativa oral e
ressignificação coletiva, através das apropriações que cada um fez de si e de seu vir a ser.
Ao final dos encontros em torno das trajetórias, era chegado o encerramento do ano
letivo das atividades do Curso Pré-universitário Popular. Os últimos três encontros com a
disciplina de Construção dos Projetos de Vida iniciaram com a realização de um reencontro
dos narradores com suas escritas produzidas ao longo de todo o ano. Ao abrirem as pastas, lá
estava o conjunto de todas as produções narrativas. Após este reencontro, que promoveu a
releitura das narrativas enquanto um processo de apropriação de sua história, foram
construídas rodas de diálogo para que cada um anunciasse ao grupo seus projetos pessoais de
vida. Para a construção e anúncio dos projetos de vida, realizamos a leitura do texto de Pineau
e Jobert (1986), como forma de compreensão do processo formativo em sua globalidade.
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Texto que acompanhou a construção dos projetos de vida
Fonte: Acerto pessoal.

O último encontro deu-se com a construção de nossa última roda, pautada em um
diálogo livre, onde fizemos uma avaliação do processo e onde cada um pôde refletir sobre a
disciplina construída durante o ano, avaliando o seu percurso de formação, os sentidos
individuais dados aos momentos da segunda-feira e suas opiniões sobre a existência desta
disciplina na estrutura do curso pré-universitário popular Maxximus.

O percurso de análise das narrativas

Ao final da disciplina Construção dos Projetos de vida, tínhamos 17 pastas
“recheadas”, compostas pelas inúmeras narrativas escritas construídas pelos educandos
durante o processo (auto)formativo experienciado. As narrativas contidas nas pastas
compuseram o corpus de análise da pesquisa de mestrado. A Análise Textual Discursiva
(MORAES e GALIAZZI, 2013), foi a escolha metodológica para o diálogo com o empírico,
sendo empregada para a interpretação das narrativas.
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Acreditamos que o método (auto)biográfico e a metodologia de análise de dados
proposta pela Análise Textual Discursiva dialogam ao não pretenderem a testagem de
hipóteses (a fim de refutá-las ou comprová-las) ao final de um processo de pesquisa. O que
importa, aqui, são os processos interpretativos pelos quais o pesquisador busca aventurar-se.
Da mesma forma, na narrativa de formação, o que está em jogo é o ato de recriação da
realidade através dos sentidos. Tal como na vida narrada, no texto a ser submetido à Análise
Textual Discursiva há uma multiplicidade de possibilidades. Cada vez que a vida é narrada,
ela suscita novas reflexões. É no diálogo com o presente, sempre em movimento, que a vida
revisitada e narrada ganha sentidos. O texto analisado, na medida em que considera a
subjetividade do pesquisador, permite da mesma forma essa multiplicidade de sentidos e
possibilidades.
Neste sentido, a Análise Textual Discursiva “insere-se entre os extremos da análise de
conteúdo tradicional e a análise de discurso, representando um movimento interpretativo de
caráter hermenêutico” (MORAES e GALIAZZI, 2013, p. 07). Na busca pela realização
interpretativa dos fatos e/ou temáticas, a análise organiza-se em torno de três grandes
movimentos: a desmontagem dos textos, o estabelecimento de relações e a captação do novo
Primeiramente, antes da realização destas três movimentações, bem como durante todo
o processo, é necessário intenso envolvimento do pesquisador. Segundo as palavras de
Moraes e Galiazzi (2013), trata-se de uma impregnação do pesquisador com o corpus de
análise, aqui constituído essencialmente de produções textuais, de forma que seja possível
uma interpretação em profundidade e para que possa emergir o novo, original e,
possivelmente, imprevisto.
A desmontagem dos textos, qual seja o primeiro movimento da análise, refere-se ao
processo de examinação do texto em seus detalhes, procurando identificar unidades de
sentido. Este processo, denominado unitarização (identificação

das

unidades

de

sentido/unidades de significado, ou unidades de análise), parte da separação dos diferentes
sentidos contidos no texto, de forma que cada sentido constituía uma nova unidade. Trata-se
de um processo de desmontagem do texto, destacando seus elementos constituintes. É
importante salientar que “é o próprio pesquisador quem decide em que medida fragmentará
seus textos, podendo daí resultarem unidades de análise de maior ou menor amplitude”
(MORAES e GALIAZZI, 2013, p. 18).
As unidades produzidas são identificadas mediante códigos que permitam ao
pesquisador identificar de qual texto originário foram extraídas tais unidades, através de um
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processo nomeado codificação. Com posse das unidades de sentido, realiza-se a “reescrita de
cada unidade de modo que assuma um significado, o mais completo possível em si mesma”
(MORAES e GALIAZZI, 2013, p. 19). Após a reescrita é atribuído a cada uma das unidades
um título de caráter descritivo. Aqui, torna-se importante a identificação do verbo como
forma de reconhecimento da ação que situa aquela unidade de sentido. Cada unidade é
entendida como elemento significativo do fenômeno estudado. Fruto dessa compreensão é
que se torna importante a reescrita das unidades e a posterior atribuição de um título
descritivo para que as unidades, na medida em que foram fragmentadas, não percam o sentido
do contexto em que foram produzidas.
A posterior etapa da análise é denominada categorização, inserida no movimento de
estabelecimento de relações. A categorização é assumida enquanto processo de comparação
constante entre as unidades definidas no momento inicial da análise, levando a agrupamentos
de elementos semelhantes. Conjuntos de elementos de significação próximos constituem as
categorias. A categorização, além de reunir elementos semelhantes, também implica nomear e
definir as categorias, cada vez com maior precisão, na medida em que vão sendo construídas.
Essa explicitação se dá por meio do retorno cíclico aos mesmos elementos, no sentido da
construção gradativa do significado de cada categoria. Nesse processo as categorias vão sendo
aperfeiçoadas e delimitadas cada vez com maior rigor e precisão (MORAES e GALIAZZI,
2013, p. 22-23).
Ao longo do processo gradativo de categorizar – “reunir o que é semelhante”
(MORAES e GALIAZZI, 2013, p. 83), as categorias podem receber as denominações de: a)
iniciais; b) intermediárias; e c) finais. Trata-se, aqui, de um processo indutivo de produção de
categorias a partir dos agrupamentos realizados entre as unidades de sentido. O pesquisador
vai organizando os elementos semelhantes em um movimento que se desloca do particular
para o geral. Aqui, parte-se das categorias mais específicas em direção às categorias gerais.
Após a construção das categorias, é necessário que estas se voltem aos objetivos e à
questão que orienta a pesquisa, de forma que estejam afinados. Através das categorias tem
que ser possível a promoção de uma compreensão a respeito do fenômeno estudado. Na
promoção desta compreensão, o pesquisador realiza o movimento de produção e reunião de
argumentos aglutinadores, em um exercício de recursividade em relação aos degraus de
análise até aqui construídos.
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A análise do corpus nos mostra que o processo de (auto)formação, empreendido no
espaço da disciplina, foi vivenciado como um processo de transformação e de condução do
sujeito por si mesmo.

Considerações finais

Ao final da pesquisa, as reflexões suscitadas pela análise apontam que a construção
dos Ateliês Biográficos de Projeto, no contexto do Curso Pré-universitário Popular
Maxximus, sob a forma da disciplina Construção dos Projetos de Vida, contribuíram para o
reconhecimento da produção de conhecimentos sobre si e sobre o outro, que caminham em
direção a elementos formativos mobilizados em direção aos projetos de vida. Esses projetos
de vida, anunciados nas narrativas, aparecem atrelados ao fortalecimento das capacidades
relacionais entre o grupo que conviveu por longos meses e partilhou de forma colaborativa do
processo formativo do eu e do outro. Neste sentido, a constituição de grupo surge como
reflexo para além do projeto de si. No curso pré-universitário popular Maxximus os
educandos reconheceram-se como sujeitos de possibilidades a partir do modo como
projetaram os futuros desejados para si em comunhão com o outro. A construção biográfica
de si, desta forma, contribuiu para que fosse suprimido o mito do fracasso como determinação
à vida do sujeito da classe popular, pois os processos (auto)biográficos produziram sentidos
existenciais e saberes oriundos da valorização da singularidade existencial como possibilidade
de ação sobre a vida condicionada. Isso significou uma outra atribuição de sentido à vida,
sobretudo em relação ao que ela pode vir a ser pela prática intervencionista do sujeito que vai
em busca do que deseja ser e daquilo que projeta viver.
Chegamos ao término deste ensaio com a intenção de termos exposto e refletido sobre
a relação indissociável entre a prática e a teoria, sobre a praticabilidade da teoria e a
teorização da prática, como anunciado em nosso título. Tratam-se de dois movimentos
complementares, integrantes, percebidos na experiência que se baseou nos aspectos teóricosmetodológicos dos Ateliês Biográficos de Projeto, na prática vivenciados a partir da disciplina
Construção dos Projetos de Vida. A teoria adentrou ao campo da prática, dando formato a
uma experiência de pesquisa que foi, simultaneamente, prática e teórica. A prática vivenciada
suscitou novas reflexões que coabitam o campo das pesquisas de investigação-formação e
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fortalecem a compreensão das narrativas enquanto projetos de conhecimento, onde o que
recebe destaque não é o conteúdo da narrativa em si, os aspectos da vida, a experiência bruta,
mas sim o movimento de investigação-formação que se inaugura no ato de tornar as narrativas
de vida exercícios de reflexão. Assim, a atividade (auto)biográfica não é apenas a enunciação
de si, mas o exercício de compreensão da experiência da vida em seus sentidos e
aprendizagens, na relação consigo e com o mundo.
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