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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

A partir de uma reflexão sobre o conceito de identidade em algumas áreas das ciências humanas e, especificamente,
em Paul Ricoeur, o presente trabalho tem o objetivo de discutir a possibilidade de unidades de análises, na teoria de
Identidade Narrativa deste autor, para serem aplicadas em pesquisas qualitativas. Foi concluído que as metodologias
mais indicadas para serem analisadas à luz de Paul Ricouer são as histórias de vida, as autobiografias, as entrevistas
narrativas, que as principais unidades de análise a serem utilizadas são a mesmidade e a ipseidade em correlação
com a temporalidade e a historicidade das narrativas a serem analisadas.

From a reflection on the concept of identity in some areas of the human sciences and specifically in Paul Ricoeur, the
present work has the objective of discussing the possibility of units of analysis, in the theory of Narrative Identity of this
author, to be applied In qualitative research. It was concluded that the most suitable methodologies to be analyzed in
the light of Paul Ricouer are life histories, autobiographies, narrative interviews, that the main units of analysis to be
used are sameness and ipseity in correlation with temporality and Historicity of the narratives to be analyzed.

A identidade é objeto de estudo de vários campos das ciências humanas e sociais. São muitos os teóricos e
pesquisadores que tentam da conta deste tema, das mais diferentes formas e abordagens. Cada viés epistemológico
traz uma diferente concepção de homem e de mundo e consequentemente uma perspectiva diferente diante deste
tema.

O presente artigo pretende refletir sobre a identidade a partir das perspectivas fenomenológica e hermenêutica de
Paul Ricoeur, com o objetivo de discutir possibilidades de unidades de análises, baseadas em sua teoria sobre
identidade narrativa, para pesquisas qualitativas que tenham a identidade como objeto de investigação.

Quem sou eu Essa é uma pergunta comum para os homens em geral. A compreensão de si é um fator importante e
determinante para a vida dos homens. É a partir dessa compreensão que planejamos e executamos a nossa
existência como sujeitos no meio em que estamos inseridos. O estabelecimento das nossas relações, da nossa
prospecção se dá a partir das nossas vivências e estas, por sua vez, modificam a nossa concepção de nós mesmos,
ou seja a nossa identidade.

Então não podemos pensar em identidade estática, imóvel, imutável, mas, em uma identidade fluida, em constante
transformação, ou seja, um processo identitário.

Adota-se aqui uma concepção de identidade processual, fluida, em constante transformação, uma singularidade
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edificada no contexto histórico-social do indivíduo (LAURENTI e BARROS, 2000).

Laurenti e Barros (2000) entendem que a identidade não pode ser considerada inata ao ser humano e, sim,
histórico-social, ou seja, uma singularidade edificada, histórica e socialmente, nas relações do indivíduo com seus
semelhantes.

Os valores e os significados cognitivos e emocionais gerados no indivíduo pelos grupos e categorias sociais de que
este faz parte são fundamentais para a formação de parte do seu auto-conceito e, conseqüentemente, da sua
identidade social (TAJFEL, 1978). Afirma ainda este autor que categorização social em um determinado grupo tem a
função de auxiliar o indivíduo a estruturar a compreensão causal do meio social e, por meio dessa compreensão,
elaborar suas ações.

Jacques (1999), também, tem entendimento assemelhado, pois afirma que a identidade pessoal é fruto do contexto
histórico e social em que o sujeito se insere, mas não de forma passiva, pois esse contexto, ao mesmo tempo em que
influi na identidade individual, em virtude de sua apropriação, é também influenciado por ela.

De acordo com Hall (2003), a identidade, na concepção sociológica, é a intercessão entre o mundo interno pessoal e o
externo público. Com as mudanças culturais e institucionais próprias à pós-modernidade, o indivíduo não é mais ser
detentor de uma identidade única e estável, ao contrário, a identidade individual está se tornando, cada vez mais
fragmentada, formando várias identidades, que muitas vezes se contradizem, e que se conformam aos diferentes
contextos culturais que cercam o homem (HALL, 2003). Nesse sentido, o indivíduo assume a identidade que lhe é
solicitada por um determinado sistema cultural em um determinado momento.

Também em um viés sociológico, para Bauman (2005) a identidade do homem, ou as suas identidades, nas mais
diversas esferas, sejam elas, sociais, sexuais, profissionais e religiosas sofrem um processo de contínua

transformação na medida em que o homem se defronta com as incertezas e mudanças do que o autor chama de
“modernidade líquida”. O autor ressalta que a realidade, atualmente se apresenta de forma subjetiva, móvel, fluida, e é
dessa forma que o homem a vivencia.

Por isso,

A força da sociedade e o seu poder sobre os indivíduos agora se baseiam no fato dela ser
‘não-localizável’ em sua atitude evasiva, versatilidade e volatilidade, na imprevisibilidade
desorientadora de seus movimentos, na agilidade de ilusionista com que escapa das gaiolas
mais resistentes e na habilidade com que desafia expectativas e volta atrás nas suas
promessas quer declaradas sem rodeios ou engenhosamente insinuadas. (Bauman, 2005,
p.58-59, grifo do autor).

Esse contexto, segundo o autor, não comporta um homem estável, fixo, imutável, ao contrário, estar em movimento
tornou-se um requisito indispensável e não uma questão de escolha.

Bauman (2005) traz a tona o caráter frágil e “eternamente provisório” (p.22) da identidade e, por isso, as escolhas, as
atitudes, os caminhos percorridos pelo homem, são fatores incontestáveis para a identidade.

Em vista disso, conclui-se que, em bons aspectos, as expressões “experiência social” e “experiência individual” talvez
sejam meramente coloquiais, não se circunstanciam de forma consistente, pois há uma perspectiva de unicidade
indissolúvel, permitindo cogitar um possível paradoxo, o de que as projeções das coisas e do mundo no indivíduo são
as projeções do próprio indivíduo nas coisas e no mundo. Daí, certamente, as sínteses de identidade, subjetividade,
intersubjetividade, em suma, do viver humano.

Mas, como se constitui essa compreensão de si mesmo

Como o homem elabora a sua própria identidade
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É através, de Paul Ricoeur e de sua compreensão de identidade narrativa que tentaremos refletir sobre essas
indagações.

A afinidade da discussão do conceito de identidade em Paul Ricoeur e nos demais teóricos tratados no primeiro
capítulo deste trabalho, está em seu caráter fluido, contínuo, processual e dialético que (des)constitui, (des)constrói o
sujeito.

Para este autor a compreensão que o indivíduo tem de si é efetivada pela narração das suas próprias experiências.
Nessa perspectiva, o sujeito interpreta as suas próprias ações, possibilitando, como consequência uma interpretação
de si em um viés hermenêutico, gerando uma compreensão da sua própria identidade (GUBERT, 2012).

Ricoeur (1988) define identidade em dois usos deste termo: Mesmidade e Ipseidade. O primeiro corresponde ao termo
idem: o semelhante, o muito parecido, o idêntico. O segundo termo chamado de Ipseidade se refere a identidade
como si , como mudança aliada a permanência da pessoa. Para Ricoeur a identidade é fluida e permanente, ao
mesmo tempo que continua se transforma em uma perene interação, em uma relação dialética entre mesmidade e
ipseidade.

Ricoeur (1992) afirma que a dialética da mesmidade (o que) e da ipseidade (quem) é interna a constituição ontológica
da pessoa. Mesmidade, então, refere-se a permanência, a continuidade do homem, que mesmo mudando,
transformando-se, guarda certos traços de permanência, que

permitem a reidentificação do que é dito. Por outro lado a ipseidade corresponde a ressignificação do que foi vivido.

A identidade, então, se constitui em uma relação entre o estático e o móvel, o permanente e o volátil, o sólido e o
fluido.

Segundo Piva (1999) é na identidade narrativa que se articulará de forma dialetica a mesmidade e a ipseidade. Nessa
dialeticidade a primeira designa o ser idêntico e imutável e a ipseidade “designará a identidade reflexiva constituída de
uma alteridade implícita”, designando a singularidade “irrepetível do sujeito” (p.267). Esta dialética se apresenta de
maneira decisiva no registro da narração, em que a identidade pessoal estará relacionada à temporalidade própria de
uma história contada. (PIVA, 1999).

Piva (1999) entende que, para Ricoeur, é na narrativa que o tempo é considerado como um fator importante na
constituição da pessoa e das sua ações, considerando a identidade pessoal na história, no percurso de uma vida. É
essa consideração acerca das implicações do tempo na identidade pessoal que gera a confrontação da mesmidade
com a ipseidade. Enquanto a mesmidade é tida como algo imutável, permanente, algo que não pode ser afetado pelo
tempo, a ipseidade está fundamentada na manutenção do si, na permanência do caráter, ou seja, nas características
como disposições, hábitos, dentre outras, que nos levas a reconhecer uma pessoa (PIVA, 1999).

As características, os traços, as crenças, são parte do caráter do homem, permitindo uma permanência atemporal do
eu, designando a mesmidade da pessoa e a sua continuidade no tempo. Por isso o caráter é definido como (...) o
conjunto das marcas distintivas que permitem reidentificar um indivíduo humano como sendo o mesmo” (RICOEUR,
1990, p. 144).

Nessa perspectiva, Gubert (2012, p.139) afirma, que na filosofia Ricoeuriana o caráter é a “continuidade ininterrupta
daquilo que permanece no tempo” designando de “(..) modo emblemático a mesmidade do sujeito”, ou seja, pode ser
compreendido como a “mesmidade na totalidade”.

No Cárater, então, fundem-se, coincidem a ipseidade e a mesmidade possibilitando uma continuidade, uma
estabilidade ao sujeito, permitindo o reconhecimento por si próprio e pelos outros. Ricoeur acrescenta que

O caráter é verdadeiramente o ‘quê’ do ‘quem’. Não é, mais exatamente, o ‘quê’ ainda
exterior ao ‘quem’,(...). Trata-se realmente aqui do recobrimento do quem pelo o quê, o qual
faz passar da questão: quem sou eu à questão: o que sou eu” (1990, p. 147).
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É no conceito de identidade narrativa que Ricoeur (2012) encontra a mediação entre a pura ipseidade e a manutenção
de si mesmo no tempo, pois o autor considera que a identidade narrativa é constitutiva da Ipseidade por que pode
incluir a mudança na continuidade da vida de um sujeito. Nesse interim, na identidade narrativa teorizada por Ricoeur
o sujeito é ao mesmo tempo leitor e escritor da sua própria vida.

Sem a ajuda da narração, o problema da identidade pessoal está com efeito condenado a
uma antinomia sem solução: ou se pensa um sujeito idêntico a si mesmo na diversidade de
seus estados, ou, segundo Hume e Nietzsche, se sustenta que este sujeito não é senão uma
ilusão substancialista, cuja eliminação não deixa lugar senão a uma pura diversidade de
cognições, emoções e volições. O dilema desaparece se, à identidade compreendida no
sentido de um mesmo (idem), opomos a identidade compreendida como um si mesmo (ipse);
a diferença entre idem e ipse não é outra que a diferença entre uma identidade substancial
ou formal e a identidade narrativa. A ipseidade pode escapar ao dilema do Mesmo e do
Outro, na medida em que sua identidade repousa numa estrutura temporal conforme o
modelo de identidade dinâmica, originada da composição poética de um texto narrativo. O si
mesmo pode desta maneira dizer-se refigurado pela aplicação reflexiva das configurações
narrativas. Diferentemente da identidade abstrata do Mesmo, a identidade narrativa,
constitutiva da ipseidade, pode incluir a mudança, a mutabilidade, na coesão de uma vida
(p.418, 419, grifo do autor)

A identidade, nesta perspectiva, ao mesmo tempo que, é estável pela mesmidade, é fluida, dinâmica e temporal na
ipseidade. A narração permite ao sujeito a reflexão sobre o que foi vivido e a possibilidade da sua ressignificação.
Compreende-se aqui a narrativa como uma forma de constituição da identidade.

Ricoeur considera todo ato de (re)pensar um ato crítico. Ao pensar e ao narrar a sua própria história, o indivíduo,
ressignifica, reinventa o que foi vivenciado.

Desse modo a compreensão de si é uma interpretação e esta uma fábula, uma ficção histórica em que a autobiografia
e o imaginário estão imbricados. Por isso, em relação a identidade narrativa, Ricoeur argumenta que a narrativa é uma
mistura entre realidade e ficção resgatando a ontologia do que foi vivenciado.

Para Gubert (2012) o desenvolvimento da narrativa ocorre quando esta procura responder às questões “quem”, “o
quê” e “como”. É dessa maneira que aspectos como temporalidade, personagem e a ligação entre os fatos são
abarcados, conectados.

Neste sentido, ao refletir sobre a identidade narrativa em Paul Ricoeur, Sivinsky (2011, p. 11) conclui:

(...) a qualificação da identidade enquanto narrativa denuncia tanto uma hierarquização da
identidade no sentido de mesmidade, quanto a inelutável mas válida constituição de um si
como um outro. Reside aí a implicação de que todo ente pede um nome, e que todo nome
pede uma identidade, e que esta identidade só pode ser uma narrativa. O que se abre, ao
mesmo tempo, é sua possibilidade de fechamento e de abertura; pois, toda história pode ser
recontada, e, por mais que tentemos mantê-la, ela muda, e, paradoxalmente, por mais que
tentemos mudá-la, ela continua. Mais interessante ainda: mesmo que contemos uma história
apenas para nós mesmos, é a um si-mesmo como um outro a quem contamos.

Observa-se em Paul Ricoeur (1992) a fluidez e a mobilidade da identidade narrativa, que permite ao sujeito a sua
reinvenção, reinterpretação e ao mesmo tempo a sua mesmidade. Para este filósofo para se compreender a narrativa
é necessário interpretá-las buscando decifrar o “sentido oculto no sentido aparente” (p.15) e transcender os níveis de
significação implicados no sentido literal.

O conceito de identidade narrativa de Paul Ricoeur, casa bem com a concepção de Modernidade Líquida de Bauman.
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O próprio Bauman faz essa relação quando cita Paul Ricoeur e os seus conceitos de mesmidade e ipseidade,
correlacionando-os com a sua teoria.

Bauman (2005) afirma que vivenciamos uma época líquida moderna em que o mundo ao nosso redor está
completamente fragmentado e desorganizado e que a vida do homem encontra-se repartida em diversos episódios
fragilmente interligados demonstrada na dialética contraditória entre a mesmidade e a ipseidade.

A Ipseidade e a mesmidade se caracterizam como as principais unidades de análise em trabalhos baseados em Paul
Ricoeur. Para isto é necessário que os aspectos como temporalidade e historicidade estejam presentes nos dados
para que sejam permitidos a observação das características estáveis (mesmidade), mutáveis e temporais (ipseidade).

Assim, para que seja possível utilizar os pressupostos teóricos de Paul Ricoeur em uma análise de dados, é
necessário, em primeiro lugar que os instrumentos utilizados para coleta desses dados possibilitem o acesso do
pesquisador à historicidade e temporalidade dos discursos.

Por isso as metodologias mais aconselháveis são as histórias de vida, as autobiografias, as entrevistas narrativas, que
dê acesso, ao pesquisador, às histórias de vida e, consequentemente, às identidades narrativas do sujeitos.
Acredita-se que ao narrar a sua própria história, o sujeito ressignifique as suas vivências e, até mesmo, transforme o
sua maneira de agir e de ser, é a transformação na permanência. Um outro fator importante é que o acesso aos dados
precisam ser de forma transversal em que o sujeito revive aspectos do passado a partir da narração e antecipa o
futuro através da prospecção, do planejamento.

Por isso, temporalidade e historicidade se tornam, também, unidades de análises necessárias para o reconhecimento
da ipseidade e mesmidade. É a partir do aspecto temporal que o pesquisador poderá ter acesso a mudança na
permanência.
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