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Resumo

Este trabalho apresenta uma análise dos conceitos de abordagens biográficas, histórias de vida, memórias,
narrativas e suas contribuições para a formação profissional de professores e suas práticas numa perspectiva
interdisciplinar de atuação. Os resultados foram obtidos por meio da aplicação de questionários e gravação de
entrevistas realizadas com egressos do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente na docência. A
utilização do método biográfico privilegia a intersecção entre conhecimentos e sentimentos separados pela
educação clássica. A partir das suas falas, narrativas e silêncios (autobiografia) constata-se a consolidação na
prática dos diversos saberes. Considera-se assim, a construção das histórias de vida condição sine qua non da
trajetória acadêmica da formação de professores.
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Abstract

This paper presents an analysis of the concepts of biographical approaches, life stories, memories, narratives
and their contributions to the training of teachers and their practices from an interdisciplinary perspective of
action. The results were obtained through questionnaires and recording interviews with graduates of the
Masters in Development and Environment in teaching. The use of biographical method focuses on the
intersection between knowledge and separated by classical education feelings. From his speeches, narratives
and silences (autobiography) notes the consolidation of diverse knowledge in practice. It is therefore
considered, the construction of life histories sine qua non of the academic trajectory of teacher education.

Keywords: teacher education, autobiographical method.

Introdução

A produção do saber sempre esteve condicionada aos contextos culturais, geográficos e econômicos
onde se estabelece a produção e reprodução da formação social. O homem ao estabelecer relações
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subjetivas entre seres conhecidos em sua simbologia aproximou o conhecimento teórico dos saberes
práticos.

Ascender do ponto de partida empírico, conhecido apenas na sua exterioridade, no seu caráter fenomênico,
ao conhecimento efetivo das forças, mediações e determinações múltiplas que produzem esta realidade, exige
um processo, uma elaboração, um método ou “caminho para”. Neste processo, as categorias teóricas, os
conceitos se constituem nas ferramentas indispensáveis, mas não suficientes e nem estáticas da apreensão
das determinações que nos permitem penetrar no tecido mais profundo que constitui a realidade investigada.
É neste espaço que o método autobiográfico se insere e permite uma profundidade investigativa.

Contextualização teórica

Os processos de formação implementados pelas universidades se constituem na ampliação de oportunidades
e crescimento profissional, pois, “[...] a universidade deve ser um centro de cultura, disponível para a
educação do homem no seu todo; finalmente, porque a verdade a ser transmitida, a universidade ensina e
mesmo o ensino das aptidões profissionais deve ser orientado para a formação integral” (JASPERS, 1965) e
assim, atender os fins principais das universidades: investigação (pesquisa), ensino e prestação de serviço
(extensão), ou seja, no tripé: ensino, pesquisa e extensão tão importante na academia.

Frigotto (1988) destaca que o [...] caráter necessário da abordagem interdisciplinar na produção e na
socialização do conhecimento no campo educativo e das ciências sociais que se desenvolve no seu bojo, não
decorre de uma arbitrariedade racional e abstrata. Decorre da própria forma do homem produzir-se como ser
social e enquanto sujeito e objeto do conhecimento social.

Nesse contexto, as abordagens biográficas adquirem relevância inconteste. Tanto elas quanto a
interdisciplinaridade tiveram sua expansão de uso na pesquisa científica a partir da década de setenta quando
as ciências humanas foram rompendo progressivamente com os paradigmas quantitativos herdados das
ciências naturais. Desde então, as abordagens biográficas foram se constituindo como referências importantes
no tratamento de questões de problemáticas epistemológicas, culturais e sociais variadas.

Qualquer referência às abordagens biográficas deve explorar o estudo da história de uma vida (seja individual
ou coletiva) mediante instrumentos variados como as biografias, as autobiografias, os relatos, as narrativas,
fotografias, os diários, história de vida, relatos de vida, os memoriais entre outros; mantendo o caráter
interdisciplinar no tratamento e na escolha de métodos e instrumentos a fim de lançar outro olhar sobre a
pertinência de tais estudos para o campo da formação. Trata-se da explicitação de elementos cuja
fecundidade heurística provoca alterações radicais nas maneiras singulares de ser e estar na relação com o
outro, principalmente nos espaços de trabalho e de formação profissional. Por tal razão, é preciso, também,
discutir a importância das abordagens biográficas como campo de pesquisa relevante em educação
permanente diante dos estudos sistemáticos sobre a formação de professores.

Em diversas áreas de conhecimento a utilização da história de vida traz contribuições inquestionáveis. Na
sociologia francesa, Daniel Bertaux em Histoire de Vie ou Récits de Pratiques?
Méthodologie de l’approche biographique en sociologie (1976) explicita que o trabalho biográfico deve se
orientar no sentido de analisar as práticas e os processos sociais pela obtenção de um relato de vida
sustentado por um relato de práticas. Trata-se mais de uma ambição em renovar epistemologicamente a
metodologia de pesquisa do que se manter retido aos modelos estatísticos predominantes. Danielle Desmarais
e Grell Paul em 1986 aprofundam essas questões na obra Les récits de vie. Théorie, méthode et trajectoire
types. Os autores procuram discutir a relevância das pesquisas sociais e a significativa contribuição que o
método e a técnica da abordagem biográfica, inspirados na pesquisa qualitativa, imprimem às mudanças
epistemológicas na segunda metade do século XX.

A principal contribuição das abordagens biográficas se destaca pela oposição à hegemonia do modelo de
causalidade determinista proveniente das concepções funcionalistas, marxistas e estruturalistas do indivíduo.
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É a partir da segunda metade do século vinte que a busca de compreensão aprofundada sobre a
individualidade humana, sobre as experiências de vida e que os indivíduos faziam com essas experiências
ganharam destaque. Supera-se paulatinamente a tendência centrada nas análises estatísticas, filiada a uma
ciência da previsão e do controle sobre variáveis mediante a adesão à metodologia qualitativa fincada na
processualidade e nas relações multidimensionais do sujeito em suas experiências de vida. Destaca-se, pois,
o sucesso alcançado pela introdução da Teoria dos Sistemas (BERTALANFFY, 1972 apud HAGUETTE, 2011)
que possibilitou teórica e cientificamente a reabilitação do sujeito e do ator social, criando abertura necessária
à determinação do conceito autopoiésis no conjunto das ações sociais mais cotidianas. A produção de si
mesmo, desde então, associa-se à escrita e à narração de si. De acordo com Delory-Momberger (2006), o
poder-saber é aquele que – ao refazer a sua história, se forma – lhe é permitido agir sobre si mesmo e sobre
seu meio. Possui mecanismos para reescrever sua história de acordo com o sentido e a finalidade de um
projeto.

Nessa conjuntura, a prática das histórias de vida em formação fundamenta-se na ideia da apropriação que o
indivíduo faz da sua própria história ao realizar a narrativa de sua vida. No caso, exploram possibilidades e
experiências como alternativas de intervenção e concebem uma denominação abrangente de formação. Na
década de oitenta, é descrita a transição entre o comum praticado e a busca de referencial teórico que
valorizasse a formação centrada no sujeito aprendente usando método de pesquisa-formação-articulada com
as histórias de vida.

É perceptível a dificuldade de pesquisadores em romper com a forma clássica de produzir conhecimento
científico a partir deste novo referencial que são as histórias de vida. A predominância do referencial
logocêntrico, racional e distanciado de qualquer tipo de expressão subjetiva, retarda, amarra, prende a
produção do novo modo de fazer ciência.

A abordagem biográfica propicia, inclusive, a criação do método autobiográfico que ganha expressividade e
sua aplicação contribui para a construção do saber científico pela potencialidade de descortinar o micromundo
da experiência individual, ressonante com a dinamicidade da prática social mais ampla. Além de assumir uma
posição transdisciplinar nos espaços da produção científica e da análise social, tal método propicia a reflexão
sistemática de práticas de formação como cartografia surgida do cruzamento de diversos conceitos e
metodologias distintas.

A primeira obra sobre história de vida foi publicada em 1927, no campo da sociologia, escrita por Thomas e
Znaniecki e intitulada The Polish Peaseant in Europe and America. As tentativas de registro de situações
relativas à história de vida foram feitas pelo homem de modo diverso. As memórias de família, incidindo
sobre os costumes e práticas entre gerações distintas; os aniversários, as confidências entre amigos, os
registros de cerimoniais como nascimento, batismo, casamento, o histórico escolar, o curriculum vitae, dentre
outros, são exemplos interessantes que trazem à tona um precioso campo, para a exploração científica, ligado
à formação e à vida de grupos humanos.

Inclusive, o trabalho investigativo com a História de Vida tem servido como referência para avaliar teorias,
inclusive provocando o aparecimento de novas perspectivas teóricas sobre o já construído por meio das
pesquisas de método biográfico. Dentre outras questões, o caráter minucioso presente na história de vida
permite que o pesquisador se aprofunde no estudo de inúmeras variáveis e das relações entre diversos
fenômenos, incrementando novos conhecimentos na área.

O movimento de valorização das histórias de vida vem em resposta às práticas dos feudos científicos
denominados ilusão biográfica que valorizava o objeto social que usava à palavra como sujeito, falando desse
sujeito e ao escrever sua vida buscava sentido. Era inconcebível aos doutores da época a ousadia dos sujeitos
a pretenderem conhecer o sentido de suas existências quando eles, os doutores em ciências humanas e
sociais, aspiravam edificar um saber linear e desprovido de sujeito.

A prática das histórias de vida em formação fundamenta-se na ideia da apropriação que o indivíduo faz da sua
própria história ao realizar a narrativa de sua vida. No caso, exploram possibilidades e experiências como
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alternativas de intervenção e concebem uma denominação abrangente de formação. Pineau (2006) analisa
essas práticas como indicadoras de uma crise paradigmática histórica: emergência de novas práxis
socioformadoras projetando, nas fronteiras das instituições, novos interlocutores em busca de novas situações
de interlocução e de escritura para tratar seus problemas vitais pós-modernos de orientação, formação
profissional e também existencial. Esse modo de compreensão da dinâmica de uma vida em seus fluxos
históricos, temporalidades e experiências socioformativa é apresentado como sendo parte de outra
abordagem analítica e de pesquisa denominada por Barbier (PINEAU, 1989) como
pesquisa-ação-formação-existencial.

A pesquisa-ação-formação-existencial traz em seu escopo mais do que uma simples técnica nova. Surgem
novas técnicas e abordagens metodológicas, biografias, autobiografias aparecem trabalhadas dentro de uma
perspectiva de valoração moral e ética. Questões sobre a autoria das histórias, seus sujeitos, finalidade,
temporalidade, local, duração, critérios, desafiam a lógica e arremessam no curso do tempo e história um
movimento socioeducativo que pretende contribuir à exigente passagem do paradigma da ciência aplicada ao
do sujeito reflexivo.

Nesse sentido, o sujeito envolve-se no desejo de querer refletir sobre a construção do seu saber e, no caso
dos professores, como partilhá-los. A aposta biopolítica é da reapropriação, pelos sujeitos sociais, da
legitimidade de seu poder de refletir sobre a construção de sua vida. Essa vida não é completamente
pré-construída. E ela é muito complexa para ser construída unicamente pelos outros; novas artes formadoras
da existência são inventadas. Lê-se,

por elas, é preciso entender práticas refletidas e voluntárias pelas quais os homens
não somente se fixam regras de conduta mas buscam transformar a si próprios, a se
modificar em seu ser singular e profissional, a fazer de sua vida uma obra que traz
certos valores estéticos e respondem a certos critérios de estilo [...] O desafio seria o
de saber em que medida o trabalho de pensar sua própria história pode livrar a
mente do que ela pensa silenciosamente e permite-lhe pensar de outro modo.
(FOUCAULT, 1984, apud PINEAU, 1989, p. 12).

Com a propagação escrita das biografias no século XVIII, a vida de pessoas ilustres adentra a história de
forma compacta. Esse movimento que permitiu à história incorporar as biografias tem suas duplicidades e
ambivalências: é aquele de todas as vidas e de todos os viventes. O direito reservado aos notáveis é agora
reivindicado por todos aqueles que querem tomar suas vidas em suas mãos e
construir/produzir/fazer/escrever suas próprias histórias.

Nesse contexto Pineau (2006) enfatiza a importância da corrente de pesquisa-ação/formação-existencial pela
contribuição que pode apresentar para fazer das práticas uma arte poderosa de autoformação da existência
ou, ao contrário, de submissão, conforme permite ou não, aos sujeitos se apropriarem do poder de refletir
sobre suas vidas e, deste modo, ajudá-los a fazer delas uma obra pessoal; uma contribuição do aprendizado
contida nos aspectos da vida cotidiana, nas práticas ou no trabalho. As aprendizagens que a educação formal
não leva em consideração e classifica como resíduo é o que há de permanente e inexplorado ao que cada
pessoa produz na vida.

A narrativa se reconstrói no momento em que é enunciada e reconstrói também o sentido da história que
enuncia. A identidade narrativa do narrador é uma das possibilidades de rever-se, revisar-se. Para Josso
(1999) o sentimento de fazer parte entre o “eu” e o passado recomposto enuncia a importância que essa
história tem em uma vida, qual importância é-lhe atribuída, a que se convém quando os sujeitos elaboram
versão suficientemente representativa de si mesmo. A preocupação de construir um saber a partir de um
trabalho intersubjetivo dos autores dos relatos com os pesquisadores e, por conseguinte, a preocupação de
dar ao trabalho educativo - sobre e com, a subjetividade de um estatuto hermenêutico produzindo, no mesmo
movimento, um conhecimento do processo de construção de si (self) e dos conhecimentos generalizáveis pelo
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seu valor de uso.

As histórias de vida começaram a ser utilizadas a serviço de projetos profissionais; as abordagens biográficas
foram introduzidas nas formações tradicionais e para acompanhar as mudanças, associou-se elaboração de
projetos e perspectiva biográfica. A perspectiva biográfica desperta fascínio ao apresentar-se associada à
reabilitação progressiva do sujeito e do ator. Isso só é possível a partir da Teoria dos Sistemas que permite a
abertura e a indeterminação pela mediação do conceito da autopoiésis, que destaca as individualidades no
campo social. Vários campos do saber são chamados à participação da construção desta nova forma de fazer
ciência.

Dois primeiros passos na direção de uma sistematização: 1 – diferenciar as abordagens das histórias de vida,
por meio das análises dos tipos de vida levadas em consideração nas pesquisas sobre as experiências de
aprendizagem (PINEAU, 1999); e 2 – os saberes universitários produzidos pelas histórias de vida, oferta de
uma vasta bibliografia que dá relevo ao campo das histórias de vida em formação.

Os trabalhos de Pineau (1999), Josso (2002), Catani (2003) e Souza (2006) demarcam diferenças no que se
refere a um relato de vida e a uma história de vida. Nota-se que o relato se refere a uma narração fiel da vida
do indivíduo conforme a pessoa conta, enquanto que a história de vida ultrapassa os limites da narrativa,
tornando-se um estudo de caso acerca da vida e da obra de uma pessoa, ou grupo de pessoas, seja pela via
de relatos ou de qualquer outro tipo de informações, documentações que permitam o enriquecimento da
pesquisa em questão.

As histórias de vida são atualmente utilizadas em diferentes áreas das ciências humanas e da formação. Tal
utilização ocorre por meio da adequação de seus princípios epistemológicos e metodológicos à outra lógica da
formação do adulto, através dos saberes tácitos ou experienciais e da revelação das aprendizagens
construídas ao longo da vida como uma metacognição[3] ou metareflexão[4] do conhecimento de si (SOUZA,
2006).

O conceito de experiência apresenta-se então, como aglutinador dos projetos de conhecimento da formação
no decurso da vida. Guy de Villers fundamenta sua perspectiva com “busca de sentido na história do sujeito”,
articulando-a com a questão identitária e juntamente com Gaston Pineau, Pierre Dominicé, Bernadette
Courtois e Le Grand são pioneiros na busca de fundamentações para as histórias de vida em formação.

História de vida pode ser qualificada como referência das tomadas de posição e dos processos e projetos de
formação de nosso estar no mundo singular ou plural por meio da exploração pluridisciplinar, ou para alguns
transdisciplinar e da sua complexidade biográfica. E no verdadeiro sentido do termo abarcam a globalidade da
vida em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões passadas presentes e futuras e na sua dinâmica
própria, pessoal e profissional.

A busca do conhecimento ou “real” é orientada pelo desejo de se informar e se apropriar dos saberes
construídos, apoia-se nas fontes das ciências do humano, da natureza e dos inúmeros saberes não científicos.
É uma pesquisa exploradora e multiforme que orienta a procura incansável que faz sentido à existencialidade.
Esses saberes pretendem explicar o nosso mundo e o nosso ser-no-mundo; ser descrição do “real” e das
realidades que nos referimos desde a infância como base da nossa integração social e cultural.

Os saberes servem para tudo: confirmar, legitimar, explicar, transformar, fundamentar ações sobre si e sobre
os outros ou sobre os contextos e situações. As narrativas de vida apontam para a busca de conhecimento
nos saberes e experiências do outro, saberes alternativos não considerados pela academia: astrologia,
acupuntura, yoga, tai-chi – o habitat.

A busca de conhecimento pode ocasionar uma transformação radical em nossa visão das coisas que
pensávamos como verdades nunca antes questionadas. A universidade colabora com a tomada de
consciência, questiona crenças e fragiliza as teorias científicas. Uma grande surpresa consiste na confrontação
da complexidade dos saberes necessários para esclarecer um problema e compreender as dificuldades
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envolvidas nessa busca de conhecimento do “real”.

Assim, vale ressaltar que Pineau (1990) refere-se à existência de um movimento socioeducativo em torno das
histórias de vida com enorme profusão de abordagens. É necessário um esforço para elaboração teórica,
pautada numa reflexão sobre práticas. É preciso que o movimento continue, todavia, caminhando no sentido
de uma integração teórica que traduza a complexidade de suas práticas. A prática das histórias de vida dá-se
como movimentos ininterruptos de histórias de vida em formação; que se fundamentam na ideia da
apropriação que os atores sociais fazem de sua própria história ao realizarem as suas narrativas de vida, a
narrativa de natureza pessoal-profissional de modo que não existe vida profissional sem a implicação efetiva
da vida pessoal. No caso da educação que vise à compreensão interdisciplinar da formação profissional, é
preciso explorar as possibilidades heurísticas de tais experiências como alternativas abrangentes de formação
socioprofissional mais fecundas e mais inventivas.

O processo formativo nas abordagens biográficas pressupõe a complexidade que envolve a constituição do
humano em suas várias dimensões, a formação acadêmica, assim como a satisfação profissional ou afetiva, já
não são suficientes para acalmar a incessante procura de plenitude que move o ser humano e a possibilidade
de encontrar e definir satisfatoriamente conforme seus anseios e assim possibilitar a manifestação dos
sentimentos que “fazem valer à pena” viver em paz.

Formação de professores e prática interdisciplinar

O século XX traz consigo características peculiares: uma concepção de mundo globalizado de onde emerge a
sociedade do conhecimento. Todos os setores da vida humana são afetados, a tecnologia não pode mais ser
ignorada e a informação é imprescindível. O progresso tecnológico atua como agente facilitador da vida
humana, distância, tempo e espaço assumem nova configuração, é uma nova forma de viver e trabalhar em
sociedade.

A sociedade do conhecimento trouxe consigo consideráveis mudanças no mundo do trabalho, o que antes se
denominava emprego está se constituindo conceitual e praticamente em trabalho, com todas as derivações
sociais, econômicas e filosóficas que emanam do termo. As práticas profissionais exigem cada vez mais
conhecimento e o sujeito trabalhador precisa desenvolver novas potencialidades criativas, críticas e capazes
de ajustar-se a essa nova realidade profissional/laborativa. O diploma já não significa empregabilidade, o
novo profissional além das competências técnicas, deve estar apto a tomar decisões, adaptar-se a mudanças
além de dominar a escrita e a oralidade, necessárias à comunicação com seus pares, subordinados e
superiores visando um bom desempenho do trabalho em equipe. Todas essas competências somente serão
possíveis a partir da reflexão sobre as próprias práticas.

Diante dessa nova realidade, constata-se a impossibilidade de retrocesso, para ir adiante o
sujeito/trabalhador deve alterar suas expectativas e reordenar suas relações com o trabalho. A tecnologia
está posta e o valor do sujeito/trabalhador será tanto maior quanto forem as suas capacidades de adequar-se
ao novo ritmo e decidir rápida e eficientemente o que deve ser feito ante esta ou aquela situação. Não é difícil
constatar que uma forma de estar preparado para enfrentar, conviver, viver, sobreviver e alterar estes “novos
tempos” é por meio do processo reflexivo.

Antes de discutirmos a formação profissional docente propriamente dita, precisamos pensar que esse é um
termo composto que designa a ação de ser professor e essa ação dentro do campo da atuação profissional
precisa ser distinguida entre emprego ou profissão. Vamos tomar as definições do Aurélio (2001) para
diferenciar uma e outra. O primeiro termo trata do ato de empregar, aplicar, colocação, cargo ou ocupação,
enquanto que o segundo, refere-se ao ato de professar, atividade ou ocupação especializada da qual se pode
tirar os meios de subsistência, ofício, mister.

Essas definições são importantes para entendermos as trajetórias dos novos professores ou docentes
contemporâneos. Enquanto há décadas atrás se acreditava que a docência era uma atividade quase inata,
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principalmente às mulheres; hoje, a escolha pela atuação docente passa pela história de vida, formação
acadêmica, análise de mercado, e principalmente a qualificação profissional.

Pode-se afirmar que as experiências de vida são reflexivas posto que realizam o movimento de viver, refletir
mais cedo ou mais tarde sobre essa vivência e dela guardar o vivido, conhecido, experienciado. Esse processo
é unilateral, a percepção do sujeito é o determinante para definição do que deve ou não ser absorvido,
guardado, considerado ou descartado. A relevância da experiência não é estática ou uniforme, pode variar de
acordo com a temporalidade, diversidade ou recorrência. Pode o sujeito minimizá-la ou potencializá-la, a
depender de suas circunstancialidades futuras. Possui ainda a característica de unicidade, a mesma
experiência ainda que vivenciada por sujeitos diferentes, terão resultados singulares.

[...] é como se fosse um caminho a seguir, um caminho a se trilhar, o que eu
compreendo muito bem porque embora a gente tenha avançado muito no sentido da
interdisciplinaridade a gente ainda não conseguiu de fato alcançá-lo, eu acho que
esse é um processo que cada sujeito, cada um vai encontrar de acordo com suas
experiências, de acordo com sua ... vamos dizer assim, acúmulo de conhecimento
certo[...]A.K.SM.

A historicidade de cada sujeito assim como as relações que ele estabelece com os eventos de sua existência
são particulares razão pela qual as experiências vivenciadas por um determinado sujeito dificilmente servirão
de aporte para outro, pois além de subtrair-lhe a própria descoberta negar-lhe-ão a possibilidade de
construção de si e por-si.

Considera-se pertinente também as contribuições teórico-metodológicas das pesquisas com narrativas
autobiográficas, conforme Abrahão (2006), ao entendê-las em seu tríplice aspecto: como fenômeno - o ato de
narrar-se; como método de investigação – recolha e construção de fontes para pesquisa e, ainda, como
processo de autoformação e de intervenção – reflexão sobre as dimensões da formação, no que concerne à
construção identitária de professores e formadores.

[...]mostrar ao aluno as interrelações , entres diversas áreas do conhecimento, que
as coisas não são estanques, que pra gente entender melhor tem que entender de
uma forma interdisciplinar, que o conhecimento que eu tenho de uma área vai me
ajudar a entender, eu sempre eu trabalhei assim ... tanto é que eu faço isso no meu
dia-a-dia eu digo sempre ao meus colegas, é até mesmo na seleção do mestrado da
prova de conhecimento , o que me ajudou na seleção foi a minha prática , foi minha
prática eu usei muito mais foi muito mais tipo assim como um depoimento, mais um
relato do meu dia-a-dia da minha experiência profissional... olhe eu não tenho tempo
de ler tudo aquilo , e não minto , digo a todo mundo mais eu coloquei ali a minha
vivência...uma coisa prática posso dizer é que minhas aulas se eu já fazia isso hoje
eu faço com maior é , outra na semana passada eu tava discutindo com os alunos , é
a questão da nossa sociedade estar composta por profissionais especialistas , cada
um na sua área né, cada um com sua visão, mais e a visão do todo que tá buscando
isso ?
quem busca interligar, quem busca beber da outra área de conhecimento, quem
busca juntar assas peças?
Então tive uma discussão com os alunos até mesmo pela questão da prova do Enem
que eles vão fazer né , aí vou ta mostrando pra eles que o Enem vem com essa
proposta[...]W.J.S.
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Delory-Momberger (2006) explicita que o ateliê biográfico utiliza a história de vida em uma dinâmica relação
entre presente, passado e futuro, visando a emergir o seu projeto pessoal. Considera a dimensão do relato
como construção da experiência do sujeito e a dimensão da história de vida como espaço de mudança.
Objetiva proporcionar condições para extração de um projeto de si profissional. A prática das histórias de vida
em formação fundamenta-se na ideia da apropriação que o indivíduo faz da sua própria história ao realizar a
narrativa de sua vida. No caso, exploram possibilidades e experiências como alternativas de intervenção e
concebem uma denominação abrangente de formação.

A narrativa é o momento em que o narrador se torna sujeito, enunciando a história que tem por verdadeira
no momento; é a sua ficção verdadeira enquanto história de vida. Ao tempo que fala o sujeito efetua a ação
ao dar-lha significado. É dado compreender-se como autor de sua história e de si próprio. Pois, durante a
narrativa o sujeito se configura como hipótese aceitável – suficiente boa – dentro da possibilidade provisória
em seu horizonte. A vivência será validada a partir da diversidade de experiências testadas para construção
da identidade e a reconfiguração se dará sob medida.

Essa linha de pensamento reconhece os saberes não formais, internos, oriundos das práticas nas relações
sociais e de trabalho nas suas vidas. É um novo aprendizado que permite definir novas relações com o saber
e com a formação. Há a associação dos formandos aos processos formativos e estes, sujeitos responsáveis
por sua própria formação. O poder-saber é aquele que - ao refazer a sua história, se forma – lhe é permitido
agir sobre si mesmo e sobre seu meio. Possui mecanismos para reescrever sua história de acordo com o
sentido e a finalidade de um projeto.

Considerações

O projeto de si não é finito, suas realizações concretas são estados transitórios. É necessário conferir tempo e
espaço para o desenvolvimento e realização do projeto de si. Envolvem bastante tempo – formação
profissional, acadêmica, familiar, afetiva - e atualizáveis como atitudes que mudam a forma física e mental
que o sujeito tem de si e alteram o sentimento que tem em relação a si mesmo.

As relações entre histórias de vida e formação têm se alimentado mutuamente, pois continuam a busca do
projeto teórico da compreensão biográfica da formação, da autoformação mediante procedimentos de
pesquisa-formação; a partir dos estudos das histórias de vida, identificar o processo de formação, refletir e
utilizar–se dele, referenciado, como método de aprendizado. Foram produzidas obras questionando métodos e
apontando para novas praxis, considerando as histórias de vida como processos de formação.

Segundo Josso

O relato de formação só é possível enquanto processo de conhecimento de um
sujeito que postula e imagina o futuro em sua plenitude. Ademais, é necessário não
apenas imaginar poder ser, mas tornar-se ao mesmo tempo, único posto que é
reconhecível e singular além de socialmente identificável. (2006, p. 10)

A invenção de si pressupõe uma conquista progressiva e continuada de autonomia de ação, de pensamento,
de escolhas diversas e modos de vida no cotidiano. Essas escolhas vão desde o vestuário, a opção de
levantar-se pela manhã até a práxis profissional ou vinculação política, partidária. Logo, esta invenção
singular resultante de pequenas, mas não menos importantes escolhas, adquire um marcador singular - plural
da invenção de si.

Apropriar-se e pensar a formação docente a partir da construção que fazemos em nossa memória,
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configura-se como fator preponderante para o entendimento das trajetórias formativas, uma vez que
abordam dimensão pessoal e profissional da vida do sujeito, compreendendo as influências referentes às
escolhas que são feitas no decorrer da vida. Só assim, analisando o percurso, no sentido de desvendar o
profissional que nos habita e que desejamos ser, é possível conhecer a própria historicidade e dar sentido às
experiências vividas, aprendidas e apreendidas ressignificando conhecimentos.
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