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O jovem estudante, no seu fazer cotidiano, está inserido numa relação de contínua
construção, de conflitos e negociações em funções de suas particularidades dentro de um
currículo. Sendo assim, é necessário conhecer o jovem de modo integral, pois se encontram
em processo de mudanças. O objetivo desta pesquisa em andamento, que está vinculada ao
grupo de pesquisa: Subjetividades e (auto) biografias e interessada na captura de subjetividades
juvenis em currículos do Ensino Médio, é analisar pela metodologia da (Auto) Biografia, os
processos de subjetivação de jovens do Ensino Médio do Colégio Marista São Luís –
Jaraguá do Sul / SC. Nesta vertente, a pesquisa será desenvolvida através da escuta dos
próprios jovens, a partir de suas vivências cotidianas, com a realização de entrevistas
individuais, relacionada à experiência do processo curricular. Essa pesquisa utiliza como
referenciais teóricos para discussão de currículo as autoras Carmen Teresa Gabriel (2014),
Sandra Mara Corazza (2010) e Marissa Vorraber Costa (2010). No campo da (auto)
biografia, François Dosse (2009) e Leonor Arfuch (2010). Como também, a partir da visão
do pensamento de Michel Foucault (2014) o processo discursivo de subjetivação, e a
Análise do Discurso, AD. E nesta perspectiva se propõe três vertentes: (i) a opção da
(Auto) Biografia como alternativa política, por meio dos discursos de história de vida dos
jovens; (ii) o processo de subjetivação no método das teorias curriculares; (iii) a escolha da
pesquisa como opção subjetiva em uma aposta particular da análise do discurso.
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