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Resumo: Este workshop pretende divulgar o ‘modelo analítico-compreensivo processos de requalifi-
cação sócio-identitária (modelo-prsi)’ que vimos desenvolvendo desde 2008 para a análise socioló-
gica de trajectórias, no quadro do que entendemos por ‘sociologia da esperança’. Assim, através da 
abordagem biográfica visa-se i) por um lado, co-construir informação - relatos de vida (cf. Pierre 
Bourdieu) - de processos de mudança das condições sociais, respondendo à pergunta-guia desta 
linha de trabalho: como se ‘dá a volta por cima’?; e, por outro, ii) construir  grelhas interpretativas 
que, pela sua exemplaridade, potenciem outros processos de construção de mudanças sócio-
identitárias. Este modelo-prsi assume-se, pois, entre a análise em emergência das práticas sociais e a 
vivência-aplicação da teoria emergente. O workshop decorrerá através de 3 fases de trabalho 
distintas e consecutivas: 1.ª fase - introdução geral (expositiva): situaremos os fundamentos do 
modelo prsi numa complexa articulação entre conteúdos sociológicos, problemáticas identitárias e 
da pobreza. E veremos como estes e os pressupostos da epistemologia compreensiva e do 
paradigma emergente suportam noções-guia do modelo-prsi, a saber: actor social-reflexivo e narra-
dores significativos (não ‘actor-base de dados’); entrevistador-instrumento. 2.ª fase – contacto com 
modelo prsi: passar-se-á à observação atenta dos procedimentos dos 4 Actos Metodológicos do 
modelo-prsi: 1.º- Universo de Análise (Critérios-utensílio prévios, Guião-lembrete); 2.º- Planificar e 
Co-Construir Relatos; 3.º - Escrever a Oralidade: Descrição, Analítica e Interpretativa: unidades de 
análise; critérios e regras para anotações do corpus; 4.º - Revelar as Narrativas – Construção 
Teorizante em Emergência. 3.ª fase – 2 casos exemplares: Partindo do esclarecimento das escolhas 
concretas deste modelo-prsi propomo-nos, por fim, entrar directamente na identificação-apreciação 
do seu modo de operar, mediante o acompanhamento da análise aprofundada de dois Casos 
Exemplares. Da apreciação dos vários procedimentos e suas justificações, poderão emergir dúvidas, 
questionamentos e pretextos para aprofundar e melhorar – e, oxalá, disseminar – o modelo-prsi. 

Palavras-Chave: narrativas; análise-em-emergência; ‘prsi’; sociologia-da-esperança; luta-contra-a-
pobreza; 

Recursos Necessários: Sala com vídeo projector, acesso contínuo à internet e computadores (para 
aceder aos Casos); mesas e cadeiras dispostas de modo a poderem trabalhar-se os Casos em 
pequenos grupos ou dois a dois. 

Nota biográfica:  
M.ª Fátima Toscano, Socióloga: Doutora (ISCTE-IUL. Distinção e Louvor, 2010) Mestre (Muito Bom. 
FCSH-Univ. Nova Lisboa, 1993) e Licenciada (Bom. ISCTE-IUL, 1986). 
Professora Universitária (finais anos 80/meados 2017: 1988 - Instituto Superior Serviço Social-Lisboa; 
1990-1993 - Escola Superior Enfermagem Ângelo Fonseca-Coimbra; 1990-1997- Instituto Superior 
Serviço Social-Coimbra; 1997-2017- Instituto Superior Miguel Torga-Coimbra).  
Leccionou-regeu disciplinas de Metodologias de Investigação Social e Metodologias de Intervenção; 
Teorias Sociológicas e Teorias da Pobreza, Exclusão e Desqualificação Social. 
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Investigadora (CIES, 1987-1993; CEPESE, 2008-2017) sobre Pobreza, Identidades Sociais e Modos de 
Vida; privilegia a oralidade na construção relacional de trajectos de mudança: “Modelo Analítico-
Compreensivo-Processos de Requalificação Sócio-Identitária-(PRSI). 
 

ESTRUTURA do WORKSHOP: dinâmica a ser desenvolvida em 2:30 hs. 

1. introdução geral (30 minutos) 
1.a) apresentação do workshop: objectivos, intervenientes e dinâmica - (10 minutos) 
1.b) exposição dos fundamentos epistemo-teórico-conceptuais do modelo prsi (20 minutos)  
 

2. componente prática (90 minutos) 1 
2.a) contacto com modelo prsi: enunciação e exemplificação em documentos de trabalho dos seus 4 

Actos Metodológicos (30 minutos)  
2.b) trabalho sobre 2 casos exemplares (60 minutos) 
 

3. componente de discussão e aplicabilidade a outros contextos (15 minutos) 
Sistematização de linhas paralelas de trabalho, ou de eventual continuidade e expansão dos 
procedimentos em análise na sessão. 
 

4. avaliação final (15 minutos) 
Registo de breves testemunhos escritos sobre o trabalho realizado no workshop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Ver explicitação em apêndice. 
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Apêndice: Explicitação da Estrutura do workshop: 
 

1.b) exposição dos fundamentos O modelo analítico-compreensivo prsi foi sendo construído a partir 
da tradição sociológica de Relatos Biográficos (“récits de la pratique”- Bourdieu, 1993, 1980); do 
Método da Escrita como Praxis Analítica (Paillé & Mucchielli, 2003, 101 e ss.); e de uma leitura crítica 
(segundo os princípios da abordagem compreensiva) da tradição da análise de conteúdo (Bardin, 
1991) e da análise estrutural (Demazière & Dubar 1997). 
 
Principais Fontes: 
Bardin, L. (1991) [1977]. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 
Bourdieu, P. (1993). La Misère du monde. Paris: Éditions du Seuil. 

 (1980). Le sens pratique. Paris: Éditions Minuit. 

Demazière, D. & Dubar, C. (1997). Analyser les Entretiens Biographiques. L’exemple des récits 

d’insértion. Paris: Nathan. 

Paillé, P. & Mucchielli, A. (2003). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris: 

Armand Colin.  

Toscano. M. F. (2018). Como se planificam, tratam, analisam e interpretam narrativas, segundo a 

abordagem compreensiva-qualitativa?. Proposta de artigo ao CIAIQ 2018. 

 (2008) Sociologia das Identidades, Ofício de Revelação: Exemplares Formas de Vida: Testemunhos 

de Mulheres Em Luta Pela Requalificação Social. Tese submetida como requisito parcial para 

obtenção do grau de Doutor em Sociologia. Lisboa: ISCTE-IUL. 2 vols.  Repositório http://hdl. 

handle.net/10071/2833. 

2. componente prática - 2.a) contacto com modelo prsi. Trabalhar-se-á em torno dos seus 4 Actos 
Metodológicos que passamos a sistematizar.  

1.º Acto, Passo 1 - Universo de Análise: das raízes teórico-conceptuais, à perspectiva da 
pesquisa e às respectivas implicações epistemológicas. Na nossa problemática-utensílio (Paillé & 
Mucchielli, 2003) elabora-se uma complexa articulação entre conteúdos sociológicos, problemáticas 
identitárias e da pobreza; 

 
2.º Acto – Planificar e Operacionalizar o processo biográfico 
Passo 2 - escolhas e construções a grandes níveis: delimitação dos casos; tipo biográfico a 

adoptar; âmbito das narrativas a construir; e tipos discursivos privilegiados.  
Passo 3- fundamentar o processo de co-construção dos relatos: delimitar princípios 

metodológicos e critérios-utensílio prévios (factores e condições) quer para a selecção dos casos 
exemplares; quer para a delimitação dos núcleos conversacionais (abertos a elementos emergentes), 
como para a, inerente, elaboração do Guião-lembrete.  

Passo 4a (da 1.ª a 5.ª Etapas): planificação do processo biográfico - Identificação das 5 etapas 
centrais deste Acto: 1.ª Delimitação das Entidades Mediadoras; 2.ª Apresentação aos Responsáveis 
das Entidades; 3.ª Identificação dos Técnicos Possibilitadores e Mediadores; 4.ª Selecção Prévia de 
Casos; 5.ª Triangulação da Mediação: duas modalidades - indirecta e directa;  

Passo 4b (6.ª Etapa): Processo Biográfico, co-construção. 
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3.º Acto - Escrever a Oralidade: Descrição, Analítica e Interpretativa 
Passo 5, 7.ª Etapa: 1.ª vertente da escrita da oralidade: Transcrição-tradução das entrevistas 

gravadas em áudio. 
Passo 6, 8.ª Etapa: 2.ª vertente da escrita da oralidade: Transposição-rearranjo comuni-

cacional. Definição quanto a unidades de análise (de contexto e registo); a níveis discursivos centrais 
na análise estrutural: funções, acções e argumento; aos dois eixos de cada relato (sintagmático e 
paradigmático); às operações elementares de disjunção-oposição e conjunção-relação; e às regras de 
enumeração-anotação do corpus e procedimentos tendentes à tematização. 
A este respeito salientar-se-á que, para as duas funções principais da tematização – sinalização-iden-
tificação e documentação – e tendo-se conciliado os 2 tipos (tematização contínua e sequenciada) 
não se utilizaram programas informáticos (Paillé & Mucchielli 2003, 124-125). Foi após a transcrição 
para papel das entrevistas que manipulámos e anotámos esses documentos-papel.  
Apesar de mais exaustivo e moroso, considera-se que este procedimento foi o que melhor permitiu 
desenvolver uma relação crescentemente aprofundada com os discursos – profundidade e intensi-
dade também reforçadas pelo contacto físico com o papel (2003, 126). Ao mesmo tempo, a «flexibili-
dade do suporte» também garantia a concretização do Método da Escrita Analítica pelas duas 
formas utilizadas para inscrição dos temas (2003, 126-127): na margem do papel de cada 1.º texto 
escrito (já formatado para o efeito); e, quando pertinente, através de sublinhados e escrita, coloridos, 
no próprio corpo do texto. 
O orientador das operações «técnicas» e «intelectuais» de manipulação e de decomposição do 
corpus (Paillé & Mucchielii 2003, 51 e ss.) foi a procura de relações mediante 3 regras de enumera-
ção-anotação: relações por associação, por oposição e por paradoxo. E foi pela tematização que se 
identificaram as unidades de registo sob o prisma das regras de enumeração-anotação, como se 
poderá identificar nos casos em análise e se passa a explicitar. 

Unidades de análise 
Respeitando os princípios da abordagem qualitativa e da postura analítica, consideraram-se duas 
unidades de contexto:  i) o discurso (do relato); ii) o tema - unidade de contexto das unidades de 
registo ‘acção’ e ‘intervenientes’ (os dois eixos dos discursos); e da unidade registo ‘palavra’.  
Quanto às unidades de análise consideraram-se ainda as unidades de registo de entre os 6 tipos - 
palavra, tema, objecto ou referente, personagem, acontecimento e documento (1991, 104 e ss.). 
Respeitámos também i) os 3 níveis discursivos centrais na Análise Estrutural: funções, acções e 
argumentos (1997, 113 e ss.); ii) os dois eixos de cada relato: eixo sintagmático e paradigmático; e iii) 
as operações elementares de disjunção-oposição e conjunção-relação (1997, 128 e ss, 137 e ss.); 
contudo, entendeu-se ambas como modos de relação – relação por conjunção e relação por oposição 
–, ao mesmo tempo que se incluía a relação por paradoxo discursivo, emergente ao longo da análise 
do material. 
A análise em emergência confirmou a legitimidade quer da designação e das delimitações “prévias”, 
quer do trabalho de sua desconstrução-reconstrução. Por seu lado, foi sempre realizada segundo 
três temas centrais - Momentos, Fases e Etapas da Trajectória de cada narrador e que será observ-
ado nos casos em análise - e seleccionando: 

• para «Intervenientes»: i) Intervenientes-Actores Sociais, singulares ou não (institucionais e 
outras redes sociais); e ii) outros 3 Intervenientes - Vectores Sociais: Factores, Territórios 
Sócio-Identitários e Capitais-Recursos afectados pelo processo; 

• para «Argumentos da Narrativa»: i) “a acção” – Momentos, eventos ou acontecimentos 
significativos (captar descrições e avaliações dos trajectos); ii) “os intervenientes” – pessoas 
e factores sociais intervenientes nos processos; iii) “o tema-emergente” (captar interpre-
tação do sentido subjectivo e categorizações emergentes); iv) “a palavra-a expressão” – 
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unidade de registo emergente (inicialmente não prevista), impôs-se para seriação e análise 
de estilos e forças discursivos. 

 
Regras de Enumeração e anotação 

As unidades de análise, o trabalho de categorização e anotação do corpus só estão claros quando se 
explicitam, quer as referidas unidades de contexto, quer as regras de enumeração-anotação para 
análise-decomposição do corpus. Os dois casos em análise só excepcionalmente evidenciarão a 
frequência simples (não ponderada), de vocábulos ou expressões sócio-discursivamente 
significativos, ou seja: usou-se a contagem quando facilitou a análise (qualitativa do corpus) 
sociológica dos estilos e forças discursivos. Nos tipos de anotação recorreu-se a rubrica, tema, 
enunciado e categoria, praticando-se os 5 tipos de manipulações do corpus: marcas, notas analíticas, 
anotações, inventários, esquemas (2003, 54). 
 

4.º Acto - Revelar as Narrativas – Construção Teorizante em Emergência  
3.ª vertente da escrita da oralidade: Reconstituição-narração 
Passo 8 - 13.ª Etapa: Reconfiguração do corpus mediante leituras sucessivas e a inerente 

elaboração de sucessivos enunciados, textos, grelhas e esquemas 
Passo  9 – 14.ª Etapa: Interpretação Teorizante através de 3 operações  
1.ª - escrita analítica dos enunciados fenomenológicos finais para cada um dos casos;  
2.ª - elaboração de esquemas transversais interpretativos: uma grelha específica a cada 

relato e esquemas referentes aos momentos marcantes de cada um dos casos;  
3.ª - elaboração das conclusões da análise qualitativa (articulação entre as teorizações de 

cada enunciado fenomenológico final e as conclusões emergentes aquando da construção quer das 
categorias, quer dos esquemas). 

 
2. componente prática - 2.b) trabalho sobre 2 casos exemplares. A exigência analítica e a 
intensidade desejada impôs-nos moldes pouco comuns na análise sociológica de casos (sempre 
superiores a 50 páginas), motivo, delimitamos a análise aprofundada deste workshop apenas a dois 
casos exemplares. 

 
3. componente de discussão e aplicabilidade Todo o trabalho prático anterior assenta no debate e 
discussão, bem como potencia a sinalização de outros eventuais campos de aplicabilidade do 
modelo-prsi, pelo que esta parte do workshop será, sobretudo, de sistematização de linhas paralelas 
de trabalho ou de eventual continuidade e expansão dos procedimentos em análise na sessão. 
 
4. avaliação. De modo a poder dispor do testemunho de cada um dos presentes, solicitar-se-á um 
registo escrito sobre o trabalho realizado no workshop, quanto a: i) elementos positivos e a 
melhorar; ii) novidade e criatividade; iii) impactos afectivo-emocional e reflexivo no conhecimento 
dos fenómenos e na visão do mundo. 
 
 
 


