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Resumo:

Este pesquisa inserese num campo subjetivo de formação humana num processo de individuação atrelado
à docência. As averiguações estão diretamente vinculadas ao polo (auto)biográfico e ao espaço escolar
acerca de uma denominada professoralidade. Ao pesquisar sobre a constituição da profissão docente,
buscamse desvelála intimamente relacionada às formas pelas quais as pessoas assumem seus
aprendizados e reagem frente às funções inerentes ao papel social de ser professor: de como se
constituem professores, de como se tornam o que são no exercício da profissão e de que modos os
desvelamentos de cenas virtuais do estar sendo docentes poderão criar possibilidades de acionamento de
novas composições da professoralidade. Relacionase às narrativas e articulações entre as trajetórias
humanas e profissionais em desvelamentos de fenômenos e itinerários de vida.

Palavras-chave: Investigaçãoformação. Abordagem (auto)biográfica. Formação docente.

Resumen:

Esta investigación está enmarcada en un campo subjetivo de formación humana un proceso de
individuación ligado a la docencia. Las averiguaciones están directamente vinculadas al polo
(auto)biográfico y al espacio escolar acerca de una denominada profesoralidad. Al investigar sobre la
constitución de la profesión docente, se busca desvelarla íntimamente relacionada a las formas por las
cuales las personas asumen su aprendizaje y reaccionan ante las funciones inherentes al papel social de
ser profesor: de cómo se constituyen profesores, de cómo se tornan lo que son en el ejercício de la
profesión y de qué modo los desvelamientos de escenas virtuales del estar siendo docentes podrán crear
posibilidades de accionamiento de nuevas composiciones de la profesoralidad. Se relaciona a las narrativas
y articulaciones entre las trayectorias humanas y profesionales en desvelamientos de fenómenos e
itinerarios de vida.

Palabras-clave: investigaciónformación. Abordaje (auto)biográfico. Formación docente.
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Introdução

“As histórias de vida e o método (auto)biográfico integramse no
movimento actual que procura repensar as questões da formação,
acentuando a ideia de que ‘ninguém forma ninguém’ e que a
formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os
percursos da vida”.

Nóvoa, 1988.

O presente artigo inserese num viés de aprofundamento de estudos conectados aos movimentos de
pesquisa em Biografia e Educação nos quais a complexidade sobre o mundo da escola, a ação educativa
desse tempo de agora, chega implicada com construções históricas, saberes experienciados e sentidos
particulares de ocorrências, a partir e dentro de realidades plurais. Em tais contextos motivamnos
investigações acerca da formação de professores que possuam, em seu cerne, significados distintos de
uma naturalizada compreensão unitária de vida. Sua tônica atrelase a um campo subjetivo de formação
humana e à profissionalização docente que vem da própria condição humana a se processar nas
conjunturas do exercício de professores, em acontecimentos subjacentes a estes e no interior de
realidades mutáveis e conflituosas nas quais os citados profissionais atuam.

No Brasil, em especial no decorrer dos anos 90, houve muitos acréscimos na bibliografia de formação
docente e da pesquisa que se fundamentam na hibridização dos princípios da Autobiografia, das Histórias
de Vida, da Cartografia, da Egohistória, da Narrativa de Formação e suas conexões com a área das
Ciências Humanas, notadamente a de Educação, trouxeram à pauta a pesquisa (auto)biográfica[iv] e esta
ganhou espaços em Academias, a exemplo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e a Universidade de Campinas (UNICAMP), dentre outras. Ao enfocar diferentes vertentes desta
modalidade de estudos, interrelacionadas aos citados princípios científicos, os grupos atuantes
demonstram possuir raízes comuns com a inserção profissional na carreira de magistério no Brasil e a ação
(auto)formativa; sobressaem “[...] grupos de pesquisa que estudam o memorial como fonte de
investigação e prática autopoiética [...] como fenômeno social e antropológico [...] na perspectiva do
paradigma hermenêutico”. (PASSEGI, BARBOSA, 2008a, p. 16, 17). São pesquisadores que atuam em
distintos campos de graduação e pósgraduação a atuarem com grupos de estudo interrelacionados às
narrativas, tendo o memorial como fonte de investigação do experienciado, numa condição de fenômeno
social e antropológico. Com isso, as Ciências da Educação enriquecemse em múltiplas proposições e
contribuições, seja no reexame do paradigma clássico da pesquisa, seja na ressignificação das esferas
investigativas educacionais, em revisões de atavismos seculares e num incremento de grupos acadêmicos
que criam engajamentos com a (auto)formação humana. Assim, a pesquisa biográfica, ao sustentarse
com uma extensa tradição hermenêutica (DILTHEY, FOUCAULT, GADAMER, RICOEUR) e fenomenológica
(BERGER, LUCKMANN, SCHAPP, SCHÜTZ), segue a articularse com linguagens culturais e sociais[v] e
contribuem para ampliar as reflexões sobre o agir e o pensar humanos.

As narrativas (auto)biográficas vêm se manifestando como eixos constitutivos de uma dimensão reflexiva
para a compreensão do humano, seja numa dimensão de inteligibilidade biográfica, relacionada às
trajetórias pessoais, seja em vieses de reflexão como construção da experiência (DEWEY, 1979; ELLIOTT,
1989; LARROSA, 2002), seja com base nas histórias de vida em formação que articulam narrativas numa
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visão autopoiética, de um retorno reflexivo sobre si, de formação de si como um movimento, de
Bildung[vi], como uma prática de educação de si (DUMONT, 1985, 1991), como um processo de formação
do ser por intermédio das experiências que ele atravessa. Em tais perspectivas conceituais situase a
narrativa de formação (DELORYMOMBERGER, 2000; 2008) e firmamse os vínculos entre a
(auto)biografia e a escola, a partir da consciência e das singularidades (auto)formativas; tais demandas
encontram na filosofia hermenêutica um importante suporte investigativo como uma alternativa viável de
produção do conhecimento por trajetos diversos daqueles percorridos pelas Ciências Naturais e seu
método científico, na medida em que confere ao narrador uma posição de protagonista de sua própria
formação. Autores como Gadamer (1997) e Foucault (2002), ao serem colocados aqui em situação de
esboço de proximidades, contribuem com os citados estudos ao tratarem da historicidade do ser humano
não como algo fechado e, sim em entrelaces de espaços/tempos que se faz em devires; afastamse,
assim, de critérios oriundos da objetividade e da racionalidade positivista. A exemplo disso, Foucault
(2002) alerta para o fato de que as práticas culturais nos fazem aquilo que somos e assevera que, para
conhecermos tais práticas, necessitamos de permanentes confrontos com a história do presente. Segundo
este autor (1987) o saber envolve o espaço que a pessoa pode tomar para falar dos objetos de que se vale
em seu discurso. Para Gadamer (1997, p. 51) a filosofia “tem, na formação, a condição de sua existência”
sendo, que a hermenêutica, para este, é um processo dialógico com o passado, através do qual a pessoa
entra em contato com a tradição, as concepções de outras épocas, as compreensões finitas de um tempo
presente.

Tais expressões filosóficas auxiliamnos a ampliar as perspectivas dos diálogos epistemológicos em
pesquisas já realizadas, e mais nos estimulam a prosseguir em busca da processualidade que compõe os
fluxos existenciais, em especial os relacionados à formação docente em movimentos de professoralização
(PEREIRA, 2010 a; b) como modos de compreensão da professoralidade (PEREIRA, 1996, 2001); há
assim, uma sintonia com o posicionamento do citado autor para o qual “[...] a escolha de ser professor
passa, necessariamente, pela reconstituição de alguns fatos que antecedem a essa decisão” (ibidem,
2001, p. 32). As averiguações, ora anunciadas, encontramse em processo e pautamse nas histórias de
vida em formação, nas aprendizagens de pessoas adultas e nos saberes experienciais (TARDIF, 2005) nos
movimentos simultâneos de individuação e subjetivação, nos territórios investigativos da pesquisa
(auto)biográfica. Ao explorar a dimensão dos saberes experienciais apoiamonos na perspectiva de Tardif
(2005) que, em seus estudos, afirma serem estes construídos no cotidiano da prática profissional,
constituindose em uma “cultura docente em ação” (2005, p.49), não sendo frutos das instituições, nem
dos currículos de formação. Diante disso entendemos que os saberes práticos, assim denominados por
Tardif (2005), são aqueles que se constituem de todos os outros, frutos de diferentes trajetórias dos
profissionais de educação (tanto das histórias de vida, quanto das histórias de escolarização e de formação
inicial e contínua). Saberes que exigem das instâncias formativas espaços e tempos de discussão e
também de legitimação de indicativos pedagógicos no sentido de repensar os processos formativos
docentes no âmbito acadêmico.

Há uma clareza de que adotar tais princípios poderá significar uma ampliação de possibilidades de
alavancar elementos significativos para “[...] uma formação mais humanizadora, crítica e transformadora”
(MÜHL; ESQUISANI, 2004, p. 47) a abarcar, concomitantente, um processo de (auto)conhecimento e
(auto)transformação a expressarse no tempo do hoje. Predomina aqui, a reflexão sobre a pessoa em
formação, o conhecimento da historicidade de si, o tomar consciência de si como aprendente em processos
e percursos docentes formativos  de si, para si e para os outros em dimensões cognitivas e autopoiéticas
da narrativa de movimentos de professoralização. (PEREIRA, 2010 a; b). Estes polos conceituais, ao
diferirem de estados de estabilidade e cristalização, mobilizamnos particularmente por se abrirem para
espaços de pronunciamentos de leituras plurais que dialogam, de vieses fenomenológicos com aberturas
para o poético, o lógico e o filosófico, sem hierarquização de saberes e exclusão de modos de produção de
conhecimento em fluxos, num mundo fenomênico. Processamse em situações complexas, incertas,
conflitivas, singulares e subvertem perspectivas lineares em aspectos concernentes a uma denominada
identidade profissional.
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Nesses parâmetros, uma investigaçãoaçãoformação (ELLIOTT, 1990) encontrase em andamento, a dar
prosseguimento a um estudo que se iniciou em 2011, acerca da constituição da profissão docente como
um continuum, visando um desvelamento da mencionada professoralidade (PEREIRA, 1996, 2001). Ocorre
numa perspectiva de reconstrução da experiência atrelada ao pólo (auto)biográfico e vinculase às
Ciências Humanas, num campo subjetivo de formação humana, com um enfoque nas histórias de vida;
assim sendo, este movimento inserese no que Foucault (1993) denomina de tramas (in)visíveis de forças
interagentes e seu contexto específico será descrito a seguir.

Contexto, problematização e metodologia

Há uma expectativa de que os caminhos investigativos/formativos, neste estudo, ao se processarem,
criem possibilidades de produção de subjetividade, de acionamento de aspectos da realidade sentida,
pensada, interpretada como sentidos de abertura da experiência. (GADAMER, 1997; NÓVOA, 2012).
Encaminhanos, nessas dimensões, uma perspectiva pesquisadora pautada na condição humana e, esta,
repleta de experiências vividas na instituição escolar, no exercício da profissão docente: ao se processar
em contínuos ciclos de experimentação reflexiva, busca criar condições de diálogos com dimensões
pessoais e situações pedagógicas; como sinfonias de vida, esperamos que nos digam do profissional que
se vem constituindo. Suas possibilidades hermenêuticas se materializam na linguagem, em cenários de
diversos propósitos, na ativação da compreensão de como as pessoas vão se instituindo professores, de
como se tornam o que são no exercício da profissão e de que modos os desvelamentos de cenas virtuais
do estar sendo o que são, poderão indicar possibilidades de acionamento de outras significações de
docência, de novos movimentos de professoralização. E mais: como se dá, no processo pedagógico, a
constituição da experiência como produtora de efeitos de individuação e subjetivação.

Enfim, incide numa consideração de que os fenômenos anunciamse a partir da afluência a uma série de
circunstâncias de elevada variabilidade a exigirem incessantemente dos professores a capacidade de
manejar o enredamento da ação educativa e da resolução de problemas, por meio de interações
inteligentes e criativas. (CUNHA, 1999). Assim, firmamos como objetivos a serem alcançados: analisar
narrativas (auto)biográficas como um processo de reconstituição dos modos de ser professor em contextos
de produção e uso de saberes; averiguar as relações singulares que as pessoas mantêm com as suas
experiências, com o mundo histórico e social de sua profissão; examinar a natureza de espaços
profissionais atrelados aos citados movimentos; verificar de que modos as pessoas atribuem sentidos aos
acontecimentos de sua existência, às situações relacionadas à professoralidade; enfim, analisar aspectos
da dimensão pessoal e as interrelações destes com os fundamentos epistemológicos da prática docente.

Compõe seu campo empírico professores que, desde 2010 se encontram na condição de acadêmicos num
curso de Pedagogia, com ênfase em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; são
profissionais que possuíam, a esta época, apenas um nível médio de escolaridade e se encontravam em
efetivo exercício docente em redes públicas de ensino da microrregião sudoeste da Bahia. Intermodular e
presencial o referido curso de Pedagogia integrase ao Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (PARFOR) e foi implantado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) em regime de colaboração com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB);
acontece no campus acadêmico de Jequié. É um grupo formado por 37 professores/alunos, dos quais 24
participaram, entre 2011 e 2012, de um processo investigativo, coordenado no âmbito da ação acadêmica
pela professora Dra. Jussara Almeida Midlej Silva que, nesse período, foi ministrante de duas disciplinas,
uma em cada ano. O estudo relacionouse à pesquisa (auto)biográfica e foi utilizado como prática de
formação, método de investigação e intervenção social (PINEAU, 2004; SOUZA; PASSEGI, 2008). Em sua
operacionalização, acordos foram firmados: inicialmente nos espaços/tempos intermodulares do curso
haveria a produção de narrativas individuais (memoriais de formação) e, a cada módulo de trabalho, todos
co-operariam com realização de momentos voltados para a socialização dos registros realizados 
fragmentos das histórias de vida na escola; também na condição de docentes produziriam registros, com

Pág.4/10



descrições de atos e acontecimentos marcantes em classe, no exercício docente. As citadas ações, ao
serem sistematizadas, foram sendo acionadas através de “[...] óticas e sistemas de referência diferentes
(entre si) aceitos como definitivamente irredutíveis uns aos outros e traduzidos por linguagens distintas”.
(FRÓES BURNHAM, 1993, p. 7). Várias etapas se sucederam, as narrativas nos memoriais funcionaram
como dispositivos de pesquisa de siparasimesmos (RICOUER, 1995, 2007) os diários de aula (ZABALZA,
1994) com cenas de docência registradas processualmente, trouxeram à tona a riqueza da duplicidade de
papéis: a experiência a dialogar com a docência deu indícios de produzir um estado de consciência que fez
brotar, através das ações de linguagem, indícios de muitos aprendizados.

Nesta pregressa investigação, as narrativas de si e da profissão, em processo, deram mostras de implicitar
horizontes de possibilidades, parecendo favorecer a mobilização de estruturas tácitas de pensamento, criar
condições crescentes de revigoramento de informações, confiáveis, acerca das questões de pesquisa.
Deixaramnos, entretanto, após os estudos realizados, a impressão de havia mais possibilidades a serem
exploradas, explicitadas; daí a nossa decisão de propor um novo estudo e investir em atos de
renegociação com o mesmo grupo que compôs o referido contexto investigativo/formativo. Sabemos que
as incompletudes sentidas não são de ordem intelectual, apenas: passam por vias de perplexidade e
constrangimento pessoal com a teoria/prática que vimos transparecer nos relatos de aulas, nos memoriais
 nos labirintos dos sistemas escolares, nos movimentos de professoralização, na professoralidade.
Sentimos, desde aí, que o avesso dos dados produzidos precisavam ser revisitados, outras linguagens
precisavam ser pronunciadas, sem perder de vista que “toda insatisfação que convoca à pesquisa costuma
ser dolorosa”. (CORAZZA, 2002, p. 112).

Transcorrido um tempo, a partir de aspirações por ampliar o já sabido, definimos a realização de um novo
estudo e, dessa vez, relacionado a um estágio pósdoutoral na Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS). Nesse movimento de investigação optamos por manter outros contatos com o
citado grupo de 24 professores/alunos, no intuito de retomar os registros constitutivos de individualidade e
de movimentos de professoralização em memoriais e diários de aula (ZABALZA, 1994) e revigorálos,
distendêlos, no intuito de conhecer outros sentidos. Ao reaver os citados professores/alunos, em seu
ambiente acadêmico, demonstramos intencionalidades de aprofundar meios de apreender e compreender
os registros realizados, ampliar dados, perscrutar significados novos nas (auto)biografias individuais.
Chegar, dessa vez, aos “[...] espaçostempos singulares que cada um configura a partir da conjugação de
sua experiência (e da historicidade de sua experiência) e dos mundosdevida, dos mundos de pensar e
agir comuns de que participa”. (DELORYMOMBERGER, 2012, p. 526).

Definimonos, assim, pelo retorno ao campo acadêmico mencionado e deliberamos por convidar, para este
percurso investigativo, a todos os 24 professores/alunos que participaram do estudo pregresso,
indistintamente. Provocados por novos sentidos, já nos contatos preliminares explicitamos a
intencionalidade de retomar dados produzidos anteriormente e aprofundálos em novas dimensões
investigativas. Mais uma vez tínhamos consciência de que esta parceria se principiava a partir de uma
denominada colegialidade artificial (HARGREAVES, 1998) na qual as situações de reciprocidade, no geral,
ao não evoluírem espontaneamente, necessitariam de atos de persuasão e negociações como parte
integrante do processo. Embora não tenhamos delimitado um número de participantes para o novo
estudo, após dois contatos por email (via correio eletrônico do grupo) e três encontros presenciais no
ambiente acadêmico, tivemos a adesão de apenas 8 dos 24 partícipes do aludido contexto: desde o
primeiro momento houve alegações de múltiplos afazeres pessoais, de dedicação às tarefas do estágio
obrigatório e elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso, além das demandas profissionais, neste
tempo de agora. Não desanimamos e teimamos “em manter ao revés e contra tudo, a força de uma deriva
e de uma espera” (BARTHES, 2008); retomamos contatos e insistimos em dizer da importância de novas
consultas ao produzido, numa determinada época e pela ampliação dos dados, como uma necessidade
sentida. Nesse processo, vimos que as dificuldades que se apresentavam, na definição do contingente da
pesquisa, talvez fosse, das lições, a mais relevante: ficou explicitado que, embora os vínculos afetivos
criados anteriormente, as condições precárias de vida e profissão, impediramnos de aceitar uma nova
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implicação de estudo. Aliado a isso, a formação do professor, ao se processar de modo descontextualizado
e desprovido de relevância prática acontece, no meio acadêmico, eivado por uma ausência de inquietação
pesquisadora; não há um reconhecimento de sua importância.

A despeito de tudo isso, conseguimos, a muito custo, definir uma amostragem: dos 8 professores/alunos
que decidiram aderir voluntariamente, sete são do sexo feminino e atuam na zona urbana, um é do sexo
masculino e exerce suas atividades profissionais na zona rural. Eles possuem uma média de quinze anos
de docência e operam na base da educação fundamental: três no município de Aiquara, uma em Jequié,
quatro em Lajedo do Tabocal. Assim composta a amostragem deste estudo, desde o seu início estamos a
criar possibilidades de, cooperativamente, discutir seus rumos epistemológicos e metodológicos, além de
ajustar as diversas tarefas e os próximos meandros do processo.

As averiguações, por ora, encontramse numa etapa ainda incipiente; preliminarmente há, em curso, uma
revisitação aos citados registros – de si, das aulas, numa tarefa de acionamento de novas compreensões e
interpretações do sentido dos discursos, enquanto negociamos novas possibilidades de escritas de si e
incursões diretas às suas experiências profissionais.

Nestes sentidos, proporemos a realização de ateliês autobiográficos de projetos (DELORY MOMBERGER,
2008, p. 99), também denominados de ateliês de escrita (auto)biográfica por Passegi (2008, p. 45) como
lugares sóciohistóricos de desvelamentos e experimentações das histórias de vida, de criação de outros
fluxos narrativos, no intuito de investigar outras redes individuais e coletivas de significações e outras
formas de socialização. Há, com a operacionalização destes, sentidos de valorização da individualidade, da
singularidade, de interpretação das configurações pelas quais pessoalmente eles assumem e produzem
seus saberes, emprestam significados ao que relatam e vivenciam; ainda, de compreensão da trama
histórica, ao problematizar as dimensões que o saber a priori assume nas configurações subjetivas.
Interessanos também alargar a compreensão de como reagem frente às funções inerentes ao papel social
de ser professor. Assim, numa noção sociológica de trajetórias pessoal e profissional, movemnos, mais
amplamente, a análise e movimentos de subjetivação e reativação de percursos em acepções
(auto)formativas, evolutivas, inacabáveis, a fim de nos aproximar da constituição da subjetividade.
(MIDLEJ, 2007; 2009). Reiteramos a pretensão de que esta investigaçãoaçãoformação, como delineada
aqui, crie condições para entradas no seio desta heterogeneidade e conduza a mais nítidas compreensões
da professoralidade  e esta como possível provocadora de produção de novos jeitos de ser/estar na vida,
na profissão. (PEREIRA, 1996, 2001, 2010 a, b).

A reger este novo estudo encontramse os quadros epistemológicos e metodológicos da
investigaçãoaçãoformação (ELLIOTT, 1990) que, ao se desdobrarem num modelo compreensivo das
Ciências Humanas, enraízamse em elementos conceituais inaugurados por Dilthey (18331911), no cerne
do paradigma hermenêutico. Com isso, aproximam e problematizam os vínculos entre (auto)biografia e
educação e ajudam a ampliar as margens de reflexividade propostas por Elliott (1990), num sentido da
ação reflexiva como algo que envolve mais do que processos lógicos e racionais de solução de problemas,
envolve intuição e paixão, e não pode ser empacotado num embrulho de técnicas para serem usadas pelos
professores. (ZEICHNER; LINSTON, 1993).

Seus desdobramentos metodológicos, ao vincularemse à pesquisa (auto)biográfica numa dimensão
hermenêutica, trazem, em si, a necessidade da realização de uma variedade de estratégias de recolha de
materiais empíricos que descrevam momentos tanto rotineiros, quanto excepcionais em registros de
significados na vida das pessoas, a exemplo de observações diretas a lugares onde os professores
estudam e trabalham; estas, devidamente registradas e sistematizadas, se farão no intuito de desvelar e
quiçá transformar os saberes brutos da ação em saberes formalizados e reconhecidos; a identificação dos
saberes, através de atos narrativos orais e escritos, com explorações personalizadas destes; um ciclo de
entrevistas de pesquisa (auto)biográfica na expectativa de que os partícipes do estudo possam explicitar
os rumos de trajetórias que se constituíram na experiência, a imbricação entre as dimensões pessoais e as
profissionais, os desvelamentos de dados factuais e variados fenômenos de origem familiar, meio social,
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escolaridade, percurso profissional em ações de verbalização tanto individuais, quanto coletivas. Enfim, de
socializações sucessivas de reserva de conhecimentos que a pessoa utiliza no mundodevida (SCHÜTZ,
1979; 1987): anunciamos, assim, que a sociologia fenomenológica de Schütz (1987) e a teoria da ação
comunicativa de Habermas (1987; 1989) estão a perpassar este estudo em possibilidades de nos auxiliar
na tarefa de dar conta "[...] da vida cotidiana, vivida por pessoas que não têm interesses teóricos, a priori,
pela constituição do mundo [...] (no âmago de um) mundo social intersubjetivo, mundo de rotinas, em
que a maioria dos atos da vida cotidiana são em geral realizados maquinalmente". (COULON, 1995, p.
1112).

As dimensões interpretativas dos acontecimentos do mundo cultural e social encontramse imersas em
todo o processo e, assim, assumem um caráter não linear  antes de circularidade entre discursos variados
(RORTY, 1994). Isto não significa abrir mão do rigor nas ações de transcrição, codificação, análise de
conteúdos e triangulação dos dados coletados. O rigor é crescentemente válido e é condição de pesquisa,
entretanto não se trata de impôlo ao fenômeno, cuja compreensão o falante supõe no ouvinte.
(HABERMAS, 1989). O desafio será “o de, sem abandonar a objetividade, ressignificála como visibilidade
[...]” (SPINK; LIMA, 2000) e investigar, destacar outras redes de significações (CORAZZA, 2002). As
citadas características, ao aproximarem a experiência investigativa/formativa dos vieses fenomenológicos,
hermenêuticos  como experiência ontológica e fenomenológica  prosseguem a dar ênfase sobre o vivido
e acerca das experiências subjetivas descritas, informadas, confrontadas e reconstruídas (HUSSERL,
1990); há uma expectativa de que esclareçam as condições sob as quais surge a compreensão dos fatos.
(GADAMER, 1997). Conferem a este processo, eventos favoráveis para as análises, explicitação de tramas,
articulações e validação entre as trajetórias humanas e as profissionais, a ocorrência de momentos de
entrecruzamentos de construções históricas em interfaces do individual com o social e no interior de
dinâmicas intersubjetivas. Há uma expectativa de que instituam encadeamentos de renovadas
compreensões acerca de nossas próprias existências e, quiçá possam subverter nossos modos de olhar a
realidade e narrar renovadas histórias.
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