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Capítulo 4
Memória, narração e experiência: um 

“círculo virtuoso”

Pesquisa e educação: a perspectiva da complexidade 

Após o olhar dirigido à trilha das histórias de vida no campo das ci-
ências sociais e humanas e no campo educativo, buscamos, aqui, indicar as 
referências conceituais e metodológicas que se entrelaçam aos caminhos per-
seguidos. Morin indica o necessário movimento de resgate da dimensão sub-
jetiva do trabalho científico, buscando a superação da ruptura entre cultura 
humana e cultura científica. Traz, assim, um apelo à mudança de olhar – um 
caminho a ser feito –, uma religação da ciência com a consciência. Por essa 
abordagem, buscamos recuperar a “reflexividade filosófica” dos processos 
científicos, trazendo a densidade de “nossas vidas e nossas reflexões como o 
indivíduo, a subjetividade, o homem, a sociedade, a vida [...]”. É a busca de 
trazer o homem para as ciências humanas (Morin e Moigne, 2000, p. 28).

A tradição cartesiana e todo desenvolvimento histórico dos processos 
de construção do conhecimento fizeram o movimento do simples para o com-
plexo, e o pensamento científico contemporâneo tenta ler a complexidade do 
real. “A complexidade nos aparece, à primeira vista e de modo efetivo, como 
irracionalidade, incerteza, confusão, desordem” (Morin e Moigne, 2000, p. 
47). Nesse sentido, Morin propõe um tetragrama, um movimento dialético 
que incorpora “ordem – desordem – interações – organizações” (Morin e 
Moigne, 2000, p. 53). O conhecimento científico não se afirma, portanto, 
na certeza, mas na curiosidade epistemológica, na abertura para a descoberta 
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e para o conhecimento dos mistérios inesgotáveis do mundo. O paradigma 
simplicador, que tem sido hegemônico nos processos de produção do conhe-
cimento, “[...] ignora o singular, o concreto, a existência, o sujeito, a afetivida-
de, os sofrimentos, o gozo, os desejos, as finalidades, o espírito, a consciência 
[...]”. Tal perspectiva, contudo, entra em crise no século XX, tendo seus pi-
lares abalados pelo “surgimento da desordem, da não separabilidade, da não 
redutibilidade, da incerteza lógica” (Morin e Moigne, 2000, p. 100).

A perspectiva simplificadora apresenta expressão no paradigma positi-
vista que propõe uma separação entre sujeito e objeto, utilizando metodolo-
gias nomeadamente estatístico-experimentais, com orientação hipotético-de-
dutiva, objetivando estabelecer regularidades ou leis de aplicação universal.  
A implicação intersubjetiva entre investigador/a e participantes da investiga-
ção na construção de um saber dialógico e partilhado, assim como o olhar 
para as complexidades políticas, econômicas e sociais, coloca-nos frente ao 
interpretativismo crítico como caminho de análise. 

O paradigma interpretativo toma como referência do trabalho cientí-
fico a interpretação, que vem por meio da relação intersubjetiva entre inves-
tigadores/as e sujeitos envolvidos, uma interação que é em si uma forma de 
ação, traduzindo a interdependência entre conhecer e agir. Nesse sentido, 
assenta-se especialmente em metodologias qualitativas, participativas e de in-
vestigação-ação, rejeitando a formulação de leis gerais e afirmando a busca de 
uma ciência não normativa. A perspectiva interpretativa alia-se ao paradigma 
crítico na rejeição do positivismo, bem como em seus referenciais metodoló-
gicos, trazendo, entretanto, a contribuição de articular a análise interpreta-
tiva aos “contextos políticos e ideológicos em que se geram as condições da 
acção social” (Sarmento, 2003, pp. 141-2). Tomando, assim, referência na 
perspectiva marxista, especialmente na teoria crítica da Escola de Frankfurt, 
a abordagem crítica, articulada ao interpretativismo, ajuda-nos a recuperar a 
centralidade do poder na dinâmica das relações sociais: 

A ênfase está colocada nas dimensões hermenêuticas, sem que se ignore que 

toda a interpretação global é também a análise das condições de poder em que 

ocorre a acção, nem se iluda a própria dimensão política do acto interpreta-

tivo: a investigação dos contextos de acção visa precisamente dar sentido, e 

todo o sentido é um acto de ordenação do mundo (Sarmento, 2003, p. 144, 

grifos do autor). 
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Tendo como perspectiva o interpretativismo crítico, Sarmento (2003) 
apresenta quatro pressupostos epistemológicos, que tomamos, também, 
como referência de análise. O primeiro afirma a singularidade em contrapo-
sição à lei universal, procurando, nas relações sociais, as diferenças, as varia-
ções, o inesperado, o fluido e o ambíguo, imersos, como estão, nos contextos 
macroestruturais mais amplos. Há uma recusa da explicação causal como 
definição de critérios universais e de verdade e a valorização hermenêutica de 
“redes, fluxos, implicações mútuas, constrangimentos, representações sociais, 
sentidos plurais” (Sarmento, 2003, p. 145).

O segundo pressuposto focaliza as dimensões intersubjetivas que en-
volvem a construção do conhecimento, o ouvir o outro como referência de 
uma ciência mais humana; o interpretativismo crítico postula, assim, uma 
dupla hermenêutica que efetiva a translação entre as interpretações dos sujei-
tos envolvidos e dos/as investigadores/as.

Essa interação entre os envolvidos na investigação se dá em um con-
texto essencialmente linguístico, sendo esse o terceiro pressuposto epistemo-
lógico. Nesse aspecto, é importante ressaltar o sentido político que envolve 
a linguagem, a compreensão de que “o poder da linguagem envolve também 
a linguagem do poder”, e, assim, tanto investigador/as como participantes 
fazem parte de “um jogo social politicamente investido” (Sarmento, 2003, 
pp. 145-9).

A consciência tanto da subjetividade como do sentido político de nossa 
presença no mundo encaminha-nos, então, ao quarto pressuposto: o princí-
pio da reflexividade. A reflexividade metodológica coloca-se como método, 
“dado que esse princípio é a principal barreira que pode impedir a transposi-
ção não vigiada dos enviesamentos e preconceitos ideológicos do investigador 
sobre a sua observação e as suas interpretações” (Sarmento, 2003, pp. 150-1). 
Considerando a implicação do/a investigador/a, a construção do conheci-
mento não se dá de forma linear, mas envolve escolhas, cortes, determinado 
foco do olhar, e a reflexividade crítica permite, justamente, interrogar “o sen-
tido do que se vê e por que se vê e se acrescenta o escopo do campo de visão 
a um olhar-outro, coexistente no investigador” (Sarmento, 2003, p. 151).

Tomar essa perspectiva como referência, coloca-nos frente ao desafio 
de buscar sentidos do processo formativo por meio de uma abordagem hu-
mana, intersubjetiva e instituinte, entendendo que a utilização das histórias 
de vida não se reduz, na presente investigação, a uma perspectiva técnica ou 
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metodológica, mas indica uma imbricação teórico-metodológica que, como 
ensinou Ferrarotti (1990), nos lança para fora do quadro lógico-formal po-
sitivista e nos confronta com a complexidade humana dos processos sociais. 
O caminho da pesquisa-formação e das histórias de vida localiza-se, nessa 
tensão, em uma abordagem que procura a epistemologia da partilha, da cons-
trução conjunta, em que investigador e sujeitos da pesquisa colocam-se como 
“aprendentes”, porque, parafraseando Freire (1992), ao mesmo tempo pes-
quisam e aprendem; e pesquisam e aprendem tematizando a própria vida em 
suas interfaces pessoais, acadêmicas e profissionais. 

Partindo dessas referências epistemológicas, o presente capítulo pro-
cura dar visibilidade à referida imbricação teórico-metodológica que envolve 
a utilização do aporte (auto)biográfico. Assim, encontra-se distribuído em 
itens que articulam a discussão dos principais conceitos e os indicativos de 
caminhos que propomos trilhar. 

Reflexões conceituais 

Memória, narração e experiência 

[…] Como falar de temas como memória, narração e experiência sem ser re-

petitiva? O movimento que me ocorre é de retorno, de passar em revista anti-

gos conceitos, categorias, reflexões, e, em sentido de balanço, tentar perceber 

a forma como também eles foram sendo transformados ao longo do percurso, 

da vida, da pesquisa. Desejo, então, traduzir no referencial teórico não a frus-

tração dos estudos que ainda não fiz, mas a retomada avaliativa do que está 

presente em mim como pessoa, como professora e pesquisadora e que, de 

alguma forma, foi conduzindo os movimentos da pesquisa e traduzindo-se 

na própria tese. Tudo isso me faz perceber que o texto que vou escrevendo 

sobre o tema ‘memória, narração e experiência’ vai se fazendo ele próprio em 

sentido autobiográfico, no revisitar de minha trajetória de estudo, no olhar 

sobre antigos textos, livros, pastas e fichamentos, onde reencontro sinais das 

referências que foram a pouco e pouco sendo construídas/desconstruídas e a 

abertura para novas formulações (19 fev. 2007). 
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Os conceitos de memória, narração, experiência e subjetividade se arti-
culam, compondo uma trama de entrelaçamentos, e o desafio aqui colocado 
é dar inteligibilidade às diferentes cores desse trançado, indicando também 
pistas para a compreensão de como esses conceitos se apresentam e se recons-
troem no desenvolvimento da pesquisa. 

Encontramos, na mitologia grega e na literatura infantil, intensas in-
dagações que se manifestam como fundacionais, mas, ao mesmo tempo, se 
reatualizam e continuamente falam de nossa busca de sentido para a vida. 
Nessas linguagens não acadêmicas, também identificamos lampejos de sen-
tidos atribuídos à reflexão sobre a memória, lampejos que se articulam a au-
tores que tomamos como referência na composição de um quadro teórico 
reconstruído no movimento da própria pesquisa. 

Mnemosyne, a deusa da memória, inspirava os poetas e os ajudava no 
reencontro com o passado, tornando-os, assim, imortais como o cosmos, 
pois pelos seus feitos poderiam ser lembrados por toda posteridade. Na 
Grécia antiga, o registro da memória afirma a possibilidade de continuida-
de, de luta contra a própria morte – o poeta passa, mas deixa sua narrativa 
inscrita na memória coletiva. Segundo Arendt (1972, pp. 72, 74), no mun-
do grego, se os mortais conseguissem fazer algo com permanência, como 
obras, feitos e palavras, isso os colocaria no terreno da imortalidade, e o 
homem encontraria seu lugar no cosmos, onde todas as coisas são imortais, 
exceto os homens. “A tarefa do poeta e historiador [...] consiste em fazer 
alguma coisa perdurar na recordação. E o fazem traduzindo práksis e léksis, 
ação e fala, nesta espécie de poièsis ou fabricação que, por fim, se torna a 
palavra escrita” (Arendt, 1972, pp. 72, 74). 

Mas não só a mitologia traz a presença da memória como questão es-
sencialmente ligada às tramas da vida humana. Também encontramos na 
literatura infantil outra fonte de reflexão que vem marcada pelo paradoxo en-
tre a profundidade e a leveza do mundo infantil. O livro Guilherme Augusto 
Araújo Fernandes (Fox, 1995) conta a história de um menino que morava ao 
lado de um asilo e faz grande amizade com D. Maria Antônia. Entretanto, 
D. Antônia perde sua memória, e o menino decide, então, ajudá-la. Para isso, 
faz uma pesquisa na família e com os outros idosos do asilo sobre o que é me-
mória e encontra as mais variadas respostas: a memória “é algo de que você se 
lembre”, “algo quente”, “algo bem antigo”, “algo que faz chorar”, “algo que 
faz rir”, “algo que vale ouro”. Mitologia e literatura infantil nos ajudam a ver 
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a memória como caminho da imortalidade, como uma propriedade humana 
que envolve a afetividade e a magia. 

Presente nas reflexões filosóficas, históricas e políticas, o debate so-
bre esse conceito vai apresentando multiformes dimensões, que, para nossa 
análise, agrupamos primeiro no que chamamos perspectiva fenomenológica e, 
posteriormente, política. Do ponto de vista de sua manifestação como fenô-
meno social, destacamos os sentidos de memória-fragmento, memória cole-
tiva, memória-testamento e memória-trabalho; do ponto de vista político, os 
sentidos de memória subterrânea ou dos vencidos, memória-enquadramento, 
memória-arquivo. As formulações tecidas nos permitem, então, vislumbrar 
a reflexão sobre “memória-vida” como caminho epistemológico que se abre 
para a articulação imanente que perspectivamos entre esse conceito e a expe-
riência narrativa. 

 Iniciamos pela perspectiva fenomenológica. No movimento da memó-
ria, olhamos o passado e encontramos faíscas, lampejos, fragmentos que se 
articulam e compõem o sentido de nossa trajetória de vida, de determinadas 
etapas ou acontecimentos. A memória é, assim, seletiva e apresenta-se como 
filtro. Podemos, então, falar da memória-fragmento, pois o que encontramos 
são pistas que se articulam numa, sempre plural, construção de sentidos. 
Nessa direção, Pollak (1989, p. 8) fala da memória como esquecimento e si-
lêncio, advertindo sobre a presença e a função do “não dito” nos relatos orais. 
Em pesquisas realizadas com pessoas marcadas pela dor e pelo sofrimento, o 
autor percebe a criação de zonas de sombras e silêncios, lembranças proibi-
das, indizíveis, que são bloqueadas. Observamos, desse modo, que a memória 
se configura numa dialética que conjuga lembrança e esquecimento. 

Todavia, se é seletiva, por que nos lembramos de algumas coisas e si-
lenciamos ou esquecemos outras? Para Halbwachs, o momento que dá sig-
nificado a um evento e permite que este seja evocado é sua produção e seu 
sentido coletivo. “É porque, na realidade, nunca estamos sós. Não é necessário 
que outros homens estejam lá, que se distingam materialmente de nós: por-
que temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se 
confundem” (Halbwachs, 1990, pp. 26, 33). Há, assim, um fundo comum, 
uma dimensão intersubjetiva, grupal e é justamente o pertencimento a uma 
“comunidade afetiva” que permite a construção dos pontos de referência da 
memória (Halbwachs, 1990). Da mesma forma, com Benjamin (1993), en-
contramos a força da inscrição na memória no sentido da experiência plena 
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que indica dialeticamente a construção coletiva e a transformação no sentido 
mais pessoal. 

A memória como construção, que se dá nas mediações do indivíduo 
com diferentes grupos de pertencimento, assume, segundo Arendt, a dimen-
são de memória-testamento:

Seja como for, é a ausência de nome para o tesouro perdido que alude o poeta 

ao dizer que nossa herança foi deixada sem testamento algum [...] Sem tes-

tamento ou, resolvendo a metáfora, sem tradição – que selecione e nomeie, 

que transmita e preserve, que indique onde se encontram os tesouros e qual o 

seu valor – parece não haver nenhuma continuidade consciente no tempo, e 

portanto, humanamente falando, nem passado nem futuro, mas tão somente 

a sempiterna mudança do mundo e do ciclo biológico das criaturas que nele 

vivem (1972, p. 31).

Com esse texto metafórico, a autora adverte sobre uma herança sem 
testamento, uma herança que pode ser perdida, se não houver quem a no-
meie, transmita, preserve. A memória apresenta-se, assim, como riqueza que 
precisa de “testamento”, e nós somos convocados a assumir essa herança, 
escrevendo o testamento, transmitindo-o. 

Este pequeno espaço do tempo intemporal no âmago mesmo do tempo, ao 

contrário do mundo e da cultura que nascemos, não pode ser herdado e rece-

bido do passado, mas apenas indicado; cada nova geração, e na verdade cada 

ser humano, inserindo-se entre o passado infinito e um futuro infinito, deve 

descobri-lo e, laboriosamente, pavimentá-lo (Arendt, 1972, p. 40).

Para escrever o testamento, temos, como desafio, constituir sentidos do 
passado, o que exige um trabalho artesanal e laborioso. Dessa forma, a par-
tir das contribuições de Bosi (1994), afirmamos a memória-trabalho, porque 
tempo de lembrar é tempo de trabalho, mas também pela exigência de envol-
vimento e ação propositiva dos sujeitos. Nesse sentido, Pollak (1992, p. 206) 
analisa o trabalho da memória em si, “cada vez que uma memória está rela-
tivamente constituída, ela efetua um trabalho de manutenção, de coerência, 
de unidade, de continuidade, de organização”. E, assim, exige construção/
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reconstrução permanente das imagens do passado na construção do presente 
e de projetos de futuro.

É necessário, entretanto, destacar dimensões da memória que afirmam 
uma perspectiva política. Em Benjamin (1993), encontramos o sentido de 
resgate da história dos vencidos, daqueles que tiveram sua versão da história 
sufocada pela historiografia oficial – são as memórias subterrâneas das quais 
também nos fala Pollak (1989, p. 4): “Ao privilegiar a análise dos excluídos, 
dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de 
memórias subterrâneas, que, como parte integrante, se opõem à ‘memória 
oficial’ […]”. A memória como conceito político sinaliza uma abordagem 
militante na escuta de outras vozes, trazendo a perspectiva de negociação, 
disputa e conflito.

No contexto desses movimentos de luta, a memória-enquadramento 
propõe a reinterpretação do passado, em função de combates do presente e 
do futuro, ressaltando a versão oficial. “Além de uma produção de discursos 
organizados em torno de acontecimentos e de grandes personagens, os rastros 
desse trabalho de enquadramento são os objectos materiais: monumentos, 
museus, bibliotecas etc. A memória é assim guardada e solidificada nas pe-
dras” (Pollak, 1989, p. 9). Solidifica-se nas pedras e impõe-se como versão 
hegemônica. Entretanto, a dinâmica social viva indica processos de resistên-
cia, e formas instituintes de registro convivem com o instituído. 

Ainda na perspectiva política, o enquadramento alia-se ao sentido de 
memória-arquivo, e a análise dessa dimensão nos ajuda a perspectivar as di-
nâmicas instituintes da “memória-vida” e suas relações com a experiência e a 
narração. Nora (1993), no texto “Entre memória e história: a problemática 
dos lugares”, discute o processo que levou à consagração dos lugares de me-
mória, a partir dos conceitos de aceleração da história e da própria fratura en-
tre história e memória. Segundo o autor, a falência da memória como pulsão 
viva da comunidade, a falência da experiência coletiva e da narração, levam 
à constituição dos lugares da memória, nos quais a história “enquadrada” vai 
ser perpetuada. 

A “aceleração” traz o sentido de movimento, rapidez, e é esse o mesmo 
sentido que apreendemos da expressão “aceleração da história” no texto cita-
do. É o presenteísmo que vem como marca da sociedade contemporânea: o 
presente longe do passado e do futuro. Confrontamo-nos com a vivência de 
uma dimensão do tempo que impõe aos sujeitos um ritmo frenético, ritmo 

Histórias de vida e formação de professores com imagem.indd   102 5/11/2012   11:35:32



103Memória, narração e experiência: um “círculo virtuoso”

que, segundo Benjamin (1993), dificulta as experiências plenas e instituintes. 
A “aceleração da história” é o sepultamento do passado, do calor da tradição, 
a vivência do mutismo do costume (Nora, 1993, p. 7).

Nora cita como marco do fim da sociedade-memória e da instauração 
da “aceleração” o apogeu da industrialização; o declínio da vida camponesa e 
o instaurar do processo de mundialização, massificação e mediatização. “[...] 
É o modo mesmo da percepção histórica que, com a ajuda da mídia, dilatou-
-se prodigiosamente, substituindo uma memória voltada para a herança de 
sua própria intimidade pela película efêmera da atualidade” (1993, p. 8). 

É nesse contexto que surge, segundo o autor, uma ênfase/curiosidade 
por lugares em que a memória se refugia, cristaliza-se, justamente quando 
se encontra esfacelada pela consciência da ruptura com o passado. Assim, a 
aceleração, como um “mal-estar” contemporâneo, articula-se tanto à eferves-
cência da memória-arquivo quanto ao apagamento da dimensão memória-
-vida. Como contraponto, a memória-vida manifesta sua inteligibilidade na 
indissociabilidade que apresenta em relação à experiência e à narração, ou, 
como diremos no prosseguimento da análise, à experiência narrativa. E o que 
é a experiência? Como memória, experiência e narração se entrelaçam? Essas 
questões nos acompanham em estudos anteriores e encontramos, na reflexão 
citada a seguir, um importante momento de síntese:

Como definir o conceito de ‘experiência instituinte’? Essa reflexão nos leva 

ao encontro das contribuições de Walter Benjamin (1993), para o sentido 

das ‘experiências plenas’, que se traduzem por uma tessitura coletiva e pela 

possibilidade de abertura polifônica. A experiência instituinte se afirma como 

uma experiência comum, partilhada por um grupo, contrapondo-se, dessa 

forma, à vivência pontual e fragmentada do sujeito isolado de seus pares. É 

uma experiência aberta, não se afirma como ‘símbolo’, com um significado 

unilateral, mas como ‘alegoria’, por seus múltiplos sentidos e leituras. Pode-

mos ainda articular esse conceito ao sentido de ‘origem’ em Benjamin, pois o 

instituinte, na perspectiva de nossa pesquisa, não se confunde com o ‘novo’, 

mas, sim, é uma busca constante do movimento emancipador, movimento 

este que articula passado, presente e futuro. Contrapondo-se ao modismo e a 

uma reprodução estática do passado, a experiência instituinte sinaliza a den-

sidade da experiência humana ao rememorar, recuperando, assim, o sentido 

de uma memória viva, pulsante, onde o olhar para o passado potencializa o 
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presente e nos ajuda na construção dos projetos de futuro, pois é ancorada em 

uma memória que é capaz de prometer (Bragança, 2003).

Tomando referência em Benjamin (1993), encontramos uma contra-
posição entre vivência e experiência: enquanto a vivência é pontual e efêmera, 
a experiência é o que nos mobiliza, nos toca, nos afeta e que, portanto, tem 
um potencial transformador, traz a força do coletivo, da participação do ou-
tro e tem a marca de uma abertura polifônica por seus múltiplos sentidos e 
leituras. Analisando o conceito de experiência, Bondía desenvolve uma linda 
reflexão e cita Heidegger: 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos al-

cança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando 

falamos em ‘fazer’ uma experiência, isso não significa precisamente que nós 

a façamos acontecer, ‘fazer’ significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos 

alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer 

uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios 

pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim 

transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso 

do tempo (Heidegger apud Bondía, 2002, p. 25).

São as experiências formadoras, na força do que nos atinge, que nos 
sobrevêm, nos derrubam e transformam, inscritas na memória, que retornam 
pela narrativa, não como descrição, mas como recriação, reconstrução. As-
sim, “a experiência que passa de pessoa em pessoa é a fonte a que recorreram 
todos os narradores” (Benjamin, 1993, p. 198); ou seja, a experiência é a fon-
te da narração e dos narradores. O narrador retira da experiência o que conta 
e, por outro lado, incorpora sua narração à experiência dos ouvintes, como “a 
mão do oleiro na argila” (Benjamin, 1993, p. 205).

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no 

campo, no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma 

artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o ‘puro em 

si’ da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a 

coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime 
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na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso 

(Benjamin, 1993, p. 205).

Na imagem metafórica do oleiro e do barro, somos confrontados com 
a impossibilidade de separação entre memória, experiência e narração e vis-
lumbramos o sentido de memória-vida. A experiência instituinte, fruto da 
intensidade da dinâmica coletiva, encontra-se presente na vida do narrador, 
que a inscreve na memória, transformando-a no movimento criador da nar-
rativa. O vaso traz as marcas do oleiro; a experiência narrativa deixa suas 
marcas não só no resultado material da narrativa que se traduz em linguagem 
falada, escrita ou documentada, mas também no próprio narrador que se 
forma e se transforma. 

Nesse movimento, buscamos até aqui explicitar um círculo “virtuoso” 
que oferece indícios para a compreensão dos processos formativos que se dão 
por meio da experiência narrativa. Considerando a centralidade desse concei-
to na presente pesquisa, buscaremos, a seguir, um enfoque que, partindo das 
contribuições de Ricoeur (1994), situe a especificidade desse processo enquan-
to “tessitura da intriga”, bem como as articulações entre tempo e narrativa.

A narrativa como tessitura da intriga: contribuições de Ricoeur

[…] existe entre a atividade de narrar uma história e o caráter temporal da ex-

periência humana uma correlação que não é puramente acidental, mas apre-

senta uma forma de necessidade transcultural. Ou, em outras palavras: que o 

tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado de um modo 

narrativo, e que a narrativa atinge seu pleno significado quando se torna uma 

condição da existência temporal (Ricouer, 1994, p. 85).

Em Ricoeur, vemos uma análise profícua da articulação indissociável 
entre tempo e narrativa. O autor retoma duas obras clássicas da história da 
filosofia – as Confissões, de Santo Agostinho, e A poética, de Aristóteles – e, a 
partir delas, aprofunda os conceitos de tempo e a narrativa: em Santo Agos-
tinho, o questionamento do tempo, sem uma preocupação explícita com a 
estrutura narrativa de suas Confissões autobiográficas; em Aristóteles, a teo-
ria da intriga dramática sem consideração sobre a importância da dimensão 
temporal. Partindo de obras situadas em contextos tão diferenciados, o autor 
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alinhava, a pouco e pouco, o sentido de entrelaçamentos que indicam que o 
tempo se torna humano pela narrativa, e, por outro lado, a narrativa atinge 
sua plenitude como condição da existência temporal. 

Com Agostinho, Ricoeur nos proporciona o mergulho na reflexão fi-
losófica sobre as “aporias da experiência do tempo” (Ricouer, 1994, p. 23).  
O filósofo traz a perspectiva da eternidade como indicativo e limite da fra-
gilidade ontológica do tempo humano, “[…] como o tempo pode ser, se o 
passado não é mais, se o futuro não é ainda e se o presente nem sempre é?” 
(Ricouer, 1994, p. 23). As dúvidas cépticas, entretanto, o levam a afirmação 
da possibilidade do tempo por meio da tese do tríplice presente, na qual 
coloca o passado e o futuro, no presente, por meio da memória e da espera. 

Narração, diremos, implica memória, e previsão implica espera. Ora, o que 

é recordar? É ter uma imagem do passado. Como é possível? Porque essa 

imagem é uma impressão deixada pelos acontecimentos e que permanece fi-

xada no espírito. [...] A espera é assim análoga à memória. Consiste em uma 

imagem que já existe no sentido de que precede o evento que ainda não é […] 

(Ricouer, 1994, p. 27).

Nas palavras de Santo Agostinho, “o presente do passado é a memória, 
o presente do presente é a visão, o presente do futuro é a espera” (Ricouer, 
1994, p. 28). Dessa forma, delineia a compreensão ontológica do tempo 
humano e situa, no sujeito, a possibilidade da experiência temporal e até da 
própria medida do tempo, já que a espera do futuro e a memória do passado 
estão na “alma” como imagens-impressões e imagens-signos. Impressões que 
só estão presentes na ação do sujeito que espera, está atento e recorda-se (Ri-
couer, 1994, pp. 37-9). 

Podemos estabelecer relações entre a tese do tríplice presente de Santo 
Agostinho, o tempo de agora em Benjamin (1993) e a imagem do tempo 
como luta, proposto na metáfora analisada por Arendt (1972). Benjamin 
propõe um olhar sobre a história, o “tempo de agora”, marcado por intensi-
dade e brevidade, em que as questões do presente nos mobilizam a construir 
uma experiência com o passado, reconstruindo-o. Faz, dessa forma, uma crí-
tica à epistemologia em sua maneira de compreender a história, por meio 
de concepções de um tempo “homogêneo e vazio”, “cronológico e linear”.  
O passado relampeja como imagens de “momentos de perigo” e leva o histo-
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riador a construir uma experiência com esse passado. Como o anjo da histó-
ria de Paul Klee, que, ao mesmo tempo que olha fixamente para trás, é arre-
messado para frente, olhamos para o passado porque existem lutas, que foram 
vencidas e traduzidas pela versão da história oficial. Essas lutas precisam ser 
recontadas, e o desafio que se coloca é recontar a “contrapelo” a história dos 
vencidos (Benjamin, 1993, p. 226). 

Na parábola de Kafka tomada por Arendt (1972, p. 33), encontramos 
também uma metáfora que nos remete a uma nova concepção de tempo. “Ele 
tem dois adversários: o primeiro acossa-o por trás, da origem. O segundo 
bloqueia-lhe o caminho à frente. Ele luta com ambos [...].” A imagem quebra 
o sentido de uma passagem linear entre passado e futuro, substitui essa con-
cepção de história linear pela história como movimento de luta vivida pelo 
sujeito que dá sentido ao processo de construção histórica. 

Nas análises, encontramos a força do tempo presente como experi-
ência existencial do sujeito que congrega a potência do passado e do futuro 
no movimento de ação e de luta dos sujeitos históricos. O tempo torna-se 
inteligível no sujeito, traduz-se como uma experiência pessoal, assumindo 
materialidade na narrativa que interage com o passado pela memória e com 
o futuro pela previsão. 

Após o mergulho sobre a temporalidade, a partir de Santo Agostinho, 
Ricoeur analisa os caminhos da narrativa, em A poética, de Aristóteles. Se-
gundo sua análise, dois conceitos, expressos na referida obra, se articulam – 
tessitura da intriga e atividade mimética. A poética é identificada como arte 
de compor intrigas, e a atividade mimética, como processo ativo e dinâmico 
de imitar ou representar. Se, em Platão, mimese apresenta o sentido de cópia, 
em Aristóteles consiste em produção, poièsis – “a imitação ou a representa-
ção é uma atividade mimética enquanto produz algo, a saber, precisamente 
a disposição dos fatos pela tessitura da intriga” (Ricouer, 1994, p. 60). Logo, 
Ricoeur toma o modelo de tessitura da intriga de Aristóteles como caminho 
de compreensão da narrativa. 

E o que é a intriga para Aristóteles? Na análise desse conceito, Ricoeur 
(1994, p. 70) identifica, no referido autor, a oposição-chave entre sequência 
episódica e intriga: “Uma depois da outra é a sequência episódica e, pois, 
o inverossímil; uma por causa da outra é o encadeamento causal e, pois, o 
verossímil”. Encontramos nas palavras de Aristóteles a seguinte definição: 
“Chamo de intriga com episódios aquela em que os episódios se seguem (e 
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não se encadeiam) sem verossimilhança nem necessidade” (apud Ricouer, 
1994, p. 70). A intriga se expressa como uma construção ordenada, coerente, 
universalizante. “Seu fazer seria globalmente um fazer universalizante. Todo 
problema do Verstehen narrativo está contido em germe aqui. Compor a 
intriga já é fazer surgir o inteligível do acidental, o universal do singular, o 
necessário ou o verossímil do episódico” (Aristóteles apud Ricouer, 1994, p. 
70). A narração como tessitura da intriga consiste na composição de tramas 
que se articulam de forma coerente. Entretanto, essa coerência não está dada, 
é fruto de construção do sujeito, de ação ou poièsis que vai fazendo surgir, a 
pouco e pouco, o inteligível, o universal e o verossímil. 

Dessa forma, como poièsis, a mimese coloca-se não como cópia do 
real preexistente, mas como imaginação criadora, abrindo possibilidade para 
ficção. Tomando a interpretação da A poética, Ricoeur analisa três momentos 
da mimese para explicitar as relações entre tempo e narrativa, articulando, 
na tessitura da intriga, um movimento que passa pela ação humana, por sua 
recriação na composição narrativa e, ainda, pela reconfiguração que se dá na 
leitura. Assim, o autor procura “mostrar o papel mediador desse tempo da 
tessitura da intriga entre os aspectos temporais prefigurados no campo práti-
co e a refiguração da nossa experiência temporal por esse tempo construído” 
(Ricouer, 1994, p. 87).

Na explicitação dos três movimentos da mimese, entendida como ima-
ginação criadora, tomamos contacto com o processo pelo qual a narrativa, 
como tessitura da intriga, comporta a densa temporalidade do tríplice pre-
sente. Focalizaremos, então, a seguir, esses movimentos. Vejamos o que diz 
Ricoeur acerca da mimese I: 

Imitar ou representar a ação é, primeiro, pré-compreender o que ocorre com 

o agir humano: com sua semântica, com sua simbólica, com sua temporalida-

de. É sobre essa pré-compreensão, comum ao poeta e a seu leitor, que se ergue 

a tessitura da intriga e, com ela, a mimética textual e literária (1994, p. 101). 

Mimese I coloca-se na pré-compreensão do mundo e da ação, em suas 
estruturas inteligíveis e em sua simbologia e temporalidade. Assim, compre-
ender uma história é penetrar no universo do fazer humano e na tradição 
cultural em que se encontra imersa a intriga. Ricoeur fala de um simbolismo 
imanente que, sendo um processo cultural, articula a experiência em sua in-
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teireza – “um sistema simbólico fornece, assim, um contexto de descrição 
para ações particulares”. Esse universo cultural e simbólico contextualiza a 
ação particular, que vem marcada pelo sentido temporal que se coloca de 
forma implícita na ação, e pode ser considerado indutor da narrativa (1994, 
pp. 93, 95).

A Mimese II faz a mediação entre a ação e a narrativa, apresentando 
um carácter dinâmico de configuração, de tessitura da intriga. Tal mediação 
apresenta três sentidos. Em primeiro lugar, trata-se de uma mediação entre 
o singular e o geral, “entre acontecimentos ou incidentes individuais e uma 
história considerada como um todo”, transformando “acontecimentos e inci-
dentes em uma história” (Ricouer, 1994, p. 103). Uma história que, segundo 
Ricoeur, não se coloca como uma enumeração de acontecimentos, mas numa 
“totalidade inteligível em torno de um tema, ou seja, a tessitura é a operação 
que extrai de uma simples sucessão uma configuração” (1994, p. 104). Em 
segundo lugar, a tessitura da intriga efetiva mediação entre fatores diversos, 
como “agentes, fins, meios, interações, circunstâncias e resultados inespera-
dos etc.” (1994, p. 104). Mas a intriga é mediadora também por apresentar 
caracteres temporais próprios, ligados à dinâmica da configuração narrativa, 
apresentando-se como “síntese do heterogéneo” (1994, p. 104). Do ponto 
de vista temporal, a tessitura da intriga apresenta uma dimensão cronológica 
e uma não cronológica: a primeira manifesta-se na perspectiva episódica da 
narrativa, ou seja, é constituída de acontecimentos que se sucedem; a segunda 
traz o potencial de subverter o tempo linear no movimento que transforma 
acontecimentos em história, num ato configurante dos incidentes da história. 

A conjugação dessas diferentes instâncias mediadoras produz a possi-
bilidade de que uma história possa ser seguida, compreendida. “Seguir uma 
história é avançar no meio de contingências e de peripécias sob a conduta 
de uma espera que encontra sua realização na conclusão” (Ricouer, 1994, p. 
102). A conclusão apresenta um ponto de vista que permite que a história 
seja compreendida em seu todo, que dá sentido à sucessão de episódios que 
conduziram à conclusão, não que esta seja previsível, mas aceitável, isto é, 
“congruente com os episódios reunidos” (Ricouer, 1994, p. 102). A configu-
ração dá sentido aos incidentes e à conclusão, e o processo de configuração, 
que traduz o sentido de tessitura da intriga, aproxima-se da imaginação pro-
dutora, assim com a Mimese II somos colocados no campo da ficção (Ricou-
er, 1994, pp. 102, 105-6). 
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A Mimese III faz a passagem entre “o mundo do texto e o mundo do 
ouvinte ou do leitor” (Ricouer, 1994). A narrativa oral e a leitura favorecem 
a transposição entre Mimese II e III, e nessa passagem a história se reatuali-
za, se refigura. Por meio da leitura, o texto comunica sentidos e referências, 
sentidos atribuídos pelo autor, mas referências à materialidade da ação que 
refigura e atualiza. 

[…] o que é interpretado num texto é a proposta de um mundo que eu pode-

ria habitar e no qual poderia projetar meus poderes mais próprios. A poesia, 

por seu muthos, descreve o mundo. Da mesma maneira, direi nesta obra que 

o fazer narrativo re-significa o mundo na sua dimensão temporal, na medida 

em que contar, recitar, é refazer a ação segundo o convite do poema (Ricouer, 

1994, p. 123). 

O círculo virtuoso da mimese é aberto, é um convite à interpretação 
das ações humanas que se coloca em todas as suas dimensões, na pré-compre-
ensão da ação, na produção narrativa e na leitura. Todo processo mimético 
é guiado pela imaginação criadora, já que o passado só pode ser reconstruído 
pelo sujeito por meio de vestígios e na intensidade da experiência temporal. 

Formação, aprendizagem experiencial e processos identitários 

A partir da revisão de literatura desenvolvida no capítulo 2, tematiza-
mos sentidos da formação como movimento de transformação pessoal, ou 
seja, enquanto os processos educativos constituem práticas sociais, a forma-
ção é interior e se liga à experiência do sujeito que se permite transformar 
pelo conhecimento. O estar no mundo, com as pessoas e a natureza, vai 
abrindo caminhos para uma transformação e ao mesmo tempo se projeta nas 
relações do sujeito, numa dialética entre o “eu” e o “nós”. A definição dessa 
perspectiva nos leva ao encontro de questões: como relacionar, no contex-
to da abordagem (auto)biográfica, formação e aprendizagem experiencial? 
Quais são as mediações entre formação e processos identitários? 

Enquanto a formação se coloca como um processo global, constituído 
ao longo da trajetória de vida, envolvendo uma complexidade de dimensões, 
as aprendizagens experienciais situam-se na particularidade dessas dimensões; 
são, pois, as transformações que dão capilaridade à vida e que, articuladas, 
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produzem formação. Segundo Josso (2002a), uma aprendizagem ancorada 
na experiência, que articula saber-fazer e conhecimento, teorias e práticas, 
funcionalidade e significação, técnicas e valores. Nesse sentido, podemos in-
clusive retomar o conceito de práxis como ação refletida e propositiva so-
bre o mundo. A aprendizagem experiencial, proposta pela abordagem (auto)
biográfica, implica três dimensões existenciais: o conhecimento sobre si; o 
conhecimento sobre seu fazer, sua prática; e a reflexão crítica sobre suas pró-
prias concepções, traduzindo-se em uma atitude filosófica frente à vida. 

A formação, em sua dimensão pessoal e interior, leva-nos ao encon-
tro das mediações entre esse conceito e os processos identitários. O sentido 
da identidade do ser traduz uma questão que apresenta longa trajetória na 
história da filosofia. Uma postura essencialista que perspectiva a identidade 
fixa em contraste com a dialética que olha a vida como movimento e devir e, 
nesse sentido, uma identidade em permanente construção. A primeira visão 
de mundo assume hegemonia na história da filosofia, entretanto, o sentido 
da vida como vir a ser ocupou brechas e deixou suas marcas instituintes. 

Os trabalhos que discutem os processos identitários tomam como re-
ferencial de análise abordagens centradas especialmente na sociologia, na psi-
cologia, na filosofia e, a partir de diferentes perspectivas, reatualizam-se em 
uma pluralidade de caminhos teóricos e epistemológicos. 

Analisando as relações entre memória e identidade social, Pollak (1992) 
busca o sentido de identidade como “imagem de si, para si e para os outros”. 
Ao longo da vida, o sujeito histórico constrói uma imagem sobre si próprio 
que é apresentada a si e aos outros como sua representação, mas também como 
indicativo da forma pela qual deseja ser percebido pelos outros. A identidade 
apresenta, assim, uma perspectiva pessoal, social e, ainda, situada em contexto, 
podendo ser analisada nessas três dimensões: a identidade pessoal ou identida-
de para si, que coincide com o self e apresenta uma organização relativamente 
durável, relaciona-se ao modo como a pessoa vê a si própria, considerando sua 
biografia e projetos de futuro; a identidade social ou identidade para o outro é 
relativa aos diversos papéis que cada um vive ao longo de sua trajetória de vida 
e à forma como é percebido pelos outros com os quais interage; e a identidade 
situada diz respeito à organização entre identidade pessoal e identidade social e 
dada situação (Ponte e Oliveira, 2002; Lopes, 2001a). 

Mas como se dá a construção dessa imagem de si e para os outros? Du-
bar (1996) analisa esse processo por meio da socialização primária e secundá-
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ria, processo plural que apresenta as marcas da interação com a vida coletiva.  
A socialização liga, assim, o sujeito aos diferentes contextos dos quais faz parte, 
implicando integração e adaptação ao sistema. Considerando que o social é 
permeado de contradições e dualidades, também a identidade do sujeito não 
é harmoniosa, mas aponta uma constante busca de equilíbrio entre processos 
plurais, estando em permanente reconstrução. A socialização primária se dá na 
infância, tendo, como agentes fundamentais, a família e a escola; a socialização 
secundária, na adolescência e na vida adulta pelo contato com os mais diferen-
tes grupos e instituições, pela imersão no mundo vivido, na experiência de vida 
e profissional. Assim, na vida adulta, ressalta-se a importância da experiência 
no mundo do trabalho como geradora da identidade profissional, situada como 
uma das identidades sociais em que os saberes profissionais assumem relevân-
cia nas lógicas de reconhecimento e de afirmação da imagem para si e para os 
outros (Fusulier e Maroy, 1996, p. 120; Ponte e Oliveira, 2002, p. 150; Lopes 
e Ribeiro, 2000b, p. 44; Courtois, 1995, p. 44).

Relacionando o processo identitário à socialização, segundo Dubar, 
nas ciências humanas e sociais, o termo identidade indica não a natureza 
profunda do indivíduo ou um coletivo em si, mas a relação entre o coletivo 
e o indivíduo: 

Assim, as identidades colectivas e individuais são inseparáveis, a questão é 

geralmente de saber como tal comportamento, crença ou atitude […] pode se 

compreender a partir dos pertencimentos colectivos ou da maneira como são 

vividos ou traduzidos, interiorizados pela pessoa (1996, p. 38). 

Essa perspectiva teórica ancora-se no sentido de identidade como mo-
vimento e reconstrução permanente, considerada “um resultado provisório 
de transacção biográfica entre ‘identidade herdada’ e ‘identidade visada’ e a 
transacção relacional entre ‘identidade para o outro’ e ‘identidade para si’” 
(Fusulier e Maroy, 1996, p. 121). São as mediações entre a memória da 
trajetória passada e o desejo de projetos de futuro e entre o “eu” e os muitos 
“outros” que favorecem a tessitura, pelo sujeito, de uma imagem de si. Nesse 
sentido, Dubar (1996, p. 43) afirma que cada um pode passar de uma forma 
identitária a outra, o que chama de conversão identitária, assim como com-
binar várias formas identitárias segundo os contextos. Essas transformações 
permitem, segundo Lopes (2002a, p. 47), a conservação de parte da identida-
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de antiga, ao mesmo tempo que incorpora significados novos; continuidade 
e transformação se entrelaçam dialeticamente. 

Voltando ao questionamento inicial: como articular o sentido de for-
mação, anteriormente explicitado, ao processo identitário? Segundo Courtois 
(1995), a formação experiencial alimenta a dinâmica da transformação iden-
titária. A formação ancorada nas aprendizagens experienciais não consiste em 
uma acumulação de informações e saberes, mas na experiência vital do sujeito 
que se transforma juntamente com o conhecimento, assumindo novas formas 
de ser e de estar no mundo, e, juntamente com essas novas formas, as imagens 
de si, para si e para o outro são ressignificadas. Nessa perspectiva de análise, 
formação e processo identitário se encontram e constituem um campo de in-
terseção na transformação do sujeito, mas se distinguem, sendo a primeira 
processo de conhecimento vital em movimento e a segunda, o reflexo provi-
sório desse processo. A identidade, assim, afirma-se como a imagem refletida 
no espelho vista pelo próprio sujeito e pelos outros; e a formação, como o que 
se processa internamente e permite a configuração provisória que se reflete. 

Na pesquisa desenvolvida por Flores com professores em início de car-
reira, encontramos expressão da sutileza das interfaces e distinções entre as 
referidas dinâmicas: 

[…] o processo de mudança das atitudes e práticas dos professores é com-

plexo e depende da interacção de factores idiossincráticos e contextuais. A 

confrontação com a (inesperada) complexidade do ensino e com as dinâmicas 

da escola e da sala de aula levou os professores a revisitarem, a quetionarem e a 

(re)enquadrarem suas crenças (iniciais) e suas imagens sobre o ensino e sobre 

o que significa ser professor e, consequentemente, a uma (re)definição da sua 

identidade profissional (2004, p. 115). 

Na análise da autora, o revisitar das crenças e imagens sobre o ensino – 
em uma mediação entre saberes construídos na formação inicial e a realidade 
concreta da prática educativa – revela um processo de conhecimento vital 
e de transformação de concepções e práticas, trazendo, consequentemente, 
uma nova imagem sobre a docência para si e para os outros, ou seja, a recria-
ção da identidade profissional. 

Mas nessa tessitura de relações ainda é importante trazer os fios da 
memória e da narração. Analisando o processo de construção da identidade, 
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Pollak (1992) destaca, a partir da psicologia social e da psicanálise, três ele-
mentos: “o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do corpo da pessoa, 
ou fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso de um coletivo”; a conti-
nuidade no tempo; e o sentimento de coerência entre diferentes dimensões 
do próprio sujeito. Nesse sentido, observa-se que a ruptura dos sentimentos 
de unidade e continuidade pode provocar, inclusive, alterações patológicas. 
Nas citações seguintes, encontramos pistas sobre a importância da memória 
e da narrativa das histórias de vida no fortalecimento desses sentimentos de 
unidade e coerência. 

Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte da 

identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é tam-

bém um fator extremamente importante do sentimento de continuidade 

e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si 

(Pollak, 1992, p. 204). 

O desenvolvimento identitário do professor realiza-se na procura de uma coe-

rência temporal, na construção narrativa de histórias de vida que deem coesão 

ao passado, ao presente e aos seus futuros antecipados (Sanches, 2002, p. 92). 

O olhar para o passado e a narrativa desse passado favorecem a bus-
ca de coerência, fortalecendo o sentimento de continuidade e de unidade.  
A identidade consiste também em uma narrativa de si, a qual se constrói a 
partir de imagens do passado e de projetos de futuro que se abrem, entre 
“identidade herdada” e “identidade visada”. E uma das contribuições da 
abordagem (auto)biográfica, em contexto de formação de professores/as, 
coloca-se justamente no sentido ontológico de construção de si, em um 
movimento de formação que articula memória, narração e reconstrução 
identitária (Bragança, 2008). 

Abordagem metodológica

Buscamos, com a “abordagem metodológica”, relações internas entre o 
teórico e o metodológico que se desenham na experiência da pesquisa (auto)
biográfica no campo educativo e, especialmente, na formação de professores/
as. Procuramos, desse modo, indicar e justificar o caminho proposto por 
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este livro, na perspectiva da investigação-formação, por meio de narrativas 
de formação. Além disso, em uma reflexão sobre as propostas de caminhos, 
incluímos uma análise dos desafios da interpretação, considerando o lugar e 
a importância dessas dimensões neste estudo. 

Pesquisa-ação, pesquisa-formação e as especificidades da biografia educativa

A abordagem das histórias de vida rompe, por sua própria natureza, 
com a prática simplificadora, reducionista e nomotética da investigação so-
cial, projetando a pesquisa em educação fora do quadro lógico-formal. É esse 
movimento de ruptura que, segundo Ferrarotti, modifica as bases da pesqui-
sa, transformando-a em pesquisa-participação: “De la sociologie comme parti 
pris de neutralité et pratique administrative socialement neutre, on passe à la 
sociologie comme participation humaine significative et moyen d’autodéve-
loppement” (1990, pp. 89-90). Nesse sentido, a pesquisa-formação coloca-se 
como um paradigma metodológico que procura romper com a neutralidade 
e objetividade das práticas de pesquisa, aproximando investigadores e partici-
pantes da dinâmica viva do conhecimento. 

A pesquisa-formação tem sua origem na pesquisa-ação, já que busca 
um efetivo envolvimento dos pesquisadores na transformação individual e 
coletiva. Essa perspectiva encontra fundamentação na dialética histórica, no 
conceito de práxis, tal como proposto por Marx, que perspectiva uma filoso-
fia que não apenas interprete o mundo, mas possa transformá-lo, por meio 
de uma relação de imbricação entre prática-teoria-prática. 

Além do carácter de ação dialética, de busca de transformação, Josso 
destaca, como característica dessa proposta metodológica, o sentido de “ex-
periência”: a pesquisa-ação e a pesquisa-formação geram uma experiência que 
apresenta uma natureza específica. Se, no positivismo, encontramos uma se-
paração entre sujeito e objeto, na perspectiva que analisamos, é no movimen-
to intersubjectivo, no encontro e na partilha do processo de investigação, que 
o conhecimento é produzido e, assim, a pesquisa-formação assenta-se sob 
uma experiência existencial que produz conscientização (1991, pp. 114-25).

O postulado da pesquisa-formação é, pois, de que a intensidade dessa 
experiência pode produzir conscientização como processo que não pode ser 
ensinado, mas que é vivido de maneira muito pessoal pelo sujeito: um mo-
vimento que leva à busca de transformação. Essa perspectiva de investigação 
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não nega o carácter científico, antes, busca um saber fruto de uma objetiva-
ção, apresentando múltiplas dimensões (Josso, 1991).

Em um contexto de interação efetivamente humana, o desenvolvimen-
to do trabalho de investigação produz um movimento de formação, de auto-
desenvolvimento para o investigador e para os que participam como sujeitos 
da pesquisa. A pesquisa-formação implica uma experiência significativa de 
articulação de saberes, não busca a produção de um saber dicotomizado que 
futuramente “poderá ser aplicado” socialmente, mas o desenvolvimento da 
pesquisa pressupõe a mobilização de saberes, experiências e praxis vitais.24 

O desenvolvimento da investigação com aporte nas histórias de vida 
traz, assim, uma especificidade já anunciada em diferentes momentos: rom-
pe-se a clássica separação entre investigador e participante da pesquisa, entre 
o que se considera “sujeito” e outro que é considerado “objeto”. Na perspec-
tiva que buscamos desenvolver, por meio da presente pesquisa, entendemos 
que ambos são sujeitos do processo de conhecer, sujeitos que, com papéis 
diferenciados, colocam-se num movimento de pesquisa e de formação.

O conceito de “biografia educativa” foi formulado por Dominicé, nos 
anos de 1980, tendo como referência a tradição das histórias de vida na pers-
pectiva sociológica. O autor experimenta um enfoque centrado na narrativa 
de formação, diferenciado do que anteriormente foi realizado nas ciências 
humanas (Josso, 1991, p. 69). Em Learning from our lives: using educational 
biographies with adults, Dominicé (2000) relata a construção de seu caminho 
de investigação, que, partindo do trabalho sobre avaliação, encontra na abor-
dagem autobiográfica uma forma de estudar o processo de aprendizagem dos 
adultos. Seu trabalho foi desenvolvido na Universidade de Genebra, no con-
texto dos seminários que receberam o título de História de Vida e Formação. 

Segundo esse autor, a biografia educativa não é uma autobiografia 
completa como a história de vida, mas é o relato das experiências que ao 
longo da vida se constituíram de maneira formadora, trazendo a intensidade 
de um processo muito pessoal marcado por seu sentido coletivo (Dominicé, 
2000, pp. 171, 173).

24 Pineau (Pineau e Michèle, 1983) apresenta o resultado de um trabalho que vem como inves-
timento no processo de pesquisa-formação por meio da história de vida, no qual Michèle, que 
participa como sujeito da pesquisa, narra e interpreta seu processo de formação, de autode-
senvolvimento. Michèle relata a intensidade desse movimento, que, como operação vital, vai 
transformando a própria vida e dando sentido a ela. 
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Encontramos, assim, no trabalho com as histórias de vida que focaliza 
os percursos formativos, a compreensão e a análise biográfica desse processo 
vital: a construção do conhecimento, engendrando transformações pessoais 
e coletivas nos sujeitos. É no movimento dialético entre passado, presente 
e futuro que os sujeitos se apropriam da vida como processo formativo e 
tomam a responsabilidade pela atribuição de sentido e pela ressignificação 
da trajetória pessoal/profissional. A biografia educativa não coloca, portanto, 
ênfase no resultado material do processo, ou seja, no texto escrito, mas no 
movimento reflexivo, que toma como referência a centralidade temporal, po-
tencializadora do presente e do futuro. Assim, biografia educativa transforma 
a rememoração em formação. 

Diante da apresentação do conceito, podemos questionar se há dife-
renças entre essa abordagem e o que, no Brasil, denominamos de forma mais 
recorrente como narrativas de formação. Se retomarmos os sentidos de edu-
cação e de formação, tal como anteriormente discutimos, encontraremos nas 
terminologias utilizadas uma diferenciação importante, pois o “educativo” 
estaria vinculado aos processos, e o “formativo”, às transformações do su-
jeito aprendente. Entretanto, a análise do conceito tal como utilizado por 
Dominicé não permite essa diferenciação, pois fala da “biografia educativa” 
não no sentido de um recorte estrito sobre a escolarização ou sobre processos 
externos aos quais o narrador foi submetido, mas sobre a forma como esses 
processos mobilizaram o movimento formativo, na intensidade das dinâmi-
cas individuais e coletivas. Todavia, como já referido, observamos que a abor-
dagem das “biografias educativas” tem sido denominada especialmente como 
“narrativas de formação”, conforme explicita Souza: 

[…] entendo que a abordagem biográfica e a autobiografia das trajetórias de 

escolarização e formação tomadas como narrativas de formação inscrevem-se 

nesta abordagem epistemológica e metodológica, por compreendê-la como 

processo formativo e autoformativo, através das experiências dos atores em 

formação. Também porque esta abordagem constitui estratégia adequada e 

fértil para ampliar a compreensão do mundo escolar e de práticas culturais do 

cotidiano dos sujeitos em processo de formação (2004, p. 5).

Entendemos, assim, que a expressão “narrativas de formação” afirma-
-se justamente por anunciar em sua própria denominação a “formação” 
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como marca que identifica a utilização metodológica das histórias de vida no 
campo educativo. Nesse sentido, a referida expressão coloca-se, além da in-
vestigação, como possibilidade efetiva de que o processo narrativo constitua 
uma experiência instituinte de novos saberes e práticas. 

Podemos, ainda, trazer a discussão do recorte temporal que se coloca 
nesse desdobramento metodológico. Josso (2002a) distingue a utilização da 
abordagem (auto)biográfica no campo educativo entre o trabalho com as his-
tórias de vida, com enfoque na globalidade temporal, e a perspectiva de tra-
balho por projetos, com característica temática sobre determinado itinerário. 
Por outro lado, Dominicé (2000), quando define as biografias educativas, faz 
justamente uma contraposição no sentido de que não constituem uma histó-
ria de vida completa do sujeito, mas o enfoque sobre os processos formativos 
que se dão ao longo da vida. Nesse sentido, seriam as biografias educativas 
ou narrativas de formação colocadas como trabalho na perspectiva de projeto 
por trazerem a formação como eixo temático? Porém, se entendemos a for-
mação como um processo que se dá ao longo de toda a trajetória de vida dos 
sujeitos, a reconstrução do mesmo, por meio da narrativa, não nos levaria 
justamente à globalidade da vida em suas diferentes dimensões? Entendemos 
que o recorte temporal, no caso das biografias educativas ou narrativas de for-
mação, deve colocar-se de acordo com os objetivos da investigação, podendo 
estar, assim, próximo à compreensão de história de vida como perspectiva 
globalizadora e apresentar-se com um recorte temporal dado pelo narrador 
ou pela natureza da investigação. 

Neste livro, apresentamos as biografias educativas das professoras como 
narrativas abertas da tessitura da formação que se dá ao longo da trajetória 
de vida e, portanto, em uma perspectiva de temporalidade alargada que as 
liga ao sentido das histórias de vida no campo das ciências sociais e humanas. 

Desafios da interpretação hermenêutica 

A opção metodológica, anteriormente referida, coloca-nos frente ao 
desafio de trilhar os caminhos da interpretação hermenêutica. Narrativas de 
formação, orais e escritas, constituem, como vimos, uma tessitura de intri-
gas; trazem a força da linguagem humana e da reconstrução pessoal/coletiva 
como processo essencialmente formador, por suas potencialidades transfor-
madoras. A narração é prenhe de significados para quem narra, para quem 
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escreve, para quem lê; assim, a narrativa por si só é inteligível, se não o for, 
não constitui uma narrativa; é um convite ao diálogo e, portanto, à interpre-
tação partilhada do sujeito com ele próprio e com os outros. Consideramos 
nessa afirmação uma das dimensões da interpretação que queremos ressaltar 
neste estudo: as narrativas falam por si de forma polifônica, como “metáforas 
vivas” (Ricouer, 1996), que não se deixam aprisionar. 

As narrativas de formação, entretanto, no contexto da investigação no 
campo das ciências da educação, podem, além de sua expressão de sentidos, 
ser analisadas em função do objeto de estudo pretendido, dos objetivos e das 
questões propostas, que, no caso deste livro, consistem na própria tessitura da 
formação como processo narrativo que se dá na articulação de diferentes tem-
pos, espaços e dimensões da vida. Assim, buscaremos explicitar indicativos 
sobre a interpretação hermenêutica que tomamos como base na análise das 
entrevistas biográficas realizadas, tendo em vista os objetivos deste estudo: 
que perspectivas se apresentam como possibilidades de análise das narrativas? 
Em que consiste o processo de atribuição de sentidos e quais as possibilidades 
sinalizadas pela hermenêutica? 

No que se refere aos caminhos da interpretação, Azzan (1993) analisa 
duas perspectivas antropológicas: a estrutural e a interpretativa. Enquanto 
a primeira procura explicar por meio do método estrutural a infraestrutura 
do processo de significação em uma dicotomia entre código e mensagem, a 
segunda busca o sentido como manifestação da vida social inerente à atuação 
do sujeito no mundo. 

No paradigma interpretativo, o sentido é uma conjugação de subjeti-
vidade, um “encontro de horizontes”. Cabe ao leitor refazer o sentido, criar 
novas referências para a interpretação. O texto, ao ser interpretado, recria 
suas referências, atualizando a possibilidade de leitura. Para o paradigma 
compreensivo, os fenômenos são sempre interpretáveis, e não meramente 
classificáveis como leis (Azzan, 1993, pp. 18, 22).

Mas essa procura por significados é uma busca pela compreensão do mundo 

conceitual dos sujeitos. São significados para eles: ‘o ponto crucial da abor-

dagem semiótica é, como tenho dito, ajudar-nos a ganhar acesso ao mundo 

conceptual no qual nossos sujeitos vivem e assim possibilitar-nos, num senti-

do lato, conversar com ele (Azzan, 1993, p. 95).
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A antropologia interpretativa é, assim, uma abordagem francamente 
humanística, pois o sujeito é a referência para a interpretação e para a busca 
do sentido. Nesse paradigma teórico, faz-se opção pelo “modelo textualísti-
co” de cultura, em que o texto se afirma como produto histórico, exprime 
as possibilidades de encontro dos horizontes do intérprete e do autor; ele é 
produzido e lido historicamente, é fruto da interação humana (Azzan, 1994, 
pp. 102-3).

Encontramos pontos comuns entre a filosofia benjaminiana e as con-
tribuições da hermenêutica, especialmente nos conceitos de texto, interpre-
tação e produção histórica e coletiva do sentido. A origem dos trabalhos de 
Benjamin está na análise de obras literárias que seguiam a lógica burguesa, 
em um conceito de tempo vazio, homogêneo e linear. Ele traz a intensida-
de dos textos, exatamente no sentido de resgatar as condições históricas e 
materiais de sua produção. A interpretação em Benjamin tem referência na 
Cabala judaica, buscando uma dimensão polissêmica da linguagem que, se-
gundo ele, deteriorou-se e perdeu seu espaço por meio do predomínio do uso 
“monológico da linguagem tecnocratizada” (Gagnebin, 1993, p. 61). Essa 
dimensão polissêmica não busca delimitar um sentido unívoco, mas, ao con-
trário, revela a profundidade ilimitada da palavra. Assim, o texto tem um sen-
tido múltiplo, um sentido para, construído através da experiência partilhada, 
aberto à possibilidade de um fazer conjunto entre autor e leitor. “Esse con-
ceito enfático de experiência permite, assim, a escritura de uma anti-história, 
porque, em vez de encerrar o passado numa interpretação definitiva, reafirma 
a abertura de seu sentido, seu caráter inacabado” (Gagnebin, 1993, p. 61). 

Ricoeur (1996, pp. 18, 23), tomando a perspectiva interpretativa, ana-
lisa de forma dialética a relação entre narrativa e sua significação, entendendo 
que o discurso traz um sentido sintético que lhe é inerente, e, assim, indica 
a passagem da linguística do código para a linguística da mensagem. Desta-
caremos alguns aspectos da análise desse autor, especialmente o sentido de 
narrativa como acontecimento e comunicação e sua vinculação com a expe-
riência, bem como as mediações entre os sentidos na narrativa oral e escrita. 

A experiência, como vimos anteriormente, tem um carácter pessoal 
e subjetivo. No ato comunicativo entre narrador e ouvinte, a experiência 
pode ser partilhada por meio de sua significação. “O evento não é apenas a 
experiência enquanto expressa e comunicada, mas também a própria troca 
intersubjectiva, o acontecer do diálogo” (Ricouer, 1996, p. 28). 
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A minha experiência não pode tornar-se directamente a vossa experiência. 

Um acontecimento que pertence a uma corrente de consciência não pode 

transferir-se como tal para outra corrente de consciência. E, no entanto, algo 

se passa de mim para vocês, algo se transfere de uma esfera de vida para outra. 

Este algo não é a experiência enquanto experienciada, mas sua significação. 

Eis o milagre. A experiência experienciada, como vivida, permanece privada, 

mas seu sentido, a sua significação torna-se pública. A comunicação, é, deste 

modo, a superação da radical não comunicabilidade da experiência vivida 

enquanto vivida (Ricouer, 1996, p. 28). 

A narrativa possibilita a expressão da experiência vivida pelo sujeito, ao 
mesmo tempo que a transforma na comunicação intersubjetiva do diálogo; 
ao ser dita, a experiência se transforma em seus sentidos. As palavras são po-
lissêmicas, abertas a uma pluralidade de sentidos e é justamente o contexto 
do discurso, a relação travada entre narrador e ouvinte, que permite que as 
palavras sejam filtradas, compreendidas (Ricouer, 1996, pp. 28, 38).

E o que acontece no texto escrito, já que a relação entre o narrador e o 
ouvinte, agora leitor, não se dá de forma direta? Será a escrita apenas fixação 
do discurso oral? Segundo Ricoeur (1996), a escrita é muito mais do que uma 
reprodução da fala, “é pensamento humano directamente trazido à escrita 
sem o estádio intermediário da linguagem falada”, “a escrita toma o lugar da 
fala”. Logo, a natureza diversa entre narrativa oral e escrita nos coloca frente à 
questão hermenêutica de análise dos sentidos, pois, se no discurso oral a frase 
carrega a presença do seu narrador, por meio de indícios de sua subjetividade, 
já que esse está presente na situação de interlocução, no discurso escrito, ao 
contrário, “a intenção do autor e o significado do texto deixam de coinci-
dir” (Ricouer, 1996, p. 40). A materialidade do texto escrito ou a inscrição 
material do discurso leva à autonomia semântica do texto que desassocia a 
intenção original do autor quanto ao significado do texto. Por isso, “o que o 
texto significa interessa agora mais do que o autor quis dizer quando escre-
veu” (Ricouer, 1996, p. 41). 

Segundo Ricoeur (1996), é importante, entretanto, não cair no equí-
voco que contrapõe a falácia intencional à falácia do texto absoluto, ou seja, 
a supervalorização da intenção do autor como critério para significação do 
texto ou, por outro lado, o isolamento do texto como se não tivesse autor. 
Propõe, portanto, como ponto de partida, a compreensão dialética em que o 
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significado autoral está presente como uma dimensão do texto, em diálogo 
com os sentidos assumidos pelo próprio texto em sua possibilidade de auto-
nomia (Ricouer, 1996, p. 42).

Outro aspecto relevante na análise da natureza interpretativa da nar-
rativa oral e escrita diz respeito ao público: a narrativa oral dirige-se a um 
sujeito ou a um coletivo definido pela situação de interlocução, em um con-
texto de comunicação restrita; já a escrita apresenta um leitor desconhecido 
e aponta a “universalização do auditório”, já que, potencialmente, qualquer 
leitor pode ter acesso ao texto. A escrita, segundo Ricoeur, traz a plenitude da 
dialética entre significação e acontecimento, pois afirma-se como universal e 
contingente – universal no sentido de sua abertura ao conjunto de leitores, 
mas contingente porque sua universalidade é apenas potencial, pois o texto 
cria um campo de leitores aos quais o texto é acessível. A plenitude da escrita 
coloca-se, assim, nomeadamente, por sua abertura a uma multiplicidade de 
leitores e de interpretações, sendo esta justamente a contrapartida dialética 
da autonomia do texto. “Segue-se que o problema da apropriação do sentido 
do texto se torna tão paradoxal como o da autoria. O direito do leitor e o 
direito do texto convergem numa importante luta, que gera a dinâmica total 
da interpretação. A hermenêutica começa onde o diálogo acaba” (Ricouer, 
1996, pp. 42-3). 

Mas as contraposições entre narrativa oral e escrita se colocam também 
quanto à relação entre sentido e referência. No discurso oral, a referência, ou 
seja, as entidades extralinguísticas às quais o discurso se refere, como aconte-
cimentos, pessoas, lugares, coisas, estão imediatamente situadas no contexto 
da comunicação, fazem parte do universo comum partilhado pelos que te-
cem o diálogo. Essas referências são reforçadas pela linguagem gestual, por 
expressões, manifestações emotivas e referências ostensivas, como advérbios 
de tempo, de lugar e outros recursos da linguagem oral. As referências osten-
sivas continuam presentes no discurso escrito, entretanto, a gama de apelos 
que envolve a intersubjetividade não se torna tão evidente ou se manifesta de 
outra forma na relação entre o leitor e o texto (Ricouer, 1996, p. 46).

A ausência de uma situação comum gerada pela distância espacial e temporal 

entre o escritor e o leitor; o cancelamento do aqui e agora absoluto pela subs-

tituição das marcas externas materiais para a voz, a face, o corpo do locutor 

como a origem absoluta de todos os lugares no espaço e no tempo; e a auto-
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nomia semântica do texto que o separa do presente do escritor e o abre a um 

âmbito indefinido de leitores potenciais num tempo indeterminado – todas 

as alterações da constituição temporal do discurso se reflectem em alterações 

paralelas do carácter ostensivo da referência (Ricouer, 1996, p. 47). 

A relação entre o leitor e o texto se assenta, assim, em uma natureza 
diferenciada da que é estabelecida entre o narrador e o ouvinte, no contexto 
de uma comunicação direta. O texto ganha autonomia por seu descolamento 
espaçotemporal e subjetivo, inerente à relação direta da comunicação. O au-
tor, entretanto, destaca que a autonomia do texto não significa a abolição da 
referência. Mesmo um texto poético fala do mundo, de um modo de estar no 
mundo, e, nesse sentido, só a escrita, “ao libertar-se não só do autor e do seu 
auditório originário, mas da estreiteza da situação dialógica, revela esse des-
tino do discurso como projectando um mundo” (Ricouer, 1996). Tal como 
a pintura, a escrita ou fixação material do discurso não reduz o original, mas 
potencializa as possibilidades de interpretação, “a inscrição do discurso é a 
transcrição do mundo, e transcrição não é reduplicação, mas metamorfose” 
(Ricouer, 1996). Por outro lado, a leitura resgata a significação do texto do 
estranhamento e da distanciação, pois o leitor estabelece uma relação tam-
bém dialógica que abre o caminho para sua transformação (Ricouer, 1996, 
pp. 49, 52-3). 

O sentido de metamorfose produzido pela narrativa escrita, bem como 
a potencialização de múltiplas interpretações, manifesta-se também na uti-
lização de “metáforas vivas” (Ricouer, 1996, pp. 63-4). A metáfora viva, tal 
como analisada pelo autor, não consiste na substituição de uma palavra por 
outra de forma estéril ou colocada como mero ornamento, mas diz algo novo 
a respeito da realidade – “é a presença inarticulada de um excesso de sentido, 
cuja dinâmica arranca os significados já construídos de sua situação ordinária 
e os transfere para um novo campo referencial” (Pereira, 1983, p. 37). 

Na dialética entre narrativa e significação, tanto no discurso oral como 
no escrito, encontramos ancoragem na abertura à uma polifonia de vozes e de 
sentidos e somos, então, confrontados com a questão filosófica da verdade. 
Qual é a possibilidade de a verdade se afirmar em um trabalho científico que 
toma como referência epistemológica a abordagem (auto)biográfica, considerando 
tanto a importância da memória e de sua natureza inventiva como os caminhos 
da interpretação como abertura à pluralidade de sentidos? 

Histórias de vida e formação de professores com imagem.indd   123 5/11/2012   11:35:33



124 Histórias de vida e formação de professores: diálogos entre Brasil e Portugal

Sabemos que Proust não descreveu em sua obra uma vida como ela de fato 

foi, e sim uma vida lembrada por quem a viveu […] Pois o importante, para 

o autor que rememora, não é o que ele reviveu, mas o tecido de sua rememo-

ração, o trabalho de Penélope da reminiscência. Ou seria preferível falar do 

trabalho de Penélope do esquecimento? A memória involuntária, de Proust, 

não está mais próxima do esquecimento que daquilo que em geral chamamos 

de reminiscência? Não seria esse trabalho de rememoração espontânea, em 

que a recordação é a trama e o esquecimento, a urdidura […] (Benjamin, 

1993, p. 37). 

Benjamin se refere à tessitura da narrativa memorialística, colocando 
enfoque não no que o autor rememora, mas no tecido de sua rememora-
ção; entretanto, fala de um contexto ligado à obra de ficção. A utilização 
da perspectiva (auto)biográfica, tanto em pesquisa como em programas de 
formação, no campo educativo, desafia-nos a pensar uma epistemologia que 
se afirma como trabalho científico, justamente por incorporar a vida hu-
mana e a subjetividade. Ricoeur (1994, p. 134) analisa as relações entre a 
narrativa ficcional e a narrativa histórica, afirmando “um laço indireto de 
derivação pelo qual o saber histórico procede da compreensão narrativa sem 
nada perder de sua ambição científica”, e reconstruir esses laços é trazer à luz 
a “intencionalidade do pensamento histórico”; a história continua a visar o 
campo da ação humana e a sua temporalidade de base. O autor defende que 
tanto a narrativa de ficção como a histórica trazem em comum a organização 
por meio da tessitura da intriga, passando pelo círculo mimético que envolve 
a Mimese I, pela referência à ação humana, a Mimese II, na configuração desse 
campo por meio da atuação do narrador, e a Mimese III na reconfiguração 
que se dá pela leitura. Segundo o autor, a realidade histórica é construída pelo 
historiador por meio de vestígios, em uma trama que envolve a articulação 
entre explicação e compreensão na configuração da Mimese II, indicando o 
compromisso com a verdade histórica.

Mas como falar do conceito de verdade? Veyne (1984) nos ajuda nesse 
debate quando se refere a “programas de verdade”. Ele afirma: “O que nos 
dará ocasião de constatar que o sentimento de verdade é muito amplo, mas 
também que verdade quer dizer muitas coisas […] até englobar a literatura de 
ficção” (Veyne, 1984, p. 26). Em sua análise, destaca que há uma pluralidade 
de programas de verdade ao longo dos séculos, programas que estabelecem 
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uma relação de força e de disputa, e o conhecimento “é o produto dessas 
forças, não o reflexo de seu objeto” (Veyne, 1984, p. 100).

Mas as verdades não estão inscritas como as estrelas sobre a abóbada celeste: 

são a pequena esfera de luz que aparece no extremo da luneta de um progra-

ma, de tal modo que a dois programas diferentes correspondem evidente-

mente duas verdades diferentes, mesmo que seu nome seja o mesmo (Veyne, 

1984, p. 101). 

Nesse sentido, a verdade se afirma como construção histórica, como re-
sultado de um processo de luta e disputa situadas no tempo e no espaço. Qual 
programa de verdade constitui referência para professores/as que narram suas 
biografias educativas em contexto de pesquisa e formação? Essas narrativas con-
sistem em uma “invenção de si”? Uma invenção no sentido ficcional ou aliada a 
um determinado programa de verdade? Em uma reflexão sobre a autobiografia 
no contexto literário, Lejeune (2003) levanta aspectos importantes e destaca 
duas posições conceituais frente à autobiografia. A primeira, tomando como 
fundamento a psicologia (“crítica da memória, ilusões da introspecção”) e 
a narratologia (“toda narrativa é uma fabricação”), entende que essa pro-
dução não tem nenhum compromisso com a verdade e que, nesse sentido, 
confunde-se com a ficção. A segunda, que é defendida pelo autor, afirma que 
a autobiografia deve estar fundada na “estética da verdade” e numa “eficácia 
na transmissão de uma experiência vivida”. Dessa forma, confronta-se com a 
discussão do conceito de verdade e afirma: 

Sem dúvida, a verdade é inatingível, em particular quando se trata da vida 

humana, mas o desejo de a alcançar define um campo de discurso e actos 

de conhecimento, certo tipo de relações tanto no campo do conhecimento 

histórico (desejo de saber e de compreender) e no campo da acção (promessa 

de facultar esse conhecimento aos outros) como na área de criação artística 

(Lejeune, 2003, p. 41).

Como vimos anteriormente, a identidade é um processo de construção, 
de criação cotidiana, o que indica que tanto nos movimentos da vida quanto 
na escrita sobre ela o sujeito reconstrói imagens a respeito de si e de seu pro-
cesso social. Tal fato não indica, segundo o autor, que ocorra uma “invenção 
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de si mesmo” pelo narrador. Lejeune (2003, pp. 41, 46) sugere, assim, que a 
autobiografia esteja ancorada na tríade “belo, bem, verdadeiro”, ou seja, na 
estética, na ética e na verdade. O autor também estabelece diferenças entre 
o leitor de ficção e o de autobiografia: o primeiro lê na busca do lúdico, do 
prazer; o segundo, na busca de compreensão dos caminhos da vida humana. 
Nesse sentido, o leitor de autobiografias é ativo, “reage antes de mais ao tipo 
de contacto que o autor estabelece” (Lejeune, 2003, pp. 41, 46). É como se 
o leitor fizesse parte de um tribunal do júri. 

Cabe-lhe acabar o acto de conhecimento de uma vida esboçada no texto, 

perseguindo uma última palavra ou uma resposta que se espera dele. É o que 

já dizia Rousseau sobre o papel do seu leitor nas Confessions: ‘Cabe-lhe reunir 

esses elementos e determinar que ser compõem eles; o resultado deve ser obra 

sua, e , se se enganar, então todo o erro será obra sua’ (Lejeune, 2003, p. 50).

Referindo-se, dessa maneira, ao leitor de autobiografias, Lejeune (2003) 
entende que ele vai à procura de compreensão das tramas da vida humana e, 
portanto, estas devem manter um compromisso com a verdade. Articulando 
as contribuições dos autores citados às questões anteriormente propostas com 
relação à especificidade das biografias educativas no contexto das ciências da 
educação, somos levados à uma perspectiva em que as narrativas de forma-
ção, bem como a análise que delas se pode fazer, trazem o compromisso, sim, 
com determinados “programas de verdade”. Aqui, o plural é significativo 
porque fala de um programa tanto do ponto de vista do investigador como 
daquele/a que narra sua trajetória de vida. Entretanto, sendo o processo nar-
rativo reflexivo e potencialmente transformador, a narrativa favorece uma re-
construção de si. Então, por um lado, concordamos com Lejeune, afirmando 
o compromisso com a verdade entendida como uma versão em disputa, mas, 
por outro, afirmamos que essa reconstrução é também um processo ficcional, 
já que a narrativa memorialística seleciona, articula e, nesse sentido, é inven-
tiva. Entendemos, dessa forma, que a narrativa de formação, como invenção 
de si, mediatiza dialeticamente a ficção e a busca de afirmação de programas 
de verdade que, muitas vezes, se acham em disputa na interioridade do pró-
prio narrador. 

A defesa das possibilidades da verdade na narrativa levou Ricoeur 
(1994, 1996) à análise da polarização entre explicação e compreensão, bus-
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cando uma nova perspectiva de análise. A explicação caracteriza o modo de 
produção do conhecimento ligado às ciências naturais, assenta-se no deta-
lhamento dos processos, tendo em vista uma “lei” que será sempre manifesta 
em situações idênticas. Nesse sentido, a explicação associa-se à causalidade 
e à previsão – um conjunto de causas gera determinado fenômeno. Logo, o 
conhecimento dessas causas torna o fenômeno previsível, enquanto a com-
preensão diz respeito à uma análise global com relação aos fenômenos. Em 
uma abordagem nomológica, essas duas dinâmicas ocorrem de forma iso-
lada e independente. Observamos que, no campo histórico, por um lado, 
inicialmente, houve uma busca de salvar a história do ceticismo, por meio 
da objetividade, valorizando-se a explicação; por outro, a crítica a essa pers-
pectiva acarretou uma supervalorização da compreensão em detrimento da 
explicação (Ricouer, 1994, pp. 173, 175).

Ricoeur, entretanto, procura um fio condutor que articule explicação à 
compreensão: “esse fio condutor, na minha opinião, é a intriga, como síntese 
do heterogêneo. A intriga, com efeito, ‘compreende’, numa totalidade inte-
ligível, circunstâncias, fins, interações, resultados não desejados” (1994, pp. 
182, 194, 204). Dessa forma, a narrativa, como tessitura da intriga, integra 
explicação e compreensão: 

Porque uma simples narrativa já faz mais que relatar acontecimentos na sua 

ordem de aparecimento. Uma lista de fatos sem ligações entre si não é uma 

narrativa. É por isso também que escrever e explicar não se distinguem […] 

O que se pode distinguir é a narrativa e as provas materiais que a justificam: 

uma narrativa não se reduz a um sumário de seu próprio aparato crítico, quer 

se entenda por isso seu aparato conceitual, quer seu aparato documental […] 

Explicar por que alguma coisa aconteceu e descrever o que aconteceu coin-

cidem. Uma narrativa que fracassa em explicar é menos que uma narrativa; 

uma narrativa que explica é uma narrativa pura e simples (1994, p. 212). 

A narrativa, por sua natureza, é explicativa, apresenta acontecimentos 
em sua especificidade, mas também em uma articulação de sentidos, como 
uma “história a ser seguida” (Ricouer, 1994, p. 214). Segundo Ricoeur, as 
histórias comportam ações, experiências, personagens, situações que mudam, 
reações, acidentes. Nesse sentido, Pollak (1992) distingue três elementos 
constitutivos da memória e da narrativa – acontecimentos, pessoas e lugares: 
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os acontecimentos que podem ser vividos pelo próprio sujeito ou por uma 
coletividade da qual faz parte; as pessoas ou personagens conhecidas direta 
ou indiretamente; e lugares que também trazem um forte apelo à memória e 
estão presentes como referenciais. 

As narrativas como tessituras de intrigas reúnem, assim, “as finalidades, 
as causas materiais, os acasos: uma intriga é uma mistura muito humana e 
muito pouco ‘científica’ de causas materiais, de fins e de acasos” (Ricouer, 
1994, p. 244). A presença do acaso nos leva à noção de acidente que se apre-
senta como uma interrupção na continuidade narrativa, a forma dramática 
de uma mudança de sorte. 

Na articulação desses elementos, a narrativa se afirma como síntese do 
heterogêneo, os componentes se articulam e compõem uma história que pode 
ser seguida, em um movimento que leva à conclusão. “Seguir uma história, 
com efeito, é compreender as ações, os pensamentos e os sentimentos suces-
sivos enquanto apresentam uma direção particular […]” (Ricouer, 1994, pp. 
215, 218, 320), somos levados, assim, pelo desenvolvimento da narrativa e 
conduzidos por questões e impulsos que levam à conclusão do processo como 
um todo. Dessa forma, “compreensão e explicação estão inextricavelmente 
misturadas no processo: idealmente, uma história deveria explicar-se por si 
mesma” (Ricouer, 1994). O encaminhamento da narrativa à sua conclusão 
não indica, entretanto, que possa ser deduzido ou predito, mas que a história 
é aceitável, ou seja, que há uma possibilidade de sentido.

É por isso que seu problema não é nem deduzir nem predizer, mas compre-

ender melhor a complexidade dos encadeamentos, que, cruzando-se, conver-

giriam para a ocorrência de tal acontecimento. Nisso, o historiador difere do 

físico; não busca ampliar o campo das generalidades à custa da redução das 

contingências (Ricouer, 1994, p. 220).

As intrigas, com efeito, são em si mesmas ao mesmo tempo singulares e não 

singulares. Falam de acontecimentos que só ocorrem nessa intriga; mas há 

tipos de armação da intriga que universalizam o acontecimento (Ricouer, 

1994, p. 295).

O historiador não trabalha buscando generalizações entendidas como 
predições, mas coloca luz sobre a particularidade das contingências, remeten-
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do essas contingências ao conjunto da narrativa. Encontramos, nessa análise, 
pistas sobre a generalização, pois em uma abordagem interpretativa ela não se 
apresenta como lei, mas está presente no sentido de uma compreensão globa-
lizadora da intriga, tanto em sua particularidade como no diálogo entre dife-
rentes narrativas. Nesse caso, tal compreensão se afirma como um “programa 
de verdade” válido para aquele grupo e que em outras situações e contextos 
pode ser útil como vestígio de uma dentre outras possibilidades de interpre-
tação. Explicar, assim, não significa apenas transformar fatos em leis, mas sim 
estabelecer coligações, pois a inteligibilidade na narrativa coloca-se na com-
posição complexa do todo, em uma articulação indissociável entre explicação 
e compreensão. Entendida como apreensão do mundo como totalidade, o 
objetivo da compreensão é inalcançável e, nesse sentido, nossa possibilidade 
se coloca, nomeadamente, pela articulação de fragmentos e versões. 

Ginzburg (1989) faz uma recuperação histórica do paradigma indi-
ciário que procura o conhecimento não diretamente acessível à experiência 
humana por meio de indícios, vestígios e sinais, exigindo uma observação 
muito atenta sobre minúcias do movimento do real. A tessitura da intri-
ga articula, assim, fragmentos da memória numa composição narrativa que, 
num trabalho rigoroso, mediatiza explicação e compreensão. Na perspectiva 
da pesquisa-formação, investigadores e participantes se envolvem em uma 
dinâmica de interpretação dessa tessitura, por meio de um diálogo com ela 
própria e com outras narrativas na construção do saber e da formação. 

Um “círculo virtuoso”

[...] hoje consigo perceber que aprendi a pesquisar seguindo um caminho 

metodológico bastante sistemático, que inclui levantamento do problema e 

de questões, elaboração do projeto, estudo teórico-metodológico, revisão de 

literatura, trabalho de campo e análise. Quero afirmar que, por um lado, essa 

organização continua fazendo sentido para mim – é o que vai dando inteli-

gibilidade ao próprio pesquisar –; por outro lado, quando olho o caminho 

percorrido pela pesquisa, penso que posso afirmar que esse roteiro é apenas 

didático, tem como objetivo nos ensinar a caminhar, mas, de fato, as etapas 

se atravessam e são atravessadas pelo inesperado, pela interrupção, por idas e 

vindas que se misturam na intensidade da construção do conhecimento, da 

formação, da minha própria formação. [...] 
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Nesse sentido, é significativo como a experiência que vivi com cada professora 

me ensinou, me transformou, mexeu por dentro na tessitura de concepções 

teórico-metodológicas. 

[...] Penso, então, que estou em um momento de ruptura e aprendizagem ins-

tituinte, apresento o capítulo não como uma análise teórica sumária e prévia, 

mas como inventário pessoal de ancoragens que me deram suporte ao longo 

da caminhada, em uma articulação polifônica entre a experiência vivida com 

as professoras e o refazer dessas concepções (19 jun. 2007). 

Tomando emprestada a expressão de Ricoeur (1994, p. 117), ao per-
correr tanto as reflexões conceituais como a abordagem metodológica, visua-
lizamos a perspectiva de um “círculo virtuoso”; um círculo que se repete, que 
insiste em se reapresentar quando centramos a análise nas potencialidades da 
abordagem (auto)biográfica em formação de professores/as, mas que se repe-
te não de forma “viciosa”, mas inventiva, instituinte e crítica. 

Quanto ao movimento do próprio texto, é importante afirmar que 
os conceitos e as questões que se foram desdobrando não consistem em um 
constructo teórico prévio ao desenvolvimento da pesquisa, mas em uma for-
mulação que se deu ao longo do processo, em mediação com as escolhas de 
caminhos, bem como com o desenvolvimento efetivo da pesquisa junto às 
professoras portuguesas e brasileiras. As palavras do livro da vida nos ajudam 
a compreender que a trajetória dessa elaboração não foi, então, linear, assim 
como não pretende ser seu sentido – o processo expressa a complexidade 
da própria pesquisa, da construção do conhecimento, da formação em um 
diálogo entre reflexões conceituais, opções tomadas e caminhos construídos. 
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