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RESUMO 

         

Neste trabalho apresentaremos uma compreensão da circulação de idéias no campo 
educacional e, em particular, na formação de professores no Brasil, estudando a 
emergência, recepção e a disseminação de abordagens autobiográficas no contexto 
da interpretação do movimento pesquisa/formação. A hipótese principal de nosso 
trabalho está na argumentação de que a retirada de uma idéia de seu contexto de 
origem (emergência) para a introdução em outro contexto de acolhida (recepção) se 
realiza mediante um processo de reconstituição desta idéia em outro contexto, o da 
disseminação, e, com isso, permitindo formas de apropriação e efeitos de circulação 
que fazem dela um modismo. Para a realização deste estudo, o trabalho foi divido 
em dois momentos. Primeiro quando são anunciadas a problemática da pesquisa e 
a fundamentação das categorias. Dentre estas, destacam-se a noção de “contexto 
de emergência” - visando a compreender por que uma idéia ou uma forma de 
percepção emergem num campo específico do saber; a noção de “contexto da 
recepção”, para dar atenção aos efeitos de migração de idéias entre contextos e 
suas formas de recepção, assim como a noção de “contexto de disseminação” pela 
qual se apresenta um esboço para a análise de uma idéia sob o efeito de uma 
moda, apresentando argumentos sobre o que é uma moda e, específico, o que é 
uma moda de idéias. O segundo momento inicia-se pela análise da circulação da 
abordagem autobiográfica do movimento pesquisa/formação, apontando, de início, 
as condições que permitiram a emergência delas no campo da formação; em 
seguida, faz-se um esboço das condições social e discursiva da recepção destas 
abordagens no campo educacional e da formação de professores no Brasil, depois, 
atém-se à história social da problemática no campo, analisando a recepção da idéia 
de formação desse movimento no contexto da formação de professores no Brasil, 
para, enfim, estudar a disseminação desta idéia nas produções dos três congressos 
internacionais de pesquisa autobiográfica no Brasil. Assim, esperam-se apontar as 
formas de apropriação desta idéia, suas combinações com outras perspectivas e 
domínios de conhecimento, assim como o campo educacional e da formação são 
afetados pela moda de uma idéia.   

Palavras-chaves: Idéia, moda, autobiografia, formação de professores. 
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RESUMÉ 

 

Dans ce travail nous avons été presenté une appreension de la circulation des idées 
au domaine de l’éducation et, en particulier, dans la formation des enseignants au 
Brésil basé sur les études de l’emergence, la réception et la dissemination des 
approches autobiographiques au mouvement recherche/formation. Ici, on a été 
identifié les problémes d’appropriations d’une idée qui est enlevé de son contexte 
d’órigine (contexte d’emergence), ainsi que sa introduction dans une contexte de 
accueil (contexte de recéption). On avons pensé que de la reconstruction d’une idée 
entre ces contextes résulte que ses circulations dans une troisième contexte ce que 
nous avons s’appellé la dissemination. Il faut donc noter que ce travail a deux 
moments. Au debut, on fait une esquisse de la problematique de cette recherche et 
construire la foundamentation de ses formes de percéption. Pour être spécifique, 
nous allons mûr l’enhase sur les trois notions : contexte d’emergence « pour 
compreendre l’apparition d’une idée dans une domaine de savoir » ; contexte de 
réception «pour donner l’attention aux effects qu’ils sont les résultats des migrations 
des idées entre ces contextes» ; et contexte de dissemination «pour presenter une 
compreention d’une forme de la circulation des idées sur l’effect d’une mode. Au 
deuxième moment, ce que nous avons l'intention de faire est une analyse de la 
circulation des approches autobiographiques à l’entourage du discours de la 
formation au mouvement recherche/formation. De cette façon, nous presentons les 
justificatives de l’emergence de cette idée en Europe et en même temps une 
esquisse des ces conditions social, ainsi que au niveau du discours en éducation au 
Brésil, dont  l’objetctif est de compreendre cette recéption des idées autant ses 
formes d’appropriations que ses effects de migrations dans le contexte brésilienne. 
Donc, ce travail va présenter dans ce « contexte de dissemination » une 
compreention des effects de la mode d’une idée, parmi lesquels on signale ses 
combinnations avec les autres, ainsi que la position de legitimation des actuers. 

Mots-clés:  idée, mode, autobiographie, formations des enseignants; 
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ABSTRACT 

 

 
In this study we understand the circulation of ideas, and particularly in Brazilian 
teacher education field. More specifically we must to be studied autobiographies 
approaches from research/formation purposes of how it has been circulated by 
emergency, reception and dissemination contexts. Our argument demonstrate how 
the withdrawal of an idea from its origin context (context of emergency) to introduce it 
in other context (context of reception) come to be a reconstruction meaning. Then, on 
the context of dissemination it can be circulated as a fashion, allow us to identify 
theirs appropriations and effects. To realize it, that thesis was divided into two 
moments. First, when its problem and its theory revision are presented. We put in 
emphasize it in context of emergency (to understand why do an idea or a perception 
begin to emerge in specifically knowledge field); context of reception (to give 
attention to immigrations and receptions effects); and context of dissemination (to 
present a analyze of an idea as a fashion’s effect and to answer what is a fashion, 
and what is a fashion idea). Second, we will begin to analyze autobiographies 
approaches circulation from research/formation movement. Here, we will describe 
conditions that allow it’s emerging in teacher education field. After that, we will 
present an outline of its social and discursive conditions of reception in Brazil, and we 
can understand its dissemination in international congress works in Brazil. Then, we 
will hope to present its appropriations forms its combinations with other approaches, 
and how educational and teacher education fields are influenced by a fashion idea.  
 
Key-words: Idea, fashion, autobiography, teacher education. 
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Introdução 

 

Neste trabalho pretendemos estudar o interesse do campo educacional e 

da formação de professores pelas abordagens autobiográficas no Brasil nos últimos 

anos. Não constitui uma novidade a repercussão destas e podemos observar isto 

pela expressividade de produções acadêmicas, que têm atribuído ênfase ao estudo 

da vida de docentes e de outros sujeitos da educação para responder a uma 

diversidade de questionamentos, apresentados por grupos e ou núcleos de estudos 

no campo educacional. 

De modo específico, pretendemos estudar por que as abordagens 

autobiográficas têm estado no interesse dos estudos, pesquisas e práticas 

educacionais. Para isso, estudaremos a história social da problemática no campo 

educacional, mostrando a emergência das abordagens autobiográficas por meio do 

estudo de suas primeiras produções; a relação e a influência de produções oriundas 

de outros locais e contextos acadêmicos e sua migração para o campo educacional 

no Brasil, apontando os sentidos destas abordagens quando são migradas; bem 

como compreender o fenômeno de disseminação destas idéias e da sua circulação 

no campo educacional como uma moda.  

Deste modo, esta tese está constituída por duas partes com quatro 

capítulos cada. Na primeira parte temos como pretensão a definição do problema, 

dos fundamentos e das orientações metodológicas para a realização da pesquisa e, 

por isso, concluímos este primeiro momento com um esboço de uma compreensão 

da disseminação de idéias sob o efeito de moda. Na segunda parte, iniciamos a 

análise do objeto escolhido: as abordagens autobiográficas para a formação no 

contexto de interpretação do movimento pesquisa/formação. Em seguida, 

questionamos os pressupostos apresentados, analisando a circulação da idéia nos 

contextos da emergência, da recepção e da disseminação.    

Iniciamos este estudo destacando que o debate sobre o “modismo de 

idéias” não é uma novidade no campo educacional no Brasil, pois é possível 

encontrar estudos sobre a disseminação de idéias que avaliaram as motivações de 
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seu poder de atração, assim como sua recepção. Entretanto, em estudos que têm 

apontado os efeitos de circulação de uma idéia como um “modismo”, percebemos a 

ausência de uma fundamentação sobre o significado de um modismo no campo 

educacional, apontando argumentos para explicar o que é uma moda, ou ainda o 

que é uma moda de idéias e, especificamente, o que é a ocorrência deste fenômeno 

num campo do saber.  

Por isso, neste primeiro momento, tomando como exemplo as análises 

construídas da idéia de moda na “moda construtivista” no campo educacional, 

identificaremos efeitos e aspectos decorrentes da disseminação de idéias, ainda que 

estes não sejam identificados como uma moda, ou seja, tentaremos mostrar aqui 

aspectos relacionados ao efeito de uma moda presentes no discurso crítico dos 

autores, embora estes não reconheçam e nem apresentam a moda como uma 

categoria compreensiva1.  

Em seguida, será apresentado o sentido das abordagens autobiográficas 

que tem permeado o campo educacional nos últimos anos. De início, elas 

aparecerão relacionadas às experiências e aos conhecimentos em diversos campos 

do saber, tais como da história, da literatura, da filosofia, da sociologia; para em 

seguida voltarmos ao sentido das abordagens disseminadas no campo educacional 

no Brasil, destacando o seu vínculo com um movimento iniciado nos anos 80 na 

Europa, que diferentemente tem apresentado a experiência autobiográfica como 

uma experiência existencial e formativa, isto é, uma perspectiva que começou a ser 

recepcionada pelo campo educacional e da formação de professores no Brasil no 

final dos anos 90 e tem se afirmado, nos anos 2000, como uma influência 

significativa para os estudos educacionais sobre formação de professores. 

Por fim, ainda nesta parte faremos um esboço das fontes pelas quais 

pretendemos estudar as autobiografias vinculadas a este movimento – denominado 

aqui de pesquisa/formação - como um efeito de moda. De início, discute-se o 

sentido da emergência destas abordagens no campo e para isso delimitaremos 

obras num período anterior à entrada da perspectiva existencial-formativa; depois, 

                                                 
1 Neste estudo, fenômeno de moda de idéias é um efeito de circulação das idéias que contém outros efeitos 
decorrentes dela, tais como a naturalização do conhecimento, a imposição simbólica e as formas de apropriação 
em contextos diferenciados de uma mesma percepção.  
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serão destacadas as obras nas quais devem ser delimitados os sentidos de 

formação autobiográfica; assim como será apresentada a produção pela qual 

estudaremos a disseminação e seus efeitos como uma moda, isto é, as produções 

pelas quais as autobiografias são apropriadas no campo educacional no Brasil. 

No segundo capítulo, o esboço das categorias para a realização deste 

estudo dá ênfase a duas noções. Uma é o contexto de emergência e, para isso, 

discutiremos como, em nível de conhecimento, emergem os saberes numa época e 

quais fatores influenciam para que uma abordagem possa ser incluída na ordem da 

preocupação de um campo científico. A outra, contexto da recepção , trata-se da 

preocupação em esclarecer os problemas envolvidos no processo de retirada de 

uma idéia de seu contexto de origem e sua introdução num contexto de produção 

diferente, apontando, com isso, os efeitos decorrentes deste processo.  

No terceiro capítulo, temos como objetivo mostrar o que é um efeito de 

moda diante da configuração social contemporânea. Serão discutidas, 

historicamente, as modas nas sociedades modernas, as teorias sobre moda e seu 

caráter como moda consumada, ou seja, como um efeito que atinge não somente os 

objetos de consumo, mas também os discursos de sentido, apresentando as 

valiosas contribuições de estudiosos sobre o fenômeno da moda, tais como as de 

Veblem, Simmel, Tarde, Bourdieu e Lipovetsky. 

O quarto capítulo, num esforço de síntese, há um esboço do contexto da 

disseminação. Neste são incluídas as orientações para a análise tomando como 

base os efeitos de um modismo e, por isso, são apresentados alguns pressupostos 

para a análise das idéias sob o efeito de uma moda. 

Na segunda parte os capítulos são dedicados à realização da análise nos 

três contextos. A análise das autobiografias no contexto da emergência se preocupa 

em discutir as formas de apropriação das autobiografias como experiências 

formativas. Por isso, tomando como base seus expositores, estudaremos as 

justificativas de apropriação, a forma de interpretação da vida dos sujeitos nos 

exemplos trazidos por alguns autores, para em seguida, tecer uma consideração 

interpretativa, entendendo que esta apropriação se faz pela crença na eficácia do 

poder-socializador das autobiografias. Além disso, neste capítulo, algumas críticas 
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serão anunciadas quanto ao sentido da memória vinculadas a interpelação dos 

sujeitos sobre suas narrativas, assim como serão notados alguns problemas 

inerentes à aproximação entre os saberes. 

 Em seguida, dedicamos parte deste estudo para apresentar uma 

compreensão do contexto de recepção da formação de professores no Brasil. 

Tomando exemplos da entrada de idéias educacionais no contexto educacional 

brasileiro em determinados momentos, argumentamos que em cada época há 

condições sociais e discursivas sobre educação que permitem o estabelecimento de 

uma idéia predominante, definindo as principais orientações para o pensamento, a 

formação e a ação educacionais. Por meio dos exemplos, apresentamos as 

condições de recepção de idéias e as contradições decorrentes da retirada de seu 

contexto e de sua introdução num contexto diferenciado. Com isso, pretendemos 

argumentar que o contexto da recepção das abordagens autobiográficas no Brasil 

convive com certa valorização da individualidade, marcado pela reivindicação da 

subjetividade em estudos, propostas e políticas formativas de professores.  

No capítulo seguinte desenvolvemos uma compreensão histórica do uso 

das autobiografias em estudos sobre a formação de professores no Brasil, que foi 

denominada de história social da problemática. Neste estudamos as pesquisas 

sobre autobiografias e ou histórias de vida passando pelos os anos 80, 90 e 2000, 

dando ênfase aos temas predominantes, aos problemas estudados e às 

perspectivas teóricas assumidas. Neste processo visualizam-se as autobiografias 

como uma metodologia de pesquisa, ao permitir maior aproximação dos 

pesquisadores com a realidade dos pesquisados, como instrumento que anuncia 

problemas constitutivos da educação e das escolas no Brasil e, por fim, como 

experiência formativa para docentes e pesquisadores em educação. Deste modo, é 

possível perceber os argumentos e as questões teóricas e práticas com as quais os 

autores das pesquisas se deparam frente ao anúncio da perspectiva autobiográfica 

vinculada ao movimento pesquisa/formação. 

Por fim, no último capítulo, temos o contexto da disseminação destas 

abordagens. Neste realizamos uma análise das produções dos três congressos 

internacionais realizados no Brasil em 2004, 2006 e 2008, respectivamente, com a 

finalidade de realizar um esboço da função deste evento como lócus de 
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disseminação desta perspectiva e dos argumentos do movimento 

pesquisa/formação. Nestes notamos o crescimento da expressão desse movimento 

e com isso pudemos identificar as formas de apropriação, destacando as 

combinações e ou imitações em produções da formação de professores no Brasil, 

assim como o movimento dos sujeitos para a consolidação dessa perspectiva.  

Com isso, esperamos apresentar a circulação da idéia de formação pelas 

autobiografias no campo da formação de professores no Brasil e os aspectos 

decorrentes de seus efeitos, que é a retirada dela de seu contexto de emergência e 

da sua introdução num contexto de recepção. Este movimento entre contextos 

possibilita a percepção de um terceiro (contexto da disseminação) no qual a posição 

dos autores e as formas de estabelecimento de suas idéias as fazem circular 

ocultando problemas relacionados à gênese das produções em domínios específicos 

no campo da educação, criando novas combinações com outras produções e 

definindo novos espaços para a difusão de uma idéia de formação assentada na 

crença da eficácia formativa das autobiografias.  

Por conseguinte, entendemos que a moda de uma idéia está relacionada 

às condições para sua circulação num campo, tendo como finalidade consolidar uma 

compreensão de formação distante dos problemas relacionados ao contexto da 

formação de professores no Brasil e, no caso em pauta, tendo em vista a 

conjugação da valorização da individualidade na sociedade contemporânea com 

uma proposta intencionada a encontrar orientações formativas nas narrativas dos 

sujeitos. 
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1.1 A idéia de moda na “moda construtivista” 

 

Num breve levantamento de alguns modismos reconhecidos e apontados 

por produções no campo educacional, identificamos, dentre outros exemplos, o do 

construtivismo como aquele dentre os quais é o mais problematizado, por isso 

teceremos algumas considerações sobre a forma como alguns autores tem 

reconhecido a ocorrência deste fenômeno no campo2.  

De início, é bem referenciado em alguns trabalhos o texto de Arroyo 

(1993) no qual ele discute a ocupação do “construtivismo” na área da educação 

como uma “teoria séria e ou uma moda preocupante”. Ele reconhece que o 

construtivismo é uma teoria séria e que há muitos estudos realizados e 

acompanhados com cuidado, mas, ao mesmo tempo, lamenta e considera 

preocupante que uma “contribuição séria” tenha se tornado um fato sócio-escolar “... 

representado pelo senso comum, pelos valores, as crenças e as ansiedades 

daqueles que o reinterpretam no cotidiano da cultura e das práticas escolares” e que 

“... toda moda se impõe com uma certa inconsistência, um certo domínio irracional e 

uma certa adesão gregária” (ARROYO, 1993, p.13) 

    De início, percebe-se que o referido autor estabelece uma distinção 

fundamental para explicar a compreensão da moda no conjunto de suas reflexões. 

Para ele, o modismo é um fenômeno decorrente da relação entre aqueles que 

pensam e traduzem as idéias para a educação, destacando o papel das “elites 

intelectuais”, e a “massa do professorado” (ARROYO, 1993, p.14), que recebe de 

forma clínica, com operações e costuras teóricas a fim de atender a problemas do 

contexto escolar, o repasse das novas tendências pedagógicas, ou seja, para ele a 

moda é um processo decorrente de uma “apropriação inconsistente” da idéia quando 

traduzida para o contexto escolar e ela decorre da ação operada pelos professores 

ao atribuir sentidos que descaracteriza a idéia, do modo como ela se apresenta no 

                                                 
2 A consideração de que o construtivismo é mais problematizado pode ser questionada quando for 
encontrada na produção literária educacional a problematização de uma idéia que mereceu a análise 
dela como uma moda do mesmo modo ou ainda de forma mais completa da qual encontramos sobre 
o construtivismo. Em muitas referências ao modismo em educação, não foi identificada uma idéia que 
tenha sido discutida a sua atração pelos educadores, tal como ocorreu com o construtivismo. Ver 
Arroyo (1993), Silva (1993), Duarte (2005).  
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contexto de sua reflexão epistemológica e práticas de pesquisas, âmbito próprio da 

ação e do trabalho das “elites intelectuais”. 3 

Deste modo, o lamento de Arroyo ganha ares de choro quando ele 

apresenta as seguintes questões: “... Quando teremos um corpo profissional capaz 

de questionar estas modas, essa cultura do fetiche e das soluções miraculosas? 

Quando teremos um professorado capaz de ”desconstruir” as pretensões de 

qualquer modismo pedagógico que se apresente à escola com roupagens mágicas e 

salvadoras?” (ARROYO, 1993, p.14). 

 Em seguida, visando aprofundar sua compreensão o autor questiona: “... 

Podemos nos perguntar sobre o que o construtivismo traz em sua proposta para que 

se tenha lastrado com tanta ”paixão” entre os profissionais da educação básica” 

(ARROYO, 1993, p.14). Para responder ao seu questionamento, ele afirma que a 

ênfase do construtivismo nos processos lógicos da aprendizagem e sua recepção, 

num contexto em que era predominante uma cultura escolar tecnicista, têm facilitado 

a adesão pelo professorado, pois o construtivismo passou a ser, também, um 

discurso conveniente para se opor, ao mesmo tempo, a uma “... compreensão mais 

alargada” da educação e da aprendizagem predominante no pensamento crítico 

educacional brasileiro nos anos 80. O autor demonstra que esta ênfase, no “como se 

aprende”, tem conduzido os professores a confundirem e a tratarem uma lógica da 

aprendizagem como a verdadeira e, além disso, a criarem a crença ingênua de que 

esta lógica será responsável pela superação ou pela resolução mágica dos altos 

índices de analfabetismo e de reprovação escolar.  

Além disso, outra questão ainda completa o conjunto das preocupações 

do autor: “... por que certas psicopedagogias são as únicas ciências que teimam em 

ignorar essa globalidade do social?” (ARROYO, 1993, p.15). Neste aspecto, Arroyo 

argumenta que as ciências no contexto contemporâneo têm se orientado para a 

preocupação com os fenômenos tentando dar conta da globalidade das 

conseqüências culturais, éticas e humanas e, ao contrário disso, o construtivismo é 

uma tendência que ao enfatizar os aspectos lógicos da aprendizagem ignora a 

                                                 
3 É importante esclarecer que as palavras entre aspas são antes categorias do próprio autor para 
tratar do problema do construtivismo como uma moda e as destaco para esclarecer que este discurso 
está impregnado no contexto de sua reflexão. 
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realidade, da qual os sujeitos fazem parte. Ele reconhece, ainda, que a resposta do 

construtivismo4 é contrária ao posicionamento de negligência do processo social e 

global envolvidos na educação e na aprendizagem e o contra argumento dado pelos 

“defensores do construtivismo” é a de que “ele não ignora a realidade, mas, frente a 

essa objetividade, enfatiza o papel da ação do sujeito nos processos de 

conhecimento” (ARROYO, 1993, p.15). 

No entanto, Arroyo destaca que a “ênfase no sujeito” é um componente de 

nossa cultura escolar e que o mesmo merece um trato mais cuidadoso, pois estas 

relações, “subjetividade-objetividade”, assim como “indivíduo-humanidade”, é parte 

de relações demasiadamente complexas nas teorias da formação humana, da 

socialização e da produção do conhecimento e da cultura. Ainda, argumenta que 

problemas como estes os quais têm ocupado intrínsecas e inesgotáveis discussões 

no campo da formação, têm sido tratados pelos “defensores do construtivismo” com 

excessiva paixão, acreditando que o domínio da cognição e da lógica da 

aprendizagem daria conta da complexidade das relações ali envolvidas, isto é, o 

construtivismo une em seu discurso uma proposta que tenta se livrar do mero 

tecnicismo e, ao mesmo tempo, tenta se apresentar como uma teoria social mais 

ampla.  

Outro texto da mesma época, que problematiza a expressão do 

construtivismo na educação, é a crítica feita por Silva (1993) em “desconstruindo o 

construtivismo pedagógico”.  Ele destaca este processo como uma “nova onda 

pedagógica” que percorre de “forma avassaladora” a educação brasileira tendo em 

vista a sua hegemonia discursiva presente nas faculdades de educação, nos 

encontros científicos e até mesmo nos discursos oficiais da educação (SILVA, 1993, 

p. 03). 

O autor discute que diferentes e conflitantes posições têm sido movidas 

pelos intelectuais sobre o construtivismo e estas têm se afastado da possibilidade de 

definir o que é esta “nova onda”. Ele entende que para compreender o fenômeno de 
                                                 
4 Vale salientar que quando o autor fala de “construtivismo” ele não se refere imediatamente a uma 
tendência ou autor específico e que qualquer defensor do construtivismo poderia perguntar de que 
construtivismo ele está falando e de onde ele tirou estas conclusões. Estas perguntas seriam aceitas 
facilmente neste contexto e o fato de que Arroyo não expõe, neste texto, as fontes de sua 
argumentação o colocam numa situação de fácil contestação, o que, em nosso ver, não retira o 
mérito e a qualidade de sua análise da problemática.    
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sua expressão, enquanto uma nova influência que tem ocupado a educação – tal 

como foi anteriormente, segundo ele, a “pedagogia crítica dos conteúdos” – é 

preciso preencher um espaço ainda ausente na problematização sobre a temática 

que é “... uma análise das condições sociais dessa predominância e influência do 

construtivismo, quer dizer  [grifo nosso]... uma crítica realizada fora de seus 

pressupostos” (Ibidem, p.03). 

O autor inicia sua análise dizendo e, em nosso entendimento, reafirmando 

a análise de Arroyo (1993), que o contexto no qual o discurso educacional privilegiou 

em suas análises os fatores macrosociológicos e políticos, tais como o papel do 

Estado, a função da reprodução social da educação, seu papel na perpetuação da 

desigualdade social, seu envolvimento na transmissão de uma visão política 

conservadora; caracterizado por diagnosticar a condição existente da educação em 

função da proposição do que deveria ser a educação. Para ele, foi este contexto 

que, de certa forma, facilitou a repercussão de outro que privilegiava os aspectos 

lógicos da aprendizagem, ou seja, como diz o autor: “... De qualquer forma, seu 

relativo sucesso, ao fornecer certa direção para a prática pedagógica, é um 

indicador dessa necessidade que veio a ser preenchida, agora pelo construtivismo” 

(ARROYO,1993,p.03).      

Para Silva (1993), a predominância do construtivismo, e este é o seu 

principal argumento, consiste numa “regressão conservadora”, pois representa uma 

constituição social conservadora. Para explicar seu argumento, o autor relaciona o 

construtivismo ao retorno do predomínio da psicologia na educação e na pedagogia, 

isto é, ele associa este movimento na educação à continuação do discurso moderno 

predominante durante o período de escolarização, que visava ao controle dos 

sujeitos nas sociedades ao disseminar a idéia de sujeito livre e autônomo no 

contexto de massificação da educação, a exemplo do que aconteceu no final do 

século XIX e início do século XX. Para ele, este movimento tinha a intenção de ir ao 

encontro do discurso da individualidade e da opção pela democracia burguesa e se 

opor a toda e qualquer atitude coletiva que sugerisse uma rebelião na estrutura 

social determinante. 

Diante disso, o autor destaca que a compreensão da “epistemologia 

construtivista” é antes uma “epistemologia psicológica” e que a resposta à pergunta 
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“como se aprende?”, assim como o interesse em entender como a cognição das 

crianças passa de um estágio a outro, a fim de controlar estes estágios, coloca esta 

perspectiva envolvida num processo de individualização, vigilância e controle do 

homem, ou seja, o construtivismo não parece alterar, em essência, o predomínio da 

psicologia na educação (SILVA, 1993, p.05). 

Em segundo lugar, ele afirma que o construtivismo pretende se 

apresentar, através de boa parte de seus adeptos, como um substituto de uma teoria 

social da educação e, ao fazer isto, houve o interesse em atribuir ao construtivismo 

uma feição “política”. No entanto, esta tentativa apenas tem abordado o social 

mediante o estudo do comportamento individual e interpessoal reduzindo o político e 

o social a uma psicologia do social, na qual a democracia e a política tornam-se 

sinônimos de relações sociais (SILVA, 1993, p.05) e que, além de tentar suprimir os 

aspectos políticos, o construtivismo tenta se passar por uma teoria social 

defendendo que a “autonomia” do sujeito na condução do próprio apreender 

(aprender a aprender) traria a necessária conseqüência da autonomia frente aos 

problemas políticos, sociais e de interesses historicamente construído.  

O autor ainda argumenta que, num momento raro de “humildade 

epistemológica” (SILVA, 1993, p. 07), os defensores desta perspectiva sugerem que 

ela seja “complementada” com uma análise política e social, o que para o autor é 

uma fácil solução e que não identifica que a ausência de problematização 

epistemológica, levando em consideração as bases políticas, sociais e institucionais; 

já é um problema criado pelo próprio construtivismo, ou seja, o de compreender 

“epistemologia” como epistemologia psicológica, aprendizagem submetida à gênese 

das estruturas mentais e “autonomia” como resultados possíveis de uma 

“estruturação cognitiva”.   

Silva (1993) ainda aponta outra conseqüência de uma visão psicológica 

para educação e para a escola, que é a tradução da forma predominante de fazer 

pesquisa em psicologia cognitiva para o ambiente da escola. Desta forma, os 

pesquisadores aplicam as teorias e os métodos aplicados a sujeitos em situações 

isoladas em ambientes de pesquisa a sujeitos em relação no contexto de uma 

escola numa sala de aula, lidando com a aprendizagem como um processo que 

tendem a biologização e à naturalização, pois estes reduzem sujeitos em situações 
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políticas, sociais e históricas à compreensão do processo de construção das 

estruturas mentais.  

Seguindo a crítica de perspectiva sociológica em educação, Corazza 

(1996), tomando como base ferramentas conceituais da teorização social pós-

estruturalista/pós-modernista, tenta desconstruir a idéia de que a expressão do 

construtivismo em educação possa ser apreendida como uma “moda”, pois segundo 

ela o construtivismo é uma prática discursiva e que “... a categoria ”moda” é 

absolutamente frágil e muito pouco sociológica para analisar o que quer que seja” 

(CORAZZA, 1996, p. 220).  

Assim, ela prefere descartar a idéia de “moda” para entender o 

construtivismo como uma prática discursiva que se tornou um regime de verdade 

hegemônico na atual educação das crianças no Brasil, entretanto para entender esta 

“hegemonia”, ela utiliza argumentos semelhantes aos já citados por Arroyo (1993) e 

Silva (1993), quais sejam o de vinculação desta perspectiva a um discurso moderno 

psicologizante, o das condições sócioeducacionais da recepção da idéia no contexto 

da educação brasileira e o da imposição e naturalização de uma epistemologia 

moderna na educação escolar. 

Além disso, ao tentar desconstruir o conceito de moda, a autora 

desconstrói, também, a idéia de moda como uma “apropriação inconsistente”, pois 

demonstra que o discurso pela moda do construtivismo foi erigido em função de uma 

desvalorização do professor, ao qual é atribuída a incapacidade de uso e 

compreensão devidos da epistemologia construtivista, como foi visto no discurso 

agonizante de Arroyo (1993). Neste sentido ela demonstra que esta interpretação 

que atribui “culpa” ao docente é uma fuga do construtivismo que, desta forma, tenta 

permanecer isento de qualquer crítica.  

Num livro mais recente, Duarte (2005), foi identificado um estudo, Rossler 

(In: Duarte, 2005), que questiona o poder de atração do ideário construtivista, 

tratando-o como um fenômeno de alienação na sociedade capitalista tomando de 

empréstimo orientações teóricas da filósofa húngara Agnes Heller. Para ela, a moda 

é uma forma alienada da orientação da sociedade para o futuro (AGNES HELLER, 

1989 apud ROSSLER, 2005). Ela argumenta que as sociedades pré-capitalistas se 
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orientavam para o passado, nas quais a tradição adquiria maior importância, 

seguindo a predominância dos valores e atitudes dos antepassados.  

Diferentemente, são as sociedades modernas capitalistas que, além de 

satisfazer as necessidades imediatas dos sujeitos, criam condições para o crescente 

fenômeno de alienação. Assim, os modismos nas sociedades modernas capitalistas 

são, no sentido de Agnes Heller, fenômeno de alienação e é esta definição que 

Rossler se apropria para definir a expressão do construtivismo como uma moda. No 

entanto, para Rossler, esta definição é um mínimo esclarecimento do conceito e ele 

mesmo apesar de abordar o fenômeno como uma moda afirma que o objetivo do 

seu texto: ”... não é propriamente o de caracterizar o que seja um modismo e, 

especialmente, um modismo em educação, mas sim o de adotando como 

pressuposto o fato de o construtivismo ter-se constituído num modismo, procurar 

analisar as origens sociais e psicológicas do poder de atração desse ideário” 

(ROSSLER, 2005, p. 05). 

Diante desses argumentos, foram apontadas algumas limitações e 

contribuições para o estudo do fenômeno de uma idéia como uma moda. Primeiro, a 

moda não é vista como uma categoria que deve ser conceitualmente trabalhada, 

pois nenhum dos estudos apresentados problematiza o conceito de moda e, quando 

aparece uma definição, esta é imediatamente reconhecida como uma “mínima” 

exigência para nortear o trabalho. Outra consideração mais honesta neste sentido 

fez Corazza (1996), que ao invés de trabalhar o conceito descartou a possibilidade 

de problematização, no entanto, quando argumenta contra a percepção de a 

expressividade do construtivismo ser um modismo, ela apresenta a moda fazendo 

referência a objetos de consumo que tenham se tornado moda e faz referência a 

brinquedos, dentre os mais destacáveis. O que de fato é presente, tanto nela quanto 

nos outros autores (ARROYO, SILVA, ROSSLER), é a utilização do conceito “moda” 

sem qualquer referência teórica ou epistemológica. Isto demonstra que, seja 

utilizando para criar distinções, ou desqualificando sua possibilidade interpretativa, a 

“moda” parece ser uma categoria inexistente e sem lugar epistemológico, como se 

não houvesse produção suficiente nas ciências humanas e sociais.  

Por isso, neste trabalho pretendemos estudar as abordagens 

autobiográficas como uma idéia que está sob o efeito de uma moda e, para isso, 
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como afirma Bourdieu (2004), precisamos de uma estenografia conceitual de moda, 

de modo a definir o que é uma moda, quais objetos historicamente tem sido 

expressão desse fenômeno, como a moda atinge as idéias, o que é uma idéia sob o 

efeito de moda. Em nosso ver, responder estas questões é uma exigência teórica 

para problematizar uma idéia sob o efeito de uma moda.  

Em segundo lugar, percebem-se, além disso, dois efeitos resultantes do 

modismo que atingiu o construtivismo. Um deles é o reducionismo operado no 

discurso sobre a aprendizagem predominante no contexto educacional na época, de 

acordo com o qual a ênfase nas lógicas da aprendizagem e um discurso 

fundamentado numa epistemologia psicológica vêm substituir uma compreensão 

mais alargada sustentado por análises macrosociológicas; outro é a imposição 

simbólica, quer dizer a pretensão de responder a problemas sobre o educar, dos 

quais sua epistemologia isolava desde o início, acreditando que poderia dar conta 

deles conseqüentemente.  

Estes aspectos sugerem que o estudo das idéias sob moda deve tomar 

como base a entrada desta idéia no campo da educação e sua avaliação em duas 

dimensões. Primeiro, é necessário um estudo dos contextos de emergência e de 

recepção da idéia, ou seja, existe uma condição discursiva sobre educação no 

contexto emergência (contexto da origem de uma idéia) e no contexto de recepção 

(contexto de acolhida de uma idéia), que pode ou não facilitar a atração por esta 

idéia.  

Tal como o exemplo do construtivismo, alguns autores argumentaram que 

a forte oposição, que existia no início dos anos 80 entre tecnicismo pedagógico e 

estudos críticos sobre a escola com ênfase em sua macroestrutura, possibilitou a 

efetivação de um discurso que apresentava, ao mesmo tempo, o interesse pelas 

lógicas da aprendizagem, assim como se fazia apresentar como teoria progressista 

e de maior alcance social. Além disso, as condições sociais e discursivas de 

realização do estudo com crianças realizadas na psicologia cognitiva na Europa se 

distanciavam da condição social e discursiva sobre a educação no Brasil. Assim, 

estudar a moda implica estudar em seu contexto como uma idéia migra para o 

campo educacional, qual o seu sentido no contexto de emergência e qual recepção 

ela adquire neste contexto.  
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Em segundo, o estudo deve delimitar quais os efeitos resultantes desta 

idéia, como ela combina com outras perspectivas dominantes no campo, por que ela 

dissemina, por que se torna mais significativa que outras abordagens, destacando 

os sentidos não contextualizados, aproximações de tendências opostas, repetições, 

etc. 

 

1.2 Autobiografias: uma corrente de pesquisa-ação-f ormação existencial 

(pesquisa/formação) 

 

Existe um conjunto muito diversificado de matrizes teóricas e 

metodológicas das histórias de vida ou autobiografias nas ciências humanas e 

sociais. Em filosofia, os trabalhos de repercussão que tratam das autobiografias são 

aqueles intitulados as “confissões” em Santo Agostinho e Rousseau, por exemplo. 

Nestas obras os autores procedem mais do que uma “auto-exploração” de si e põe 

em questão o tema da constituição da subjetividade. O trabalho de Taylor (1997), 

em seu livro As fontes do Self, demonstra preocupação do discurso filosófico 

ocidental em entender o tema do “voltar-se para dentro de si”, procurando 

fundamentar a noção de interioridade desde Platão, com a finalidade de encontrar 

uma ordem que pudesse superar a dispersão e o não-conhecimento da 

subjetividade. Em Agostinho, a ordem universal que unificaria a dispersão do eu 

deveria ser encontrado em Deus, como em Rousseau seria o alcance da ordem 

natural das coisas.  

Taylor (1997) tentará expor em seu livro a vinculação da constituição da 

identidade moderna com os projetos filosóficos ocidentais e realizará um histórico 

dos projetos de subjetividades para explicar a idéia de subjetividade na modernidade 

como uma “representação de si” que visava superar os particularismos dos sujeitos 

em direção a uma concepção universal deste próprio sujeito, como aparece em 

vários projetos filosóficos na modernidade, tais como em Montaigne, Descartes, 

Rousseau, Kant, Hegel, etc. Além disso, ele mostra que, nesta tendência moderna, 

Rousseau é aquele responsável em levar ao extremo o subjetivismo nesse processo 
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de interiorização e que a tentativa de por em luz a parte obscura da subjetividade 

será cindida pelas críticas aos projetos de subjetividade modernos apresentados 

durante os séculos XIX e XX por filósofos como Marx, Freud, Nietzsche e Benjamim, 

pois nestes seriam encontradas críticas que mudariam a forma de abordagem da 

subjetividade no contexto da filosofia moderna.     

Por isso, diferentes intenções serão encontradas nos projetos 

autobiográficos e nos percursos narrados em textos na filosofia, nos quais muitas 

vezes se tem por intenção encontrar justificativa pessoal para os atos cometidos 

durante suas vidas, isto é, Agostinho usa o texto autobiográfico para justificar sua 

conversão ao cristianismo; enquanto Rousseau o utiliza para justificar atos 

contraditórios cometidos por ele e que, de certa forma, abalaram a confiabilidade de 

sua produção filosófica. Por isso, como afirma Damião (2006) a questão dos relatos 

autobiográficos na filosofia é um problema que se interpõe na aproximação entre a 

filosofia e a literatura, e esta relação se desdobra em alguns aspectos centrais: “o 

conhecimento de si que define igualmente o sujeito do conhecimento, a constituição 

da identidade narrativa e a questão da verdade e da sinceridade do relato” 

(DAMIÃO,2006, p. 22). 

Em história, Thompsom (1992) estuda e demonstra isto, os relatos de 

“história de vida” surgem dentro de uma corrente mais ampla do discurso histórico 

que busca atribuir validade científica aos relatos orais. No campo da história, as 

autobiografias é o resultado de um debate epistemológico que questiona a 

supremacia das fontes escritas para a produção do discurso histórico, assim como a 

inclusão do tempo presente enquanto época de preocupação dos historiadores. No 

mais vale acrescentar que alguns historiadores situam este movimento dentro de 

uma revisão teórico-metodológica mais ampla do discurso histórico no século XX, 

que questiona, ainda, a centralidade do discurso político no discurso histórico e 

introduz novas perspectivas sócio-culturais e econômicas de construção da história 

e que foram posições assumidas por autores integrados ao movimento da história 

nova e à Escola dos Annales. 

Em literatura, a problemática da autobiografia é uma questão da escrita 

autobiográfica e não da oralidade. A preocupação da literatura está relacionada à 

anunciação do autor como narrador. Isto está posto, por exemplo, na questão do 
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“double je” em Proust na obra “À la recherche de temps perdu”, na qual muitas das 

passagens escritas por Proust são identificadas como construções oriundas de 

experiências vividas pelo próprio Proust5. Assim, segundo Damião (2006, p.34) o 

aspecto da identidade relacionado à escrita refere-se à distinção do emprego do “eu” 

na autobiografia e, tomando como base contribuições de Gusdorf e Starobinski, 

afirma que a problemática central da escrita autobiográfica é o estilo, ou seja, da 

ficção para a autobiografia passamos das três instâncias do relato (autor, narrador e 

personagem) para a coincidência delas numa só pessoa, num escrito em que 

predomina a escrita auto-referencial. Além disso, afirma que Rousseau, de certa 

forma, foi quem inaugurou o estilo autobiográfico. 

Nas ciências sociais, a inclusão das histórias de vida advém de um 

contexto de esgotamento metodológico relacionado às teorias sociais, dando ênfase 

à superação das perspectivas quantitativas em decorrência dos estudos qualitativos 

e tornando os relatos de pesquisa mais próximo dos sujeitos, nos quais são 

permitidos e admitidos para a construção do discurso científico os relatos dos 

sujeitos, as descrições dos ambientes, dos comportamentos, o envolvimento mais 

efetivo do pesquisador com os sujeitos de sua pesquisa, bem como a aceitabilidade 

de diversas formas de descrição dos dados, etc. Além disso, é destaque nestas 

mudanças a preocupação com a estrutura do social para adentrar ao microcosmo 

das relações sociais e, especificamente, para explorar as subjetividades no processo 

de pesquisa.  

Em educação, especificamente no movimento que tem ocupado a 

preocupação de educadores nos últimos 20 anos na Europa, a autobiografia tem 

adquirido o sentido de uma experiência teórico-metodológica de construção 

existencial tanto para o pesquisador, quanto para o pesquisado. Esta perspectiva se 

inicia com a preocupação de apresentar nova orientação para trabalhar com a 

educação e formação de adultos na Europa reunindo pesquisadores da Suíça, 

França, Portugal e Inglaterra com a intenção de mostrar que a valorização da 

experiência do professor mediante a história de vida pudesse colocar os mestres 

para falarem de si por si mesmos, valorizando sua vida e a experiência do processo 

de pesquisa como uma experiência formativa e existencial.  

                                                 
5 Damião (Idem) 
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Dentre os pesquisadores mais conhecidos e que divulgaram seus estudos 

vinculados a este movimento estão Gaston Pineau, Matias Finger, Marie-Christine 

Josso, Pierre Dominicé, Antonio Novoa, Ivor Goodson e outros. O nome atribuído a 

esta abordagem pelo próprio Pineau (2006), ao fazer uma gênese deste movimento, 

foi “uma corrente de pesquisa-ação-formação existencial”, no entanto para facilitar a 

referência a esta perspectiva no interior deste trabalho, denominaremos este 

movimento de pesquisa/formação .6   

Bueno (2006) destaca que, ao falar da importância dos métodos 

autobiográficos e das histórias de vida, os autores acima chamam atenção para as 

justificativas da apropriação do método autobiográfico para a educação. Primeiro, 

destaca a necessidade teórica de pensar a educação de adultos fora de uma 

perspectiva de “progresso” e de “desenvolvimento”, pois, como afirma Nóvoa (1998 

apud BUENO 2006, p.22) o adulto tem, ao mesmo tempo, uma vida retrospectiva e 

prospectiva, além de considerar que “... ninguém forma ninguém e que a formação é 

inevitavelmente um trabalho de reflexão dos percursos da vida (NÓVOA,1988, p. 

116 apud BUENO 2006). 

 Em segundo lugar, Bueno (2006) ainda afirma que tanto Nóvoa, Dominicé 

e Josso compreendem as “biografias educativas” como instrumentos de formação, 

que podem ou não estar aliados à pesquisa, decorrendo disso a ênfase sobre o 

caráter formativo das biografias e uma nova perspectiva para a investigação 

educacional. Assim, neste sentido está implícito a este movimento, também, uma 

reconceitualização da pesquisa educacional e a valorização da subjetividade ao 

darem aos mestres a oportunidade de falarem por si mesmos. Segundo Bueno 

(2006, p.23) Dominicé é esclarecedor quanto ao uso das histórias de vida em 

educação:  

... a história de vida é outra maneira de considerar a educação. Já 
não se trata de aproximar a educação da vida, como nas 
perspectivas da educação nova ou da pedagogia ativa, mas de 
considerar a vida como espaço de formação. A história de vida passa 
pela família. É marcada pela escola. Orienta-se para uma formação 
profissional, e em conseqüência beneficia de tempos de formação 
contínua que só adquirem o seu sentido na história de uma vida 
(DOMINICÉ, 1998, p.140 apud BUENO, 2006, p.23-24).        

                                                 
6 Ver Pineau (2006), no qual faz um sobrevôo histórico contemporâneo sobre a emergência das 
práticas multiformes que trabalham com história de vida no período de 1980 a 2005.  
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Este tem sido o sentido de autobiografia e formação que, de forma 

significativa, tem ocupado a formação de professores, nos últimos anos no Brasil. É 

pela permeabilidade desse discurso no campo educacional no Brasil e sua 

disseminação que pretendemos estudar o efeito de moda, ou seja, identificar a 

caracterização de um movimento que se inicia nos anos 80 na Europa (contexto de 

emergência) chega ao Brasil nos anos 90 (contexto de recepção), mediante a 

influência dos autores europeus acima citados, ocupa espaço em significativos 

espaços de disseminação do conhecimento educacional no Brasil e produz um efeito 

de repercussão que influencia uma mudança significativa na forma de estudar a 

formação de professores.  

Diante disso, pretendemos questionar como tem sido a migração da idéia 

de formação autobiográfica para o campo educacional no Brasil, estudar sua 

recepção no contexto da formação de professores, a sua disseminação neste 

contexto e sua circulação no campo educacional como um efeito de moda. Como 

pudemos observar, no exemplo citado neste texto, a abordagem de uma idéia como 

um modismo se caracterizou pela forma como a idéia é recepcionada no contexto da 

educação brasileira e quais aspectos resultaram da sua disseminação, tais como 

vimos com os efeitos de imposição, de reducionismo, de complementação, fáceis 

resoluções alimentadas por suas crenças diante dos problemas da educação e da 

formação de professores no Brasil. Pressupõe-se, neste trabalho, que a entrada 

desta perspectiva no campo da educação no Brasil é seguida destes efeitos e que 

eles fazem parte de um processo que se caracteriza pelo modismo desta idéia. 

Diferentemente, como foi tratado o problema da moda por alguns autores 

referente ao construtivismo, o problema da moda não está relacionado apenas a um 

processo de descaracterização da idéia por uma massa de professorado que se 

apropria de forma inconsistente da idéia, como se estes efeitos fossem resultados 

de ação de grupos determinados e não um efeito do campo educacional. 

Tentaremos mostrar que a moda é efeito que também atinge o contexto da produção 

acadêmica, no qual a moda não será apenas “apropriação inconsistente”, mas 

resultado de combinações, complementações teóricas, reducionismos, combinações 

e repetições.  
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1.3 Fontes 

 

Para delimitar as fontes, visando o estudo da apropriação das abordagens 

autobiográficas no campo educacional no Brasil, é necessário apontar alguns 

critérios para escolher tais fontes e definir a importância delas para cada etapa da 

pesquisa. Primeiro, é preciso definir os períodos dos estudos a serem realizados. 

Inicialmente, discutimos a concepção de abordagem autobiográfica, que começa a 

exercer influência nos estudos sobre educação no Brasil nos anos 90, 

especificamente a partir de 1995. Ressaltamos que esta abordagem é oriunda de 

um movimento que foi inciado nos anos 80 na Europa, que problematiza a vida 

como processo formativo e valoriza o processo de pesquisa como experiência 

formativa e existencial. 

Deste modo, visualizamos três momentos para a realização deste estudo. 

A divisão de tempo é demarcada pela introdução das primeiras publicações de 

autores europeus vinculados ao movimento de “pesquisa-ação-formação 

existencial”, que são as produções publicadas no campo educacional num período 

anterior ao ano de 1990 na Europa e que são introduzidas ao campo educacional no 

Brasil em meados dos anos 90, dentre os quais destacamos os primeiros trabalhos 

apresentados, organizados e publicados no Brasil.  

Por isso, deveremos estudar o contexto desta produção européia, que 

denominaremos neste trabalho de contexto da emergência do campo da formação 

de professores identificando os sentidos de vida e formação implícitos ao discurso 

autobiográfico sobre a formação na produção de autores de significativa importância 

para a introdução desta perspectiva no Brasil, dentre os quais, já citados 

anteriormente, Nóvoa, Pineau, Josso, Dominicé, etc. Não se pretende estudar 

exaustivamente a obra desses autores, mas esboçar a noção de autobiografia e 

formação no conjunto do movimento iniciado por estes autores, como já tem sido 

feito por Pineau (2006).  

A produção para realização deste primeiro momento do estudo terá como 

base a seleção de produções dos autores citados e que foram publicadas no Brasil 
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nos anos 90 e, dentre estes, podemos destacar três principais: Antonio Nóvoa, Marie 

Christine Josso e Gaston Pineau. É de conhecimento que há uma extensa 

bibliografia produzida por estes e outros autores no contexto da emergência desta 

abordagem, no entanto, para selecionar as obras que se deveriam ler, tomamos 

como critério de escolha as obras que são referenciadas pelas produções sobre o 

tema no Brasil. Pressupõe-se que estas sejam mais importantes por que 

selecionadas pelos autores responsáveis por introduzir o tema da autobiografia no 

campo da formação no Brasil.   

Além disso, é nosso interesse estudar as abordagens autobiográficas 

relacionadas ao conjunto de produções, que já se realizavam sobre a formação de 

professores, com a finalidade de atribuir o sentido do uso das autobiografias no 

campo da educação, num período em que as autobiografias na modalidade 

pesquisa/formação ainda não tinham sido migradas para o campo da educação no 

Brasil. 

Para a identificação das autobiografias no Brasil no contexto dos anos 80, 

usamos um levantamento já realizado num estudo feito por Bueno (2006) no qual ela 

fez uma revisão de trabalhos na área de Educação que fizeram uso das histórias de 

vida e dos estudos autobiográficos como metodologia de investigação científica no 

Brasil. Para a realização deste estudo, a autora fez um recorte temporal e outro 

temático, focalizando dois temas “a formação de professor e a profissão docente” e 

o período compreendido entre 1985 e 2003.  

Com esta produção pretendemos estudar as autobiografias no contexto 

da recepção  em dois momentos. Primeiro, caracterizar os sentidos do uso das 

autobiografias na pesquisa sobre formação dos professores no Brasil, anterior a 

entrada da abordagem pesquisa/formação . Para isso, é nosso interesse analisar o 

conjunto de trabalhos selecionados ainda nos anos 80 dentre os quais foi 

identificado um conjunto pouco significativo7.   

Outro momento do estudo é o da entrada da abordagem 

pesquisa/formação  no contexto da produção sobre educação e formação de 
                                                 
7 A bibliografia das obras sobre autobiografias e formação nos anos 80 é identificada neste trabalho 
como o contexto da recepção, ou seja, anterior a introdução da abordagem de pesquisa/formação 
para o Brasil.  
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professores no Brasil nos anos 90. Neste contexto serão identificadas justificativas 

de apropriação da abordagem pesquisa/formação  no contexto de discussão sobre 

a formação de professores no Brasil, ou seja, como e por que esta abordagem é 

apropriada para o campo educacional no Brasil, quais as condições de recepção e 

quais mudanças se podem identificar com o uso desta abordagem nos estudos 

sobre formação de professores no Brasil.  

Para este segundo momento, além do levantamento (BUENO, 2006) será 

utilizado um estudo realizado por um grupo de pesquisadores da ANPED e 

incorporado ao MEC/COMPED/INEP e intitulado “Formação de Professores no 

Brasil” e publicado como “O estado do conhecimento n. 06” (BRASIL, 2002) no qual 

se realizou um mapeamento da produção científica nas áreas de Educação Infantil, 

Alfabetização, Ensino Superior e Formação de Professores.  

Neste estudo, foram apresentadas temáticas e subtemáticas de estudos e 

conteúdos abordados nas pesquisas realizados no campo da formação de 

professores nos anos de 1990 a 1998, destacando as produções em teses e 

dissertações, os artigos em periódicos e os trabalhos apresentados no GT de 

Formação de Professores da ANPED.  

Visando identificar a presença de abordagens autobiográficas no conjunto 

destas produções, destacamos que, no período de 1990 a 1998, das 40 teses de 

doutorado e 244 dissertações de mestrado defendidas junto aos programas de pós-

graduação no Brasil, 13 trabalhos abordavam temas, conteúdos ou metodologias 

relacionados a autobiografias e ou histórias de vida; dentre estes 9 eram 

dissertações de mestrado, 3 teses de doutorado e 1 tese de livre docência. Nas 

revistas analisadas, foram destacados 4 artigos e dos trabalhos apresentados ao GT 

de Formação de professores da ANPED identificamos 4 trabalhos com ênfase nas 

abordagens autobiográficas no mesmo período. No entanto, estes estudos não 

aparecem nem são classificados como um âmbito próprio de interesse dos estudos 

sobre formação dos professores. No documento, a classificação de “pesquisas em 

abordagens autobiográficas” inexiste e dos trabalhos encontrados no levantamento 

há apenas um estudo sobre história de vida de aluno numa classificação de estudos 

sobre temas e conteúdos abordados sobre a escola normal no período de 1990 a 

1996.    
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Diante disso, quanto aos anos 90 pode-se afirmar que as abordagens 

autobiográficas ainda não merecem atenção do campo educacional e da formação 

professores. De modo específico, na conclusão do documento (BRASIL, 2002), os 

autores fazem uma síntese do levantamento realizado e apontam aspectos 

emergentes, aspectos silenciados e considerações sobre a distribuição dos 

trabalhos segundo o tipo de estudo. Neste momento, as abordagens autobiográficas 

não aparecem nem como um aspecto emergente ou silenciado e, dentre as 

temáticas apresentadas, as abordagens autobiográficas ou histórias de vida não 

estão nem indiretamente relacionadas. 

Deste modo, pode-se destacar por que as autobiografias mereceram 

apenas destaque indireto no levantamento realizado, apesar de aparecer produções 

significativas neste momento. Quando os autores fazem referência, no documento 

(Brasil, 2002), à expressividade dos “relatos de experiência”, como um tipo de 

estudo no campo da educação e da formação de professores, eles fazem a seguinte 

apreciação desta classificação:  

Também aparecem com grande freqüência (33) na produção discente 
os relatos de experiência e as propostas. São trabalhos que não 
anunciam compromisso com o conhecimento novo, mas se propõe 
registrar e divulgar uma experiência ou proposta. Este conjunto de 
trabalhos deixa grandes dúvidas quanto a sua contribuição para o 
avanço do conhecimento, já que sua preocupação básica é com o 
relato e não com a produção de novos conhecimentos (BRASIL, 2002, 
p. 32)   

Assim, a avaliação sobre os saberes oriundos das experiências dos 

sujeitos era consubstanciada pela ausência de legitimação de abordagens 

autobiográficas no campo educacional. Podem-se identificar, mediante estudo deste 

documento, trabalhos que problematizaram a experiência de vida dos sujeitos, 

entretanto a classificação realizada pelos autores sobre produções, no que diz 

respeito à formação de professores no Brasil, classifica os trabalhos que 

identificamos como pertencentes aos temas já legitimados e consolidados no campo 

educação. Isto nos leva a concluir que uma temática surge num campo dentre outras 

perspectivas, mas a sua consolidação é um processo que passa pela submissão às 

autoridades constitutivas deste campo. 

  Diante disso, o estudo da recepção da abordagem pesquisa/formação  

passa pela análise das obras de sua legitimação no campo e, para isso, 
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estudaremos as produções de núcleos, grupos de estudos e outros trabalhos que se 

caracterizaram por legitimar estas abordagens no campo da formação de 

professores com a finalidade de contrapor os sentidos da abordagem 

pesquisa/formação  oriundos de publicações na Europa e a forma como estas são 

apropriadas para o contexto da formação de professores no Brasil. 

 Para a realização desta etapa, além das produções inscritas no 

Documento Brasil (2002), será acrescentado o levantamento apontado por Bueno 

(2006) das produções nos anos 90, que destacaram um aumento significativo de 

teses e dissertações neste período, mas com poucas publicações em livros, revistas 

e ou periódicos na área de educação.  

O terceiro momento da pesquisa será denominado de contexto de 

disseminação  e compreende o período a partir do ano 2000, em que é possível 

perceber um aumento significativo da produção de teses e dissertações que 

trabalharam com abordagens autobiográficas na formação de professores. Num 

levantamento, Bueno (2006) destacou que em 1990 houve 4 trabalhos, em 1999, 12, 

em 2000, 19 e em 2003, 30 trabalhos. Num outro levantamento que realizamos junto 

ao banco de teses e dissertações da CAPES tomando como base trabalhos que 

utilizavam autobiografias e tratavam da formação de professores identificamos um 

número ainda maior do crescimento destas abordagens na área de educação no 

Brasil. Foram identificados em 1990; 05 dissertações e nenhuma tese, em 1999 47 

dissertações e 12 teses, em 2003, 103 dissertações e 25 teses e em 2006, 154 

dissertações e 32 teses.  

Este aumento quantitativo nos leva a entender que há um interesse crescente 

da área de educação pelas abordagens autobiográficas, mas nosso interesse nesta 

produção é analisar a disseminação da produção como um efeito de moda e, neste 

sentido, apontar os efeitos implícitos ao modismo de idéias no campo da educação 

da abordagem pesquisa/formação . Para isso, a análise da disseminação estará 

voltada para os trabalhos publicados num fórum específico que foi criado para 

legitimar a produção nesta perspectiva no Brasil, a partir de 2004, pois as 

publicações deste fórum específico é um meio pelo qual constatamos a legitimação 

das abordagens autobiográficas para pesquisa sobre a formação de professores no 

Brasil. 
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 Referimos aqui ao I Congresso Internacional sobre Pesquisa 

Autobiográfica (CIPA), realizado em Porto Alegre-RS, no período de 08 a 11 de 

setembro do referido ano, promovido conjuntamente pela Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul e outras Universidades deste Estado e pela Sociedade Brasileira 

de História da Educação.  

Como resultado desta ação, dois documentos interessam a esta 

pesquisa. Primeiro, os anais com todo o material apresentado, desde as palestras, 

as mesas redondas, comunicações e painéis. Neste primeiro documento 

encontraremos a totalidade das produções submetidas à organização deste evento, 

desde os atores legitimadores com posições determinantes em fóruns específicos do 

evento e outros participantes. Segundo, como resultado deste evento, tem-se um 

livro editado com textos selecionados. Neste ficam demarcados com clareza os 

atores que ocupam função de legitimadores no âmbito da produção e promoção do 

evento. O livro publicado é intitulado “A aventura (auto) biográfica: teoria e empiria” 

organizado pela professora Maria Helena Menna Barreto Abraão e editado pela 

EDIPUCRS. Seguindo mesmos passos, serão incluídos, também, os anais do II 

Congresso Internacional sobre Pesquisa Autobiográfica, realizado em 2006 e 

Salvador-BA; e, posteriormente, os anais do III Congresso Internacional, realizado 

em 2008, em Natal, Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – OS CONTEXTOS DA EMERGÊNCIA E DA RECEP ÇÃO DO 

CONHECIMENTO NO CAMPO EDUCACIONAL E NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO BRASIL 
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2.1 Questões sobre a emergência e a recepção de idé ias 

 

Na delimitação do objeto deste trabalho, três contextos (emergência, 

recepção e disseminação) relacionados ao conhecimento foram apresentados na 

forma como as questões foram sugeridas no sentido de apresentar a circulação de 

uma idéia e, necessariamente, tivemos que por em questão a origem de uma idéia 

num contexto e sua acolhida em outro, mas também os efeitos resultantes após a 

recepção. Os três contextos foram assim introduzidos, no entanto, ainda falta 

encontrar fundamentação para esta linguagem, pois num trabalho de pesquisa 

ninguém está isento de definir os sentidos das palavras e de indicar o nome das 

coisas as quais se referem.  

Por isso, é importante apresentar as formas de percepção dos sentidos 

que a “emergência”, a “recepção” e a “disseminação” de idéias assumem no interior 

deste trabalho; o que, consequentemente, nos leva a enfatizar questões que 

precisam ser respondidas: por que estas idéias “emergem” e ou são “recepcionadas” 

no campo científico; como um campo científico se estrutura; por que determinadas 

idéias são assumidas e sustentadas por um grupo de pesquisadores; o que 

propiciam as mudanças de concepção; quais os efeitos resultantes da acolhida de 

uma idéia num campo de produção diferente do de sua origem. 

Para realizar esta tarefa, faremos uso de algumas reflexões teóricas 

contemporâneas sobre a natureza do campo de conhecimento com a finalidade de 

responder aos questionamentos apresentados e apontar argumentos para a 

construção do entendimento das noções de emergência e recepção. Esta parte do 

trabalho terá como objetivo esclarecer os conceitos de emergência e recepção do 

conhecimento no campo educacional, mostrando como surge uma idéia num 

contexto científico, como elas são migradas e recepcionadas para outros contextos e 

locais, assim como quais são os efeitos resultantes da recepção das idéias.  

Deste modo, faremos um esboço do que se entende por contexto da 

emergência  e contexto da recepção  para que se possa estudar a emergência das 

abordagens autobiográficas vinculadas ao movimento de pesquisa/formação no 
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campo da formação de professores e como esta perspectiva tem sido apropriada 

para este campo no Brasil.  

A exposição sobre o significado do contexto da disseminação  será feita 

num capítulo posterior uma vez que o desenvolvimento da compreensão da 

disseminação de uma idéia deve passar pela elaboração da noção da idéia sob o 

efeito de moda, que, em nosso ver, exige a estenografia conceitual da noção de 

moda, ou seja, tentaremos explicar a moda e seus efeitos numa idéia para delimitar 

o que é uma idéia em moda, o que será realizado no próximo capítulo.               

 

2.2 A emergência do conhecimento e o contexto da em ergência 

 

Com a finalidade de compreender como historicamente emerge o 

conhecimento e como vão sendo formadas as comunidades científicas, escolhemos, 

inicialmente, o trabalho de Thomas Kuhn “A estrutura das revoluções científicas”. 

Nesta obra, o conceito mais amplo e estruturador da forma pela qual Kuhn elabora 

sua compreensão de ciência é o de Paradigma.  

Apesar de ser uma noção que toma como exemplar a história das 

ciências naturais (ciência normal), a referida obra faz uma importante reflexão sobre 

o papel da comunidade científica no desenvolvimento do próprio objeto da ciência e 

apresenta uma perspectiva histórico-interpretativa da epistemologia mediante a qual 

são examinados os processos de produção científica (como produtos da atividade 

científica) e as próprias formas de validação desta, ou seja, é perceptível a intenção 

do autor em superar a dicotomia entre o contexto da justificação e o da descoberta.  

  Esta crítica se refere, especificamente, à utilização dos manuais como 

forma de apresentação da produção científica. Segundo Kuhn (2005, p. 183), mais 

que outro aspecto, esta forma pedagógica determinou nossa imagem a respeito da 

ciência e do papel desempenhado pela descoberta e pela invenção no seu 

progresso. Com isso, os manuais tornaram invisíveis os aspectos revolucionários 

intrínsecos ao trabalho do cientista, o qual convive com rupturas de sua relação com 



 45 

seu objeto e com a natureza, as quais nem sempre encontram visibilidade na 

concepção de ciência de caráter linear destes manuais. Além disso, justifica que isso 

acontece uma vez que os manuais são produzidos somente a partir dos resultados 

de uma revolução científica.   

Este aspecto poderá ser bem mais compreendido se for definido o 

conceito de Paradigma. Apesar do intenso debate em torno deste conceito, o termo 

mais apropriado em sua obra, segundo Kuhn, é aquele que considera o paradigma 

como uma constelação de compromissos de grupos. Kuhn recusa o termo “teoria” 

por este “conotar uma estrutura bem mais limitada em natureza e alcance” (passim) 

e, por isso, prefere utilizar a expressão “matriz disciplinar”: que é uma estrutura 

partilhada pelos praticantes de uma mesma disciplina e composto pelos seguintes 

elementos. 

Primeiro, pelas “generalizações simbólicas”, axiomas, definições e leis 

empregadas sem discussão. Segundo, pela “crença em modelos”, quer dizer as 

convenções coletivas e básicas estabelecidas através de analogias ou metáforas 

como, por exemplo, as moléculas de gás que se comportam como pequeninas bolas 

de bilhar elásticas movendo-se ao acaso. Terceiro, pelos “valores amplamente 

compartilhados”, como, por exemplo, a preferência dos pesquisadores das ciências 

naturais pelo conhecimento quantitativo e seu uso em predições. E, por fim, pelos 

“exemplos compartilhados”, que são os de aplicação bem sucedida na investigação, 

que outros pesquisadores podem, por analogia, utilizá-los.  

Os elementos de um Paradigma asseguram a forma e a permanência da 

realização de determinadas pesquisas por uma comunidade numa época. Quando 

Kuhn trata o conceito de ciência normal, dando ênfase à vigência deste paradigma, 

destaca que, por meio desses elementos, o paradigma mantém sua predominância 

orientada por exemplos bem sucedidos. É com esta finalidade que a estrutura da 

comunidade se torna importante, pois ela assegura que cientistas se concentrem 

numa faixa de problemas muito estrita. Para Kuhn (2005, p. 222) a estrutura 

comunitária da ciência é aquela formada pelos praticantes de uma especialidade 

científica e uma linguagem conceitual por meio da qual se legitima o conhecimento 

científico. Esta comunidade apresenta as seguintes características.   
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Primeiro, seus integrantes estão submetidos à educação e à iniciação 

profissional similares; segundo absorvem praticamente a mesma literatura técnica, 

aprendendo lições semelhantes; terceiro, a comunidade possui objeto de estudo 

próprio, embora um mesmo objeto passe a ser abordado sob pontos de vista 

incompatíveis por diferentes “escolas”; quarto, a comunicação entre os membros de 

uma comunidade científica é ampla e os julgamentos profissionais relativamente 

unânimes, uma vez que eles fazem parte de uma única audiência e são submetidos 

aos mesmos juízes do trabalho dessa comunidade. No entanto, Kuhn enfatiza que a 

comunicação entre diferentes comunidades é árdua e difícil de realizar, quando não 

impossível, tendo em vista a “incomensurabilidade” entre os paradigmas.  

Assim, para este autor, a hegemonia de um paradigma cria compromissos 

compartilhados em torno dos quais se garante a legitimidade de realizar a produção 

do conhecimento e unifica esta a sua comunidade específica. Por outro lado, essa 

aparente estabilidade passa por momentos de esgotamento e estes se tornam 

evidentes quando os melhores quadros desta comunidade não conseguem adequar 

as anomalias aos moldes do paradigma vigente, ou seja, resultados experimentais 

não assimilados segundo as regras da “matriz disciplinar”, quer dizer, com o 

reconhecimento de que a natureza violou as expectativas paradigmáticas que 

governam a ciência normal.  

A estas rupturas e ou crises, devido à saturação de um paradigma, Kuhn 

(2005, p.125) denominou de “revolução científica” que, segundo ele, são “... aqueles 

episódios de desenvolvimento não-cumulativos, nos quais um paradigma mais 

antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior”. 

Em síntese é a reconstrução da área que altera os conceitos, as leis, as teorias, os 

métodos e as aplicações. Por isso, é um momento marcado por diferentes situações 

que vão desde a proliferação de teorias e pesquisas aleatórias e muitas vezes 

conflitantes, passam pelo recurso à análise filosófica com debates sobre os 

fundamentos teóricos-metodológicos, com verdadeiras explosões e descobertas e 

até a revalorização de fatos anteriores apreendidos de um novo ponto de vista. 

No horizonte da compreensão do referido autor, encontra-se ainda um 

desdobramento da forma como a emergência de um novo paradigma está vinculada 

tanto ao surgimento de um fato novo, como também de uma nova forma de perceber 
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aquele fato. Kuhn se refere, especificamente, ao papel que as anomalias 

desempenham na emergência de uma nova percepção, mesmo reconhecendo que a 

distinção entre o que é fato ou o que é uma invenção teórica, alterando a visão dos 

sujeitos sobre os objetos, é um ponto ainda problemático no debate sobre a 

definição da ciência.  

Não querendo assumir os desdobramentos que possam levar a discussão 

sobre o que é ou não científico, ou objetividade, ou subjetividade; apenas esclarece-

se que a emergência da novidade implica que os sujeitos passem a ver objetos de 

uma forma pela qual ainda estes não apareciam para aqueles. O autor toma de 

empréstimo alguns exemplos memoráveis na história da ciência e demonstra, em 

alguns casos, que fatos descobertos por cientistas em determinados momentos já 

tinham sidos visualizados por outros em outras experiências, mas os mesmos fatos 

ainda não tinham em relação ao paradigma vigente ocupado espaço no horizonte da 

compreensão científica numa determinada época.  

Assim, a emergência da novidade não é tratada pelo autor apenas como 

um fato que é descoberto e que possamos delimitar exatamente o momento 

inaugural de sua emergência, ao contrário disso, este processo ocorre em um 

contexto e passa por critérios que ultrapassam os limites do contexto da descoberta 

científica.  Como afirma o autor:  

Certamente o fracasso da atividade técnica normal de resolução de 
quebra-cabeças não foi o único ingrediente da crise astronômica com a 
qual Copérnico se confrontou. Um estudo amplo discutiria igualmente a 
pressão social para uma reforma do calendário, pressão que se tornou 
particularmente premente o problema da precessão dos equinócios. A 
partir disso, uma explicação mais completa levaria em consideração a 
crítica medieval de Aristóteles, a ascensão do neoplatonismo da 
renascença, bem como outros elementos históricos significativos. Mas 
ainda assim o fracasso técnico permaneceria no centro de uma crise 
(KUHN, 2005, p.97) 

Diante disso, embora reconhecendo o papel das comunidades científicas, 

o contexto social de uma época, as particularidades de um paradigma; Kuhn ainda 

atribui papel preponderante, na emergência de novos fatos e a forma de 

compreendê-los, ao contexto da descoberta científica e, como afirma no 

enceramento da citação acima, o “fracasso técnico ainda permanece no centro da 

crise”. Esta posição de Kuhn tem uma justificativa e isso se refere à função 
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privilegiada em sua visão das ciências cumulativas – a ciência normal – em relação 

ao que denomina de ciências pré-paradigmáticas, que estariam incluídas nestas as 

ciências humanas e sociais.  

Em relação a este aspecto, Santos (1989), considera que a 

caracterização da estrutura da comunidade científica é uma das mais importantes 

contribuições da reflexão kuhniana, por outro lado, afirma que Kuhn ao fazer a 

análise do desenvolvimento científico, a faz tomando como referência, nas palavras 

deste, os “exemplares” do que ele mesmo denomina de uma ciência normal. Ao 

fazer a análise deste ponto, Kuhn atribui às ciências sociais um caráter pré-

paradigmático, o que significa atraso em relação às ciências naturais justificado pelo 

fato de que as ciências sociais não são dominadas por um único paradigma. Santos 

sugere que essa tese de Kuhn seja abandonada e profundamente revista.  

Ainda, acrescenta-se aqui, a distinção entre ciências cumulativas e não-

cumulativas para Charlot (2006) que questiona: “Como avançam as ciências 

duras?”. Ele responde que avançam quando constroem um novo ponto de chegada, 

pois quando surge um objeto novo eles o abrem e questionam para ver o que tem; 

da molécula ao átomo, do gene ao DNA, estas ciências são assim, trabalham a 

partir de seu ponto de chegada, por isso são cumulativas. 

O contrário acontece nas ciências humanas e sociais nas quais o avanço 

acontece quando é apresentada outra forma de começar, interessando bem mais a 

construção de outro ponto de partida. Tal como se exemplificam, todos os grandes 

nomes da história das ciências e do homem - Freud, Marx, Lacan, Piaget, Bourdieu, 

etc – conseguiram avançar porque conseguiram construir outra forma de partir.  

  Esta especificidade do saber foi interpretada por Kuhn como um atraso 

das ciências sociais e humanas em relação à ciência normal e, por este motivo, a 

“emergência” do conhecimento tem sentidos diferentes dos quais atribui Kuhn 

quando trabalha o conceito de paradigma em sua obra. Nas ciências humanas e 

sociais a “emergência” não tem uma relação direta com “anomalias” ainda não 

percebidas por uma comunidade científica de uma época; nessas, ao contrário, são 

ciências de caráter interpretativo nas quais a “emergência” de um novo objeto está 

vinculado aos discursos sobre o homem numa determinada época e, em cada 
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momento, a emergência, como demonstra Charlot (2006) pode se constituir num 

novo ponto de vista interpretativo que atribui ao homem um lugar epistemológico em 

relação ao objeto de estudo e de interesse sobre o fenômeno humano, ou seja, sua 

dimensão social, psicológica, educacional, histórica, etc. 

Outro trabalho que pode nos ajudar a compreender a emergência dos 

saberes nas ciências sociais e humanas é o estudo destes saberes tomando como 

base “uma teoria histórica dos discursos”, aos moldes da arqueologia do saber em 

Michel Foucault como afirma Machado:  

Seu objetivo não é principalmente descrever as compatibilidades e 
incompatibilidades entre saberes a partir da configuração de suas 
positividades, o que se pretende é, em última análise, explicar o 
aparecimento de saberes a partir de condições de estabilidade externa aos 
próprios saberes, ou melhor, que imanentes a eles – pois não se trata de 
considerá-los como efeito ou resultante – os situam como elementos de um 
dispositivo de natureza essencialmente estratégica.    

Para Foucault, cada sociedade tem seu regime de verdade, quer dizer os 

tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, ou nas palavras 

dele, suas positividades. O enquadramento nos limites de certo número de 

exclusões marca a positividade de um discurso, pois não é dado o direito a quem 

quer que seja de dizer o que queira e a quem é facultada a palavra não pode falar 

qualquer coisa. Aqui, a linguagem tem como função ordenar a vida e é no processo 

de ordenação que é elaborado o princípio de exclusão, ou seja, numa realidade 

discursiva há um estado do que é “dizível” para o qual há regras que atuam por 

debaixo do discurso os quais estão localizadas na confrontação das redes que 

presidem ao seu nascimento.  

Três exemplos citados por Foucault impressionam os leitores de “As 

palavras e as Coisas” e apresentam a preocupação do autor em expor as condições 

pelas quais são determinados o verdadeiro e o não-verdadeiro. Primeiro, a taxinomia 

da enciclopédia chinesa em referência ao poema de Borges8. Esta taxinomia 

transborda os limites de nosso pensamento e as regras que regem as positividades 

nas culturas ocidentais. Colocar num mesmo plano de classificação animais, que 
                                                 
8 “Esse texto cita certa enciclopédia chinesa onde será escrito que os animais se dividem em: a) 
pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) 
cães em liberdade, h) incluídos na presente classficação, i) que se agitam como loucos, j) 
inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo, l) et cetera, m) que acabam 
de quebrar a bilha, n ) que de longe parecem moscas”. 
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pertencem ao imperador, baleias, fabulosos, que se agitam como loucos etc; 

proporciona um deslumbramento com a “possibilidade de pensar isso” (Foucault, 

1999, p IX).  

O segundo é a descrição e a análise da função do autor na obra de 

Velásquez (Las meninas, cap I, p.02). No interior da cena e inserindo a si como 

presente na construção do mundo do qual faz parte, Velasquez deixa muitas coisas 

à disposição da visibilidade, mas, ao fazer isso, oculta muitas outras. Segundo 

Foucault (1999, p. 20)... É que nesse quadro talvez, como toda representação do 

que ele é, por assim dizer, a essência manifestada, a invisibilidade profunda do que 

se vê é solidária com a invisibilidade daquele que vê – malgrado os espelhos, os 

reflexos, as imitações, os retratos.   

Por fim, a terceira exemplificação. Foucault nos traz, também, a história 

do cavaleiro errante de Cervantes, Dom Quixote. Nesta, ele destaca a busca 

incessante de Dom Quixote pelos ideais da cavalaria por meio dos quais intentava 

utilizar o mundo para provar a “verdade” dos romances. Ele (Dom Quixote) lê o 

mundo para demonstrar os livros, como diz Foucault (1999, p 64):... Sua aventura 

será uma decifração do mundo, um percurso minucioso para recolher em toda a 

superfície da terra as figuras que mostram que os livros dizem a verdade.  

Por meio dos exemplos acima é possível discutir as teses apresentadas 

por Foucault na obra “As palavras e as Coisas”, na qual se percebe a intenção de 

situar os saberes constitutivos das ciências humanas. Em concordância com o que 

afirma Machado na citação anterior, a arqueologia volta-se ao que é denominado de 

espaço geral do saber, quer dizer às configurações e ao modo de ser das coisas tal 

como elas aparecem, bem como a uma série de mutações necessárias e suficientes 

para circunscrever o limiar de uma positividade nova.  

 Com o exemplo da taxinomia chinesa, Foucault nos abre ao espaço do 

impensável, ao que denomina de “não-lugar” da linguagem, revelando as 

descontinuidades da ordem do discurso, no qual estamos inseridos, ou seja, a 

continuidade da epistémê da cultura ocidental nas simultaneidades estabelecidas 

mediante códigos da mesma cultura: aqueles que regem sua linguagem, seus 

esquemas perceptivos, seus traços, suas técnicas, seus valores e a hierarquia de 
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suas práticas. Frente a isso, Foucault apresenta - como base em sua leitura da 

história do conhecimento - duas grandes descontinuidades na epistémê da cultura 

ocidental: “... aquela que inaugura a idade clássica (por volta dos meados do século 

XVII) e aquela que, no início do século XIX, marca o limiar de nossa modernidade” 

(1999, p. 19). 

Segundo Foucault, no nível arqueológico os sistemas de positividades 

mudaram de maneira maciça na curva dos séculos XVIII e XIX. Em sua análise pôde 

mostrar a coerência que existiu durante toda a idade clássica, entre a teoria da 

representação e as da linguagem, das ordens naturais, da riqueza e do valor9. Para 

ele essa configuração mudou significativamente a partir do século XIX, ou seja, a 

teoria da representação desaparece como fundamento geral de todas as ordens 

possíveis.  

Retomando o quadro de Velasquez, Foucault nos coloca diante de uma 

situação clássica da linguagem, quer dizer o fato de que conhecimento e linguagem 

estão estritamente entrecruzados, pois a linguagem pertence ao saber, seja 

registrando suas aquisições ou retendo a discursividade. Com este quadro, de início, 

ele nos demonstra que todo saber é representação daquilo que se vê, sendo aquilo 

que se apreende das coisas que se vê o que resulta em saber. Assim, quando se vê 

já é representação; e a linguagem, evocada daquilo que se vê, é o desdobramento 

da primeira representação, ou seja, a representação da representação. Por isso, que 

o poder de fundar para Foucault é recusado à linguagem. 

Diante disso, ele vai demonstrar as mudanças das positividades das quais 

se referiu anteriormente. No que diz respeito à época clássica precisamente, ele 

mostra que o poder da linguagem é de atribuir sinais adequados a todas as 

representações, quaisquer que sejam e de estabelecer entre elas todos os laços 

possíveis (FOUCAULT, 1999, p.101).  Por exemplo, a natureza dos séculos XVII e 

                                                 
9 Para levar adiante essas afirmações, este autor investiga e apresenta as figuras do saber 
predominante desde a Antigüidade e apresenta as condições que vão alterar as positividades. Afirma 
que até o fim do século XVI a semelhança desempenhou um papel construtor no saber da cultura 
ocidental, pois foi por meio dela que foi orientada a exegese e a interpretação dos textos. Neste longo 
período, Foucault demonstra a predominância na cultura ocidental da representação como repetição. 
Assim, investiga como, no fim do século XVI, a semelhança foi desvinculada de seu papel de 
organizadora das figuras do saber. 
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XVIII só é visível a partir do dizível, visível por que é dizível: visão e linguagem se 

identificam e coincidem. 

Uma mudança substancial na relação entre linguagem e conhecimento 

vai ser apontada por Foucault no final do século XVIII, o que significou uma sensível 

passagem da representação à interpretação e a linguagem deixa de aparecer como 

um sistema de representações. O poder e a função de recortar e de recompor outras 

representações são substituídos e, em seu lugar, o que se designam são ações, 

estados e vontades que vão além daquilo que se vê o que significa designar o que 

se faz ou o que se sofre. Como afirma o autor: 

... A profunda interdependência da linguagem e do mundo se acha desfeita. 
O primado da escrita está suspenso. Desaparece então essa camada 
uniforme onde se entrecruzam indefinidamente o visto e o lido, o visível e o 
enunciável. As coisas e as palavras vão separar-se. O olho será destinado 
a ver e somente a ver; o ouvido somente a ouvir. O discurso terá realmente 
por tarefa dizer o que é, mas não será mais do que ele diz. (FOUCAULT, 
1999, p. 59)      

Em conformidade com esta citação, acredita-se ser o momento adequado 

para retomar o terceiro exemplo foucaultiano. Dom Quixote nunca pareceu tão útil. A 

busca incessante pelo desvelamento de um mundo que justifique as palavras, quer 

dizer as verdades contidas nos romances de cavalaria fazem Dom Quixote percorrer 

o caminho inverso, das teorias da realidade ao signo. Esta obra é considerada por 

Foucault a primeira das obras modernas, pois que aí se vê a razão cruel das 

identidades e das diferenças desdenharem infinitamente dos signos e das 

similitudes.     

Desta forma, a linguagem já aparece como uma mediação necessária 

uma vez que as palavras são consideradas como possibilidades de conhecimento, o 

que possibilita uma forma de exegese. Para Foucault, alguns autores modernos, que 

inovaram nas formas daquilo que se podem afirmar sobre o mundo, tais como Marx, 

Nietzsche e Freud são exegetas de uma nova fase da história do saber, pois neles 

percebe-se a tentativa de fazer falar algumas palavras que estavam mudas porque 

enquadradas nos discursos e ofuscadas pelas positividades estabelecidas. Por 

exemplo, Marx é visto como um exegeta do “valor”, Nietzsche de algumas “palavras 

gregas” e Freud das “frases mudas” que servem de base aos nossos discursos.  
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A mudança no status da linguagem tem para Foucault implicações 

relevantes para a ciência a partir do século XIX. Anteriormente, falou-se em duas 

descontinuidades da cultura ocidental significativa para a compreensão foucaultiana, 

deste modo é necessário retomá-las. A primeira, nos limites entre os séculos XVII e 

XVIII, trata-se da proliferação de uma “mâthesis universalis” que intentava encontrar 

um método predominante para as ciências tomando como base o discurso 

racionalista cartesiano, com a tarefa de elaborar conceitos e métodos positivos. A 

afirmação deste discurso vai ser marcada também pelos silêncios que oculta e um 

importante silêncio ressaltado é a ausência do homem nas teorias deste período. 

É no século XIX que o campo epistemológico explode. Fragmentando-se 

em direções diferentes, ele vai passar a se constituir num espaço volumoso, no qual 

se tornam visíveis o retraimento da “mâthesis” e o aparecimento do homem. Este 

processo foi marcado por uma abertura em três dimensões. Primeiro, pelo 

encadeamento dedutivo das matemáticas e das físicas; segundo, pelo 

estabelecimento da relação entre elementos descontínuos, mas análogos sejam na 

linguagem, na vida e ou na produção e distribuição de riquezas. Para Foucault, a 

emergência de cada uma das ciências humanas vai se dá pela exigência da ordem 

teórico-prática10; terceiro, pela reflexão filosófica e seu aparecimento frente às novas 

empiricidades, ou seja, são transpostos para a filosofia conceitos e problemas dos 

diferentes domínios empíricos, como as diversas filosofias da vida, do homem 

alienado e ou das formas simbólicas.  

Assim, as ciências humanas vão ser caracterizadas pelas análises do 

homem em suas positividades, como ser que trabalha que vive que fala; permitindo 

a este ser buscar saber também o que é a vida, em que consiste a essência do 

trabalho e de suas leis e de que modo se pode falar. Com isso, são colocados para 

as ciências humanas dois problemas fundamentais: um que parte da possibilidade 

do que é visível no homem, mas também aquele que põe em evidência os 

mecanismos, as frases e processos inconscientes, como afirma Foucault é... Aos 

limites da consciência exteriores a que eles se dirigem. 

                                                 
10 A psicologia e a sociologia, por exemplo.  
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Portanto, há “ciências humanas” não apenas onde esteja o homem em 

questão, mas onde se analise a condição das formas e dos conteúdos, ou seja, não 

é o homem que as constitui e oferece um domínio específico, mas é a disposição 

geral da epistèmê que lhes dá lugar, as requer e as instaura – permitindo-lhes 

constituir o homem como seu objeto (FOUCAULT, 1999, p. 504)         

As contribuições teóricas apresentadas nos permitem esboçar o que 

temos denominado, neste trabalho, contexto de emergência . De início, a 

emergência de uma idéia acontece pelo fato de que algo novo surgiu e que 

precisamos dar conta desta novidade. O próprio Kuhn (2005) reconheceu que existe 

uma dificuldade em distinguir um “fato” de uma “invenção teórica”, ou seja, entre 

algo que passou a existir ou que passou a existir para nós naquele momento. A 

noção de emergência de uma idéia, um paradigma ou uma perspectiva relacionam 

ao contexto que permitiu os sujeitos se voltarem para um fato do qual ele ainda não 

incluiu no domínio de sua percepção.  

O exemplo relatado por Kuhn da pesquisa sobre a experiência perceptiva 

com as cartas de baralho é notório. Ele relata que uma pesquisa realizada por 

Burner e Postman (apud KUHN, 2005, p. 89) foi solicitada a sujeitos que 

identificassem uma série de cartas baralho, as quais obedeceram a uma seqüência 

e um tempo de apresentação. Cartas alteradas foram introduzidas entre as de 

mesma cor e forma e, por muito tempo, os entrevistados não percebiam as 

diferenças, as quais, depois de certo tempo, eram identificadas consequentemente, 

isto é, até fazerem parte da forma de percepção das pessoas, as anomalias não 

eram identificadas. 

Para Kuhn, tanto na ciência como na experiência com cartas de baralho a 

novidade emerge com dificuldade contra um pano de fundo fornecido pelas 

expectativas, pois, de início, os sujeitos são levados pelo hábito e pelo o que é 

previsto até que a consciência da anomalia é inclusa nas expectativas e se converta 

em previsto (KUHN, 2005, p.91)     

Do mesmo modo, em Foucault percebemos que a emergência dos 

saberes modernos nas ciências humanas foi possível pela forma como o homem 

aparecia, quer dizer outro regime de positividades permitiu que o homem fosse 
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abordado em determinado momento segundo a forma como a epistémê lhe deu 

lugar, ou seja, ele realiza uma crítica às condições de surgimento dos discursos no 

campo das ciências humanas e uma das questões ressaltada por ele relacionava-se 

à condição da linguagem por meio da qual se tornam visíveis muitas positividades, 

mas que também ofuscam as condições de aparecimento dos saberes dos quais 

estas positividades são constitutivas.  

Foucault coloca em “As Palavras e as Coisas” que a linguagem é a 

representação do saber que já é uma representação, ou seja, o que é “visível” e o 

que é possível se tornar “dizível” em função das condições que permitem aos 

saberes a se constituírem em positividades. Com o exemplo da taxinomia chinesa o 

autor nos coloca frente àquilo que em nosso pensamento ocidental é recusado dizer. 

Na obra de Velásquez, as condições de visibilidade, criadas pela presença do autor 

na cena, demonstram a função estratégica dele como imanente à construção do 

saber, ou seja, ele faz parte da configuração das positividades no interior de um 

campo.  

Por fim, o outro exemplo Dom Quixote de Cervantes, demonstra o caráter 

da linguagem nas sociedades modernas segundo Foucault, quer dizer da separação 

entre as palavras e as coisas, do deslumbramento de Dom Quixote pelas palavras 

ao tentar encontrar territorialidade para os romances de cavalaria: onde estão as 

coisas referentes às minhas palavras? 

Diante disso, num contexto de emergência  de uma nova perspectiva, tal 

como pretendemos estudar, devem ser encontradas as justificativas que permitiram 

as autobiografias entrarem no âmbito da percepção dos pesquisadores de um 

campo. Como já é de conhecimento, as autobiografias historicamente aparecem de 

diversas formas e com particularidades em seu uso em cada campo de 

conhecimento ou uma obra de determinada época, e nestes muitos outros 

momentos, ela não aparece para o campo educacional da forma como sugere o 

movimento pesquisa/formação. Por isso, para a delimitação do contexto de 

emergência  deve-se questionar e buscar responder: Por que e quais razões as 

autobiografias aparecem de forma tão significativa para a formação de professores 

naquele momento? O que permitiu a abordagem autobiográfica ocupar o lugar da 

percepção dos educadores para estes pensarem sua formação e sua ação 
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educativa? Quais os sentidos atribuídos à vida e à formação no conjunto das 

reflexões deste movimento? 

Assim, o contexto da emergência é o contexto em que as respostas a 

estas perguntas permitam vincular a abordagem autobiográfica para a formação de 

professores ao movimento pesquisa/formação  iniciado nos anos 80 na Europa, ou 

seja, a emergência da idéia autobiográfica para a formação de professores é o 

espaço aberto por esses pesquisadores que deu lugar epistemológico para se falar 

da vida de professores ao tratar de sua formação.  

     

2.3 O contexto da recepção: a migração, a recepção e os efeitos da circulação 

de idéias num campo científico 

 

Poucos autores têm feito críticas e reflexões em profundidade a respeito 

da migração de idéias e de seus riscos graves de simplificação de ingenuidade 

como as fez Pierre Bourdieu. Para compreender esse fenômeno, comum às diversas 

ciências e com acento grave nas ciências humanas e sociais, não se pode esquivar 

a uma reflexão sobre a compreensão da construção do conhecimento, ou seja, o 

saber é um constructo que se faz, também, tomando como base o real e, ao dizer 

isso, é necessário mobilizar instrumentos de percepção e conhecimento que 

permitam desde já um posicionamento diante dela, posto que a definição de um 

olhar exija, também, a definição de princípios de hierarquização e o confronto com 

algo pré-construído. Assim, antes de voltar a um objeto é necessário reconhecer a 

pré-existência dele como parte da realidade e as formas de compreendê-lo já 

estabelecidas. 

Diante disso, para Bourdieu (2004), os sistemas simbólicos (arte, religião, 

língua etc) são sistemas estruturados estruturantes e só podem exercer essa função 

de poder estruturante, como poder simbólico, porque estão estruturados. Isto 

significa dizer que a realidade da vida cotidiana já se encontra objetivada quando 

venho ao mundo: elas pré-existem a nós e, com certo grau de certeza, tornar-se-á 

existindo independente de nós. 
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 Por isso, uma série de instrumentos dos quais preciso usar, da “caneta” 

com a qual escrevo neste momento ao “ar condicionado” que nos protege da 

elevada temperatura no nordeste brasileiro, são reconhecidos como objetos e 

embora queira, seja por força da vontade ou readequação da utilidade, encontrar 

outra justificativa para a utilização da “caneta” ou do “ar condicionado”, estes 

continuarão servindo à escrita e ao conforto ambiental. 

 No mais, se expressar “caneta” ou “ar condicionado”, independente da 

língua que se fale, estes objetos são compreendidos com os sentidos que lhes estão 

dados e não como úteis à alimentação (por exemplo), isto é, a linguagem usada na 

vida cotidiana nos fornece continuamente as necessárias objetivações e determina a 

ordem de significação dos objetos.  

Deste modo, esta dimensão social da realidade (embora o real não se 

esgote nisso) que está diante de mim e as formas objetivadas de acesso a ela é que 

permitem, conforme Bourdieu (2004), a correspondência entre as inteligências: um 

conformismo lógico com as coisas da realidade social da qual faço parte.  

Além disso, os sistemas simbólicos cumprem também a função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, o que significa 

reconhecer a objetividade das coisas, mas não o objetivismo da existência do 

sujeito, isto é, as coisas não existem independentes de quem lhes utilizam e da 

função que o sujeito, portador dos objetos, assume num campo determinado e da 

relação deste com outros campos. Não é possível, também, atribuir um sentido 

arbitrário aos objetos na realidade e, se assim o fosse, teríamos que construir um 

mundo em torno de mim e que só poderia ser compreensível a mim mesmo, ou seja, 

sujeitos e realidade partilham de um conjunto de relações intrínsecas. 

Assim, o poder gnosiológico é acompanhado de um processo de 

legitimação da dominação o qual se dá mediante a definição dos princípios de 

hierarquização. Para Bourdieu (2004), a classe dominante é o lugar de uma luta pela 

definição dos princípios de hierarquização e o poder simbólico reside entre os que 

exercem poder e os que lhe estão sujeitos na própria estrutura do campo no qual se 

produz e reproduz a crença. Tomam-se novamente os exemplos citados. De início, 

reconhece-se que a “caneta” e o “ar condicionado” assumam uma conformidade de 



 58 

sentidos para os sujeitos, no entanto, a posição que assumo num campo diante das 

pessoas com as quais partilho e a função que este exerce em relação a outros 

campos é o que permitem o desenho da configuração significativa desses objetos 

para mim e para outros sujeitos. A “caneta” e a sua utilidade, a forma escrita, podem 

assumir facetas distintas em quantos exemplos se queiram relatar. Podem, por 

exemplo, servir à assinatura de um tratado de paz ou a uma de declaração de 

guerra; podem servir à educação que busca a liberdade, mas também a que 

condiciona o sujeito a um status quo; ou ainda, podem servir a um professor que 

assina a reprovação do aluno ou ao reitor da universidade que assina seu diploma. 

Em relação ao “ar condicionado”, este pode ser apenas mais um 

instrumento entre os quais servem para avaliar o nível de consumo das pessoas. 

Entretanto, se a temperatura se elevar em níveis que venham afetar a sobrevivência, 

principalmente das pessoas mais debilitadas, o conforto ambiental passa a ser 

problematizado, então, como uma questão social mais ampla e não apenas 

relacionado como um fator de diferenciação do nível do consumo. 

Esses exemplos, embora não esgotem as inúmeras situações que podem 

ser relatadas, são expressões de que o objeto não está isolado de um conjunto de 

relações, e como acrescenta Bourdieu, num determinado campo, o qual se 

apresenta como espaço estruturado de posições cujas características dependem 

destas posições nos espaços. Além disso, ele nota que um agente ou uma 

instituição faz parte de um campo na medida em que estes sofrem os efeitos ou nele 

os reproduzem.  

Diante da configuração relacional do real que nos precede, cabe-nos o 

seguinte questionamento: Como não cair na armadilha do objeto pré-construído? 

Como não se render às posições já assumidas no interior dos campos e às formas 

simbólicas (noções, conceitos, formas de percepção) estruturadas? 

Bourdieu sugere uma postura denominada ativa e sistemática que 

significa uma atitude de ruptura com o objeto pré-construído, ou seja, é necessário 

tomar para objeto o trabalho social de construção do objeto. Isto significa romper 

com a visão do senso comum diante da realidade e com uma linguagem que é 

depositária de pré-construções naturalizadas, mas também com formas de 
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compreensão que vão se naturalizando em determinados campos e se tornando 

lugares comuns os quais servem para alimentar a flutuação da consciência social do 

momento e atenderem às exigências institucionais de um campo: o campo mais 

comum e que contribui para esse processo é o campo midiático. 

Um exemplo importante de uma ruptura desta natureza é o trabalho 

desenvolvido por Charlot (2000) a respeito do “fracasso escolar”. Observa-se por 

parte do autor a preocupação em demonstrar a equivocada abordagem de diversas 

instituições em tratar o “fracasso escolar” como um problema para os estudos da 

educação. Ao fazer isso, o autor destaca a pluralidade de situações de expressão de 

“fracasso escolar” divulgada e aceitas, seja pela mídia ou por instituições políticas. A 

crítica dele destaca a transformação destas expressões em categorias evidentes de 

percepção do mundo, o risco de apreender objetos “sócio-mediáticos” como objetos 

de pesquisa e a utilização destes como uma forma de desvio do problema, por 

exemplo, “... o debate sobre o fracasso escolar enquanto desigualdade social pode 

ser desviada para a questão da ineficácia pedagógica dos docentes e vice e versa” 

(Charlot, 2000, p.14)11   

Segundo Charlot, para compreender o problema é necessário romper 

com o lugar comum definido nos discursos das instituições e compreender a 

situação do aluno em “fracasso escolar” pela sua relação com o saber. Assim, o que 

torna legítimo discutir as situações de “fracasso escolar” é a diferenciação entre a 

expressão do problema e a forma de problematizá-lo. Para ele, não se pode estudar 

o “fracasso escolar”, mas é por meio da compreensão da relação do sujeito com o 

saber que poderei estudar as situações que se podem enumerar como situações de 

“fracasso escolar”.       

Neste sentido, parafraseando Bourdieu (2004), pode-se afirmar que a 

submissão aos hábitos de pensamento, ainda que sejam os que, em outras 

circunstâncias, puderam exercer um formidável efeito de ruptura, podem conduzir 

também a formas inesperadas de ingenuidade. Por isso, para uma conversão do 

olhar, a ruptura epistemológica é uma exigência, ou seja, deve-se evitar que se trate 

                                                 
11 Nesse debate epistemológico, Charlot reconhece a proximidade com Bourdieu e isto se pode notar 
na página 15 da referida obra. Entretanto, afirma que a sociologia de Bourdieu trata de posições, de 
agentes sociais e não pode dar conta da experiência escolar dos sujeitos. (cf. idem, ibdem,p.37).  
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como instrumento de conhecimento aquilo que deveria ser objeto de conhecimento 

(pressupostos, esquemas de percepção e de compreensão). 

É contra esse processo de naturalização do conhecimento que Bourdieu 

atribui importância à aquisição de um habitus científico que significa construir na 

relação com o objeto um modo de percepção (modus operandi) e uma atitude crítica 

que evite aceitar como evidentes regras e preceitos socialmente hierarquizados em 

determinados campos. Nos termos de Bourdieu, deve-se superar o senso comum, 

mas também evitar substituir este por uma doxa douta, ou seja, a adesão a 

categorias e a modos de percepção recebidos de antepassados.   

A aceitabilidade de instrumentos de conhecimento que se tornaram 

lugares comuns, como afirma Bourdieu, com os quais se argumentam, mas sobre os 

quais não se argumentam é o resultado de um imperialismo cultural que visa 

universalizar os particularismos associados a uma tradição histórica singular 

(BOURDIEU, 1998, 17). Este aspecto tem conseqüências para a construção do 

conhecimento que precisam ser discutidas. De início, o favorecimento da definição 

de um senso comum universal tende a naturalização do contexto histórico e, por 

conseqüência, a naturalização dos esquemas de pensamento mediante a atuação 

de agentes e de instituições no interior de campos como o jornalismo e a política.  

Bourdieu (1998) não economiza exemplos da transferibilidade de 

instrumentos de conhecimento por meio dos quais aponta os riscos dos efeitos de 

falsos cortes e de falsa universalização que estes reproduzem. No entanto, 

restringirei a referência a um dos relatos. Bourdieu enfatiza um estudo de um 

antropólogo chamado Charles Wagley que estudou a concepção de “raça” nas 

Américas e, com base nestes estudos, admitiu várias definições de “raça”: “... 

segundo o peso atribuído à ascendência, à aparência física (que não se limita à cor 

da pele) e ao status sócio-cultural (profissão, montante de renda, diplomas, região e 

origem etc) em função da história das relações e dos conflitos.” (BOURDIEU, 1998, 

p. 22,23) 

Para Wagley (apud BOURDIEU,1998), exclusivamente nos Estados 

Unidos os afrodescendentes são aqueles que identificam a raça tomando como base 

somente a ascendência: a pessoa é negra não apenas pela cor da pele, mas pelo 
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fato de ter um ou vários parentes identificados como negros. Além disso, ainda há o 

princípio da “hipodescendência”, de acordo com o qual os filhos de uma união mista 

são automaticamente classificados no grupo inferior.  

Algo diferente acontece no Brasil, por exemplo: 

No Brasil, a identidade racial define-se pela referência a uma continum de 
“cor”, isto é, pela aplicação de um princípio flexível ou impreciso que, 
levando em consideração traços físicos como a textura dos cabelos, a 
forma dos lábios e o nariz e a posição da classe (principalmente a renda e 
a educação) engendram um grande número de categorias intermediárias 
(mais de uma centena foram repertoriadas no senso de 1980) e não 
implicam ostracização radical nem estigmatização sem remédio. 
(BOURDIEU, 1998, p.23)  

 O “mestiço” é destacado pela valorização que lhe é concedida o qual é 

entendido aqui como uma espécie de tentativa de branqueamento do negro: não sou 

exatamente negro, sou mulato, moreno, cafuzo; quer dizer, mais perto de se tornar 

branco do que ser negro. Vale ressalvar que esta concepção está entrelaçada com 

outros critérios para a definição de raça, como aponta Wagley e realça Bourdieu na 

citação anterior. 

Sem mais, o que importa neste momento é demonstrar que a 

transferibilidade de concepção de raças nas Américas pode resultar na 

transformação da idéia, que visava colocar em questão a representação dominante, 

numa categoria recortada que negligencia o contexto e o processo de construção do 

conhecimento. 

Bourdieu (1998) faz uma crítica rigorosa à importação de idéias que, 

segundo ele, não passa de reestruturação semi-erudita de problemas sociais do 

momento em um idioma importado e faz referência mais direta, em relação à 

dependência cultural e epistemológica de outros países aos Estados Unidos, devido 

à adesão de conceitos comum ao problema in loco tais como etinicidade, identidade, 

minorias, comunidades, fragmentação etc. Em geral, faz referência ao trabalho de 

alguns intelectuais os quais denomina de “pensadores transatlânticos”, mas também 

destaca o papel de algumas fundações que financiam o desenvolvimento de 

pesquisas à maneira americana.  



 62 

Frente a isso, argumenta que o intelectual fica submetido a uma dupla 

heteronomia: por um lado, adere a produtos intelectuais específicos à instituição e 

culturas americanas dos quais não tem conhecimento; por outro, inclina-se a temas 

que afloram na interseção dos campos político e midiático.  

Em outro trabalho intitulado « Les conditions sociales de la circulation 

internationale des idées » no qual teve a proposição de discutir as condições sociais 

de circulação das idéias entre a França e Alemanha, Bourdieu (1989) argumenta 

contra o fato de que a vida intelectual seja internacionalizada, uma vez que e ao 

contrário disso, tanto quanto outros espaços sociais, o dos intelectuais pertence a 

um lugar e que estes, também, são responsáveis por veicular...: 

  ... os preconceitos, os estereotipes, as idéias recebidas, as 
representações mais sumárias, mais elementares, que se alimentam dos 
acidentes da vida cotidiana, das incompreensões, dos mal entendidos, das 
feridas (aquelas por exemplo que podem ceder ao narcisismo o fato de ser 
desconhecida num país estrangeiro).12. (BOURDIEU, 1989, p.01, tradução 
nossa).    

Neste trabalho ele apresenta as incoerências decorrentes da retirada de 

uma idéia de seu campo de origem para o seu campo de recepção. Para ele, as 

trocas internacionais estão submetidas a certo número de fatores estruturais que 

são geradores de mal-entendidos. Primeiro, destaca que um texto não pode ser 

apreendido sem seu contexto uma vez que um texto importado recebe uma nova 

marca e, por isso, as formas de percepção se transformam em objetos de usos 

instrumentalistas os quais, em geral, na forma como são empregados, seriam 

reprovados e até recusados no seu campo de origem, ou seja, as (re)interpretações 

em função da estrutura do campo de recepção são geradoras de formidáveis 

incoerências, tais como a submissão aos efeitos de imposição simbólica, de 

dominação ou mesmo de coação. 

E, também, porque a transferência de um campo nacional a outro se faz 
através de uma série de operações sociais: uma operação de seleção (O 
que se tem traduzido? O que se tem publicado? Quem traduz? Quem 
publica?); uma operação de maquiagem (de um produto provavelmente 
“dégriffé”) através da casa de edição, da coleção, do tradutor e do 

                                                 
12 ... des préjugés, des stéréotypes, des idées recues, des representations très soummaires, très 
élémentaires, qui se nourrissent des accidents de la vie quotidienne, des incompréhensions, des 
malentendus, des blessures (celles par exemple que peut inflinger au narcisisme le fait d’être inconnu 
dans un pays étranger) 
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prefacista (que apresenta a obra se apropriando e anexando sua própria 
visão e, em todo caso, em uma problemática inscrita no campo de acolhida 
e que não faz senão raramente o trabalho de reconstrução do campo de 
origem, de início porque é muito mais difícil); uma operação de leitura, 
enfim, na qual os leitores aplicam à obra as categorias de percepção e as 
problemáticas que são produto de um campo de produção diferente.   
(BOURDIEU, 1989, p. 03, tradução nossa)13 

Segundo, argumenta que da mesma forma que a obra, o autor não 

importa consigo sua autoridade constitutiva do campo de sua produção para o 

campo de recepção de sua obra. A apropriação da produção de um autor passa 

necessariamente pela seleção que se faz, como se vê na citação acima, mas 

também pelo interesse (intérêt), que pode ser entendido como os efeitos de 

afinidades ligadas à identidade, denominadas por Bourdieu (Ibidem) de homologia 

das posições em campos diferentes “l’homologie des positions dans des champs 

différents” (BOURDIEU,1989, p. 03) e estas são construídas tomando como base as 

homologias de interesses, os estilos, as posições e os projetos intelectuais.  

Além das apropriações que se realizam por afinidades, Bourdieu é mais 

crítico e considera menos legítimo o que denomina de “clubes de admiração mútua” 

(les clubs d’admiration mutuelle) e identifica estes pelas trocas que se estabelecem 

entre os detentores de posições acadêmicas importantes, que utilizam convites e 

títulos diversos como moeda de troca e com a intenção de reforçar sua posição 

dominante no campo, ou seja, as apropriações não se fazem sem proveitos. 

Vejamos mais uma citação do autor:  

As importações heréticas são, às vezes, o fato marginal no campo. Quem 
importa uma mensagem, uma posição que tem força num outro campo, a 
faz com o efeito de reforçar sua posição de dominação num campo. Os 
autores estrangeiros são às vezes utilizados para causas que talvez eles 
reprovassem ou recusariam em seu próprio país (BOURDIEU, 1989, p. 04, 
tradução nossa)14  

                                                 
13 Et aussi parce que le transfert d'un champ national à un autre se fait au travers une série 
d'opérations sociales : une opération de sélection (qu'est-ce qu'on traduit ? Qu'est-ce qu'on publie ? 
Qui traduit ? Qui publie ?) ; une opération de marquage (d'un produit préalablement  « dégriffé ») à 
travers la maison d'édition, la collection, le traducteur et le préfacier (qui présente l’oeuvre en se 
l'appropriant et en l'annexant à sa propre vision et, en tout cas, à une problématique inscrite dans le 
champ d'accueil et qui ne fait que très rarement le travail de reconstruction du champ d'origine, 
d'abord parce que c'est beaucoup trop difficile) ; une opération de lecture enfin, les lecteurs appliquant 
à l’oeuvre des catégories de perception et des problématiques qui sont le produit d'un champ de 
production différent. 
 
14 Les importations hérétiques sont souvent le fait de marginaux dans le champ, qui importent un 
message, une position qui a de la force dans un autre champ, avec pour effet de renforcer leur 
position de dominés dans le champ. Les auteurs étrangers sont souvent l'objet d'usages très 



 64 

 Diante disso, é possível extrair contribuições de Bourdieu para nosso 

trabalho. A noção de contexto da recepção apresentada na primeira parte deste 

trabalho já apresentava naquele momento aproximações com a noção de “campo de 

acolhida” ou da “recepção” em Bourdieu. Percebe-se que a internacionalização de 

idéias é um processo que não se faz sem o risco de atribuir significados a obras e 

autores distantes do seu campo de origem e ao buscar compreender a migração da 

idéia de formação na recepção das abordagens autobiográficas para a formação de 

professores no Brasil na perspectiva pesquisa/formação , tenta-se apreender suas 

formas de significação construídas no contexto da recepção.  

 Parte-se do pressuposto de que existe no contexto da recepção um 

conjunto de problemas e idéias que situam a discussão sobre a formação de 

professores de professores no Brasil e que esta significação é uma construção 

histórica constituída neste campo, no qual posições já estão determinadas e 

legitimadas quanto às formas de percepção e compreensão da formação. A entrada 

de uma nova perspectiva sugere que as legitimações das idéias venham dar espaço 

a novas posições e, com isso, alterar a lógica da dominação e da definição das 

formas de percepção no campo.  

 Portanto, a análise do contexto da recepção é a análise da recepção 

destas abordagens no campo da formação de professores no Brasil e, para isso, 

pretende-se identificar as justificativas de apropriação destas abordagens mediante 

as produções que introduziram a abordagem pesquisa/formação  ao debate da 

formação de professores no Brasil. Dentre as fontes apresentadas no capítulo 

anterior, foi relatado um documento do INEP (BRASIL, 2002) no qual foi feito um 

levantamento das temáticas sobre a formação de professores no Brasil nos anos 90 

e, como já foi indicado, as abordagens autobiográficas ainda não apareciam como 

uma temática de interesse do campo, mas os trabalhos encontrados na perspectiva 

autobiográfica eram trabalhos que foram classificados no âmbito de temáticas já 

consolidadas para o estudo da formação de professores, ou seja, é possível, com 

base no referido documento, afirmar que as abordagens autobiográficas já estavam 

sendo recepcionadas no campo da formação de professores nos anos 90, no 

                                                                                                                                                         
instrumentalistes ; ils sont souvent utilisés pour des causes que peut-être ils réprouveraient ou 
récuseraient dans leur propre pays. 
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entanto, elas ainda não tinham sido legitimadas pelas autoridades constitutivas do 

campo da formação de professores no Brasil; diferentemente nos anos 2000, em 

que estas abordagens já constam de associações de pesquisa organizadas e fóruns 

próprios de disseminação do conhecimento.   

 Diante disso, tomando como base as fontes encontradas, pretendemos 

fazer um esboço das justificativas que levaram alguns intelectuais a 

problematizarem a vida dos professores para estudar sua formação e apontar as 

justificativas do vínculo dessas produções com o movimento pesquisa/formação , 

quer dizer como a abordagem autobiográfica, que emergente no campo da formação 

na Europa nos anos 80, é recepcionada no Brasil nos anos 90 no contexto da 

formação de professores. Neste sentido, pretendemos apontar os efeitos resultantes 

da acolhida de uma idéia num campo de produção diferente daquele de sua origem 

e, como relata Bourdieu (1989), que podem ser de naturalização do conhecimento, 

de imposição simbólica, de dominação.  

Portanto, toma-se como pressuposto neste trabalho que as idéias, sujeitas 

a migração entre contextos, são condições para que se possam identificar os seus 

“modismos”. Não se quer afirmar que toda idéia migrada será uma moda, mas 

apenas que as formas como elas se estabelecem no contexto da recepção é 

condição para que ela venha se tornar uma moda. Este aspecto nós estaremos 

identificando ao longo de nossos estudos analisando a recepção das abordagens 

autobiográficas para o campo da formação de professores no Brasil. 
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CAPÍTULO III – A MODA: HISTÓRIA, CONCEPÇÕES E SUA F EIÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 
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3.1 A moda: o que se pretende? 

 

Até o presente momento, a análise realizada da recepção de idéias para o 

campo educacional, tal como foi discutido no exemplo do construtivismo, enfatizou o 

efeito de disseminação dela no imaginário educacional como uma idéia relevante 

para se pensar a educação e orientar as práticas educativas num determinado 

momento. Com isso, vimos que a idéia recepcionada, em geral, estava em 

desacordo com o sentido de sua emergência em seu contexto originário e que a 

recepção dela resultava, também, na imposição de um sentido para educar e, por 

conseguinte, na sobreposição deste sentido sobre as problemáticas emergentes da 

educação brasileira. 

Particularmente, o exemplo citado neste texto têm sido o meio pelo qual 

temos demonstrado como formas de percepção (modus operandi) de outros 

contextos locais e históricos e com sentidos pedagógicos vinculados a metas 

discursivas sobre educar têm se imposto como discursos predominantes. Além 

disso, vale a ressalva de que foi em relação à disseminação desta idéia no interior 

do campo educacional que pudemos apresentar a hipótese sobre a moda de idéias.  

Diante disso, o que tem propiciado a identificação deste fenômeno como 

uma moda? É importante esclarecer que a opção pela apresentação da hipótese, tal 

como foi feita, se deu em função de que no campo educacional são visíveis e ou 

audíveis as afirmações de que determinadas idéias estão na moda, ou que se deve 

evitar este ou aquele modismo, ou, ainda, que se deve ter cuidado para que uma 

idéia não se torne mais um modismo, ou seja, com estas afirmações pudemos 

concluir que inexiste, por parte deste campo, uma definição ou até uma discussão 

do significado desta terminologia no conjunto dos sentidos que se possam 

estabelecer para a moda no campo da educação e que a própria terminologia moda 

sofre do mal que concede às idéias, qual seja, de uma evidente percepção, de modo 

que se tem a impressão de que todos sabem seu sentido, basta anunciar que “não 

se quer fazer de uma idéia um modismo” para que partes dos profissionais da 

educação possam pressupor o que exatamente o anunciador quis dizer.            
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Para realizar este trabalho e levar à frente os pressupostos apresentados, 

faremos a apresentação, de início, de um entendimento da moda dentro dos limites 

do próprio campo da moda. Para isso, serão apresentas aqui as condições que 

permitiram o aparecimento da moda e quais relações os sujeitos têm estabelecido 

com os objetos que são a expressão desse fenômeno. Como já é de conhecimento, 

uma das formas de compreender o fenômeno da moda tem sido a análise dos 

significados que os indivíduos fazem da sua relação com a roupa e que isso implica 

a posição no grupo social do qual ele faz parte, a relação entre consumidores e 

produtores bem como entre os criadores da moda. Assim, o fenômeno da moda 

relaciona-se com uma realidade social estabelecida e historicamente constituída e a 

intenção inicial deste texto é demonstrar o que é a moda nestes termos, como um 

fenômeno que tem expressões visíveis de suas intenções.  

Em seguida, apresentaremos uma exposição sobre algumas 

compreensões deste fenômeno no campo das ciências humanas e sociais, e 

iniciamos tal tarefa com autores como Veblem e Simmel, que são elaborações do 

final do século XIX, quando a moda começa a ter a atenção dos estudiosos da 

sociedade. Além destes, seguimos pelo século XX e tal apresentação se completa 

com elaborações mais recentes e de estudiosos da sociedade como Pierre Bourdieu 

e Gilles Lipovetsky com a finalidade de apresentar aspectos do fenômeno de moda, 

tomando como base contribuições teóricas.  

A terceira parte deste capítulo é dedicada ao estudioso do século XIX 

Gabriel Tarde, que é considerado aquele que apresentou uma teoria particular da 

imitação, e da moda como um tipo específico de imitação, nas teorizações das 

sociedades. A especificidade da abordagem de Tarde se justifica no fato de que ele 

concedeu ao fenômeno da imitação-moda uma função estrutural da sociabilidade. 

Assim, tentaremos apresentar sua teoria e contribuições, bem como algumas críticas 

a suas elaborações tomando como base o contexto social contemporâneo. 

Por fim, discutiremos em que sentido se pode falar numa moda de idéias 

ou dos discursos de sentido na sociedade contemporânea, isto é, de que maneira as 

idéias têm sido apreendidas segundo a lógica da renovação precipitada da moda.      
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3.2 A moda: a emergência histórica e a consagração das aparências  

 

 Gostaria de começar esta incursão pelo fenômeno da moda tomando 

como base a obra “O Império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades 

modernas” do renomado estudioso das sociedades contemporâneas Gilles 

Lipovetsky.  

 De início, destacamos a consideração de que esta obra é um dos estudos 

mais importantes sobre a temática tendo em vista o extenso referencial que é 

estudado com o objetivo de demonstrar tanto a emergência da moda no final da 

idade média, e com isso apontando os aspectos que permitiram o surgimento de 

uma lógica da inconstância, quanto à ascensão dela nas sociedades 

contemporâneas, ou seja, para este autor, o que é importante compreender é a 

realidade sócio-histórica presente no ocidente e na modernidade que permitiram que 

a sedução e o efêmero se tornassem, em menos de meio século, os principais 

organizadores da vida coletiva moderna. 

Além disso, ele destaca que a história do vestuário é a referência 

privilegiada de tal problemática, mas, paralelamente, e em graus diversos, outros 

setores foram também atingidos pelos processos da moda, tais como o mobiliário e 

os objetos decorativos, a linguagem e as maneiras, os gostos e as idéias, os artistas 

e as obras culturais etc. 

Em seguida, visando mostrar a modernidade deste fenômeno, o autor 

afirma que a moda não pertence a todas as épocas nem a todas as civilizações, ela 

tem um começo localizável na história. Segundo ele, o mistério do ocidente está na 

unicidade do fenômeno, na emergência e na instalação de seu reino a partir do final 

da idade média no que denomina de fase inaugural – da metade do século XIV à 

metade do século XIX – quando se é possível reconhecer a ordem própria da moda, 

a moda como sistema, com suas metamorfoses incessantes, seus movimentos 

bruscos e suas extravagâncias; quando o ritmo precipitado das frivolidades e o reino 

das fantasias instalaram-se de maneira sistemática e durável. 
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 Deste modo, faz-se necessário destacar as alterações importantes que 

possibilitaram a emergência do fenômeno da moda. O aspecto enfatizado nesta obra 

é a mudança na relação entre as sociedades e a tradição delas. As sociedades 

denominadas tradicionais se caracterizavam por viabilizar a permanência dos 

elementos que davam continuidades aos comportamentos ancestrais fundadores e 

que a unidade individual afirmava apenas uma relativa independência em relação às 

normas coletivas, ou seja, parafraseando o autor, quando a Antigüidade e a 

perpetuação do passado são os fundamentos da legitimidade (LIPOVETSKY, 1989, 

p.28).  

No entanto, esta continuidade é rompida quando as formas de 

socialização, que se vinham exercendo desde sempre, são cada vez mais 

substituídas por comportamentos que valorizam as pequenas mudanças as quais se 

encontram em relação com as formas de classificação da pessoa, que adota tais 

comportamentos. É importante o destaque de que neste período a moda não 

encontrará numa mudança da ordem a primeira manifestação, mas sim na lógica 

das mudanças menores, ou como diz Sapir (apud LIPOVETSKY, 1989), é na 

“variação no interior de uma série conhecida”, que ela será apresentada. Ou seja, 

para Lipovetsky a moda não pode ser interpretada como a aceleração das 

tendências para a mudança em acordo, por exemplo, com as mudanças segundo as 

civilizações, mas ela deve ser apreendida como um fator humano e social, pois nela 

encontramos a descontinuidade da natureza humana: o gosto pela novidade e pelo 

enfeite, pelo desejo de distinção, rivalidade de grupos etc. 

Assim, a ruptura com a lógica imutável da tradição introduz uma nova 

lógica com o surgimento da temporalidade breve e de um novo elo social que 

legitima este novo tempo social. Lipovetsky vai encontrar no estudo de Gabriel Tarde 

sobre a imitação na história das sociedades (Les lois de l'imitation)15 uma análise 

que considera justa deste processo. Vejamos a seguinte citação: 

... Enquanto nas eras de costume reinam o prestígio da antigüidade e a 
imitação dos ancestrais, nas eras da moda dominam o culto das novidades 
assim como a imitação dos modelos presentes e estrangeiros – preferem-
se ter semelhanças com os inovadores contemporâneos do que com os 

                                                 
 
15 Neste capítulo dedicaremos uma parte a discutir a noção de imitação e de moda em Grabriel 
Tarde.  
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antepassados. Amor pela mudança, influência determinante dos 
contemporâneos: esses dois grandes princípios que regem os tempos da 
moda têm em comum o fato de que implicam a mesma depreciação da 
herança ancestral e, correlativamente, a mesma dignificação das normas 
do presente social. (TARDE, apud LIPOVETSKY, p. 33).    

Diante disso, a moda é o fenômeno que vai dar lugar a uma mudança da 

legitimação do social que desloca o eixo de referências do passado para o presente, 

da estabilidade à instabilidade do parecer, ou seja, implicava em ser moderno, em 

assumir e encarnar o novo tempo legítimo, as mudanças do momento: a novidade 

tornou-se fonte de valor mundano. Lipovetsky afirma que a moda ao mesmo tempo 

em que está submetida aos antípodas do espírito moderno burguês também é 

testemunha das formas de mudar e de parecer do homem. Ele admite que desde a 

Antigüidade é possível destacar algumas manifestações precoces da moda 

mediante demonstrações de elegância e de luxo, mas que nestas sociedades ainda 

lhes faltavam a movença precipitada das variações, algo mais próprio dos tempos 

modernos quando se combinou senão a conjunção das lógicas do efêmero e da 

fantasia estética: sem estas em conjunto é possível afirmar que no máximo houve 

sinais precursores da moda, mas jamais a presença desta como um sistema.    

A expansão social da moda não atingiu imediatamente as classes 

subalternas. O vestuário respeitou globalmente a hierarquia das condições nas quais 

cada estado usava os trajes que lhes eram permitidos e, deste modo, a força das 

tradições impedia a confusão das qualidades e a usurpação dos privilégios de 

vestuários. A publicação dos “éditos suntuários” os quais proibiam as classes 

plebéias se vestirem do mesmo modo que os nobres, que significava em exibir os 

mesmos tecidos e os mesmos acessórios de jóias, era a forma institucionalizada de 

controle do estabelecido.  

Segundo o autor, nota-se uma mudança neste cenário, na passagem do 

século XVI ao séc. XVII, que foi conseqüência de um duplo processo no surgimento 

da modernidade: a ascensão econômica da burguesia e o surgimento do Estado 

Moderno.  Primeiro, o crescimento econômico deste período vai dar condições à 

nova classe burguesa de acesso aos adornos que eram restritos aos nobres e, 

devido a isto, rompe com o critério de distinção social que davam aos nobres usos 

restritos de determinadas roupas, ou seja, a burguesia vai exigir uma inserção neste 

status social, mas também uma mudança na legitimação de sua inserção na 
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sociedade e este aspecto vai está conjugado com a legitimação de um estado que 

reconhece o sujeito como indivíduo e não pela sua pertença a uma determinada 

casta.  

No entanto, a inserção da burguesia significa adesão bem como recusa e 

é por meio das inovações burguesas que o jogo de “liberdade” inerente à moda - às 

possibilidades de nuanças e gradações, de adaptação ou de rejeição das novidades 

- se torna expressão de um individualismo estético no qual era preciso ser como os 

outros e não inteiramente como eles, é preciso seguir a corrente e significar um 

gosto particular. Esse dispositivo que conjuga mimetismo e individualismo coloca a 

burguesia nessa dupla relação com a nobreza, ela toma para si um espaço que é 

exclusivo aos nobres, mas a posição que os burgueses assumiram implicava sempre 

numa nova variação dentro do estilo assimilado e é desse duplo movimento de 

imitação e de distinção social que, segundo Lipovetsky, nasce a mutabilidade da 

moda.  

Além disso, é importante destacarmos, em relação a esses aspectos, um 

conjunto de outros fatores que consubstanciavam e davam condições à emergência 

do fenômeno da moda, tais como o impulso no crescimento das cidades, a 

complexificação dos serviços e incorporação dos ofícios, o estabelecimento das 

feiras e feitorias distantes, a intensificação das trocas comerciais e o 

desenvolvimento de uma indústria têxtil; os quais permitiram o aparecimento de 

novos núcleos de grandes fortunas financeiras. No mais, não podemos deixar de 

lembrar que, além das condições sociais e econômicas na Europa Ocidental depois 

do ano mil, houve, também, o fim das devastações oriundas das invasões bárbaras. 

Este aspecto contribuirá para certa estabilidade, fruto da suspensão destas invasões 

externas, no entanto, é necessário afirmar que as guerras não cessarão na Europa, 

mas agora suas motivações serão os problemas e as questões internas.   

Todos estes aspectos fazem parte da configuração que permitiu o 

surgimento do fenômeno da moda e nenhum deles pode ser negligenciado para não 

cometer o risco da simplificação. Além disso, como ressalva Lipovetsky, os modelos 

sociológicos assentados numa análise exclusiva da distinção social de classe estão 

longe de dar conta dos prazeres da sofisticação das formas e das loucuras do 

efêmero. Ele faz esta afirmação para mostrar os limites da explicação que tenta 
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reduzir o fenômeno da moda às rivalidades das classes sociais. Como vimos até o 

momento, é visível que a ascensão da burguesia vai acelerar os desejos de 

promoção social e a reivindicação pela burguesia do status social restrita aos nobres 

é uma referência de que há um dinamismo entre as classes e uma luta constante em 

permanecer no e alcançar tal status.  

Entretanto, a dinâmica social, segundo Lipovetsky, não pode explicar a 

dinâmica da moda uma vez que, dentre aqueles que desfrutavam o privilégio entre 

classes “nobres”, verificou-se desde o início a busca constante de personalização. 

Assim, como afirma Lipovetsky, as estratégias de distinção social explicam muito 

bem o fenômeno de difusão e expansão moda, mas não se pode afirmar o mesmo 

quanto ao móvel das novidades, ao culto do presente social, à legitimidade do 

inédito.  

Para Lipovetsky, na modernidade e no ocidente, e não em outro momento 

ou lugar, o imperativo de exibir a riqueza manifestou-se de forma diferente, pois a 

este veio se associar o culto à personificação e à valorização crescente da 

individualidade estética. É verdade que a moda é a expressão da busca da distinção 

das classes pelo consumo, mas o impulso frenético da moda orientado pela 

valorização de si é observado nas modernas sociedades ocidentais relacionado a 

outros fatores senão o consumo de mercadorias e a expressão da beleza, ou seja, 

outros fenômenos que marcam este caráter do sujeito na modernidade são 

destacados como expressão do que Lipovetsky denomina de vontade de 

individualização e, para visualizar isto, este mesmo autor cita, por exemplo, o 

aparecimento da autobiografia, do retrato e do auto-retrato, a iconografia do juízo 

final, o livro da vida, os temas macabros, os testemunhos e sepulturas 

personalizadas da segunda metade da idade média.  

Todos estes signos estavam associados a uma nova condição que 

permitiu a expressão da individualidade a qual teve que ser traduzida como a paixão 

pelas marcas da personalidade, que favoreciam a ruptura com a tradição e 
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estimulava a iniciativa pessoal e a remoção, encorajando a expressão dos gostos 

singulares e a dignificação das novidades. 16      

Visando completar esses cenários, compostos por uma multiplicidade de 

fatores que vão delimitar as condições que permitiram a emergência da moda, 

Lipovetsky acrescenta que no contexto aristocrático da moda consagra-se o reino 

das frivolidades e com isso um ambiente favorável a uma estética da sedução.  Para 

compreender esta estética este autor nos chama particularmente a atenção para a 

predominância neste período de uma moral do prazer aristocrático que vai fazer da 

moda um meio de realização de práticas dos prazeres: “... é prazer de agradar, de 

surpreender, de ofuscar. Prazer ocasionado pelo estímulo da mudança, 

metamorfose das formas, de si e dos outros. A moda não é apenas marca de 

distinção social, é também atrativo, prazer dos olhos e da diferença” (LIPOVETSKY, 

1989, p. 62).  

Deste modo, a intensificação e a precipitação na procura dos gozos do 

mundo estavam associadas à moda, assim como o desejo de gozar as alegrias 

terrenas. Isto, segundo o autor, fazia parte deste processo de estilização vinculado a 

mudanças culturais intensas que culminaram na promoção dos valores corteses. Um 

dos exemplos citados é o fato de que a vida cavalheiresca tenha sofrido uma 

espécie de agiornamento. Como se sabe, ao ideal da vida cavalheiresca estavam 

relacionadas as exigências de força, de proeza e de largueza. Com este processo se 

vieram acrescentar qualidades tais como a de exaltação da mulher, a do bem falar, a 

das boas maneiras, quer dizer as qualidades literárias e a preciosidade galante.  

Foi possível perceber isso, também, pelos significados atribuídos à 

sexualidade, especificamente nas relações de sedução. Tradicionalmente, o amor 

da mulher era conquistado tomando como referência as proezas e as façanhas 

realizadas pelo cavalheiro e o amor se dava por merecer mediante as virtudes viris, 

a temeridade e o devotamento heróico. No entanto, a partir do ano 1100, conforme 

Lipovetsky é possível notar uma influência civilizadora do amor cortês. Ao guerreiro 
                                                 
 
16 É de conhecimento que este trabalho tem por objetivo estudar a recepção de idéias autobiográficas 
para formação de professores como mais uma expressão do efeito de moda das idéias educacionais 
no contexto do campo educacional no Brasil. No entanto, com estes estudos sobre a moda percebeu-
se também que as autobiografias e o fenômeno da moda têm um aspecto em comum que marcam o 
surgimento destes, ou seja, são expressões do individualismo moderno.  
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sucedeu um amor lírico e sentimental, regulado pelo jogo do galante que vive 

ajoelhado diante da mulher amada, cercando-a de intenções, submetendo-se aos 

seus caprichos; uma celebração da beleza e das virtudes femininas que ficou 

conhecida como a “poetização do cortejar”, ou seja, em lugar da linguagem vulgar, 

libertinagens e obscenidades tradicionais, tem-se a discrição, da humildade 

respeitosa do amante, do enobrecimento da língua e da exaltação galante.  

Assim, a sedução estava associada a uma exacerbação da sensualidade 

das aparências que a afastou da ordem (i)memorial do ritual e da tradição 

contribuindo, com isso, para o processo de individualização que afasta os sujeitos da 

ordem antiga e consagra a vida mundana produzindo uma nova relação entre os 

sexos e instalando esse novo dispositivo de sedução que resulta na estilização das 

aparências, isto é, na moda. 

Estas condições, que permitiram o surgimento da moda no Ocidente 

Europeu, apresentaram os aspectos mais importantes e singulares do fenômeno de 

moda, no entanto, a moda não cessou de apresentar novas facetas nos século 

seguintes. Este primeiro momento do aparecimento da moda é denominado por 

Lipovetsky de “momento aristocrático” e, como se observou, foi um momento de 

transição que estava envolvido com outros fenômenos característicos da instituição 

da modernidade na Europa. Diante disso, o referido autor destaca que outras 

expressões marcarão o fenômeno da moda nos anos vindouros, principalmente pela 

forma que a moda assumiu entre a segunda metade do século XIX e a primeira do 

século XX, que foi denominado de a moda de cem anos. 

Este período será marcado principalmente pelo aparecimento de um 

sistema de produção e de difusão desconhecidos até o momento e se manterá com 

uma grande regularidade durante um século. Eles reunirão duas indústrias novas a 

Alta Costura de um lado e a confecção industrial do outro, incluindo seus objetivos e 

métodos, seus artigos e prestígios, mas que sem dúvida não deixam de formar uma 

configuração unitária, um sistema homogêneo e regular a produção das frivolidades. 

Assim, por um lado a Alta Costura monopoliza a inovação, lança a tendência do ano 

e, por outro, a confecção e as outras indústrias seguem, inspiram-se nela mais ou 

menos de perto, com mais ou menos atraso, de qualquer modo a preços 

incomparáveis. 
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Outro aspecto importante deste momento é que enquanto a Alta Costura é 

o laboratório inconteste das novidades, a moda de cem anos designa, 

essencialmente, a moda feminina. A moda tornou-se uma empresa de criação, mas 

também do espetáculo publicitário e Paris será o centro irradiador das modas para o 

mundo e ditará a moda em cada estação definindo as tendências no vestir, 

marcando a hegemonia da Alta Costura. No entanto, a moda moderna, ainda que 

sob a autoridade da Alta Costura, aparece assim como a primeira manifestação de 

um consumo de massa, homogêneo, estandardizado, indiferente às fronteiras. 

Houve uniformização mundial da moda sob a égide parisiense e da Alta Costura, 

homogeneização no espaço que teve como contrapartida uma diversificação no 

tempo, ligada aos ciclos regulares. Então, as características tais como centralização, 

internacionalização e, paralelamente, democratizações da moda não significavam 

uniformização do parecer, pois novos signos mais sutis e mais avançados, 

especialmente de grifes, de cortes de tecidos, continuaram a assegurar as funções 

de distinção e excelência social.  

A expansão da moda contribuiu para aproximar as maneiras de vestir e 

difundiu em todas as classes o gosto pelas novidades, fez das frivolidades uma 

inspiração de massa, contribuindo, com isso, para arrancar as novas sociedades da 

ordem holísta-tradicional, para instalar normas universais e centralizadas, para 

instituir a primeira fase das sociedades modernas individualistas autoritárias. 

Outro aspecto que nos chama a atenção a partir deste momento é a 

apresentação da moda como uma arte e a ascensão do costureiro da sua função de 

artífice para a de artista, ou seja, este momento será, também, o da consagração da 

moda como uma arte. O costureiro, após séculos de relegação subalterna, tornou-se 

um artista moderno, aquele cuja lei imperativa é a inovação. A distância em relação 

ao passado é nítida: de artesão “rotineiro” tradicional, o costureiro, agora modelista, 

tornou-se “gênio” artístico moderno. Com isso a nova geração de costureiros será 

marcada por uma extraordinária promoção social. 

Entretanto, é necessário dizer que nem tudo mudou com o advento da Alta 

Costura. Assim como no passado, a moda permaneceu um conjunto de variações 

necessariamente lentas no estilo de uma época, uma “aventura confortável” (Sapir) 

“sem risco” comparado às rupturas brutais, às dissonâncias, às provocações da arte 
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moderna. Com a alta costura, houve descontinuidade organizacional, mas sobre o 

fundo de continuidade própria da moda e de seu imperativo de sedução imediata. 

Deste modo, a dignificação social e estética da moda caminhou ao lado da 

promoção de inúmeros assuntos menores, agora tratados com a maior seriedade. 

Um deles a preeminência do feminino. Lipovetsky nos fala da grande renúncia 

masculina e da relação que os homens estabeleciam com o surgimento do mundo 

burocrático burguês e realçam a presença unânime do traje masculino que era 

neutro, escuro, austero, e que traduzia a ética pela conquista da poupança, pelo 

mérito e pelo trabalho das classes burguesas.  Por outro lado, no vestuário feminino 

dominam os símbolos de luxo, de sedução e de frivolidades. Apesar da função da 

mulher e o seu consumo assumirem a faceta de atender a uma exigência de símbolo 

de exposição da riqueza e do estatuto social masculino, que foi denominado por 

Veblem de “consumo por procuração”, não se pode em hipótese reduzir o peso das 

representações culturais e estéticas, e parafraseando Lipovetsky, a moda de cem 

anos instituiu-se no prolongamento da exigência primeira da beleza feminina, no 

prolongamento das representações, dos valores, das predileções multisseculares do 

feminino (LIPOVETSKY, 1989, pág.96).  

Como percebemos este segundo momento da história da moda é 

destacado pela sua feição industrial e para isso teve que haver uma junção entre a 

lógica de funcionamento da moda e a produção moderna, ou seja, com a Alta 

Costura constituiu-se também um poder especializado exercido em função de uma 

nova lógica do poder, empregando ainda menos as tecnologias de coação disciplinar 

do que os processos inéditos de sedução que inauguram uma nova lógica de poder. 

Segundo Lipovetsky, a sedução engendrada pela Alta Costura consistiu em fazer 

coexistir o luxo e a individualidade, a classe e a originalidade, a identidade pessoal e 

mudança efêmera de si, que implicava numa ruptura com a ordem disciplinar pela 

lógica própria da moda que é a indeterminação, ou seja, reconhece-se que o 

sistema ordenado pela Alta Costura controla o lançamento e apresenta as 

tendências, mas não se sabe qual será a moda, qual será a nuança que melhor 

representará a novidade. Para este autor, esta indeterminação não é residual é 

constitutiva do sistema, pois para o consumidor de moda a busca é mais que a 

renovação da roupa é, também, uma renovação do seu aspecto psicológico. 
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Assim, não podemos dizer que se renuncia a considerar os imperativos 

coercitivos, impessoais e totais, mas, ao lado destes, deixa-se uma margem para a 

livre iniciativa dos gostos dos indivíduos e da sociedade, como afirma Lipovetsky: 

... A moda moderna diversifica os modelos, solicita as diferenças e abre o 
espaço indeterminado da escolha, das preferências, dos gostos aleatórios. 
Não abdicação do poder, mas emergência de um poder aberto e maleável, 
poder de sedução prefigurando aquele mesmo que se tornará dominante 
na sociedade da superescolha. (LIPOVETSKY, 1989, 98). 

Diante disso, a Alta Costura deu início a permanente inovação estética da 

moda não apenas sendo resultante da importância que teve o desenvolvimento da 

racionalidade econômica, como se pudesse admitir uma relação direta e mecânica 

desta relação; no entanto, a moda é a combinação com o êxtase diante do novo, 

com a democratização da aparência. Compreender a moda é levar em conta que os 

valores individualistas contribuíram de maneira determinante quanto à racionalidade 

econômica para a constituição do fenômeno da moda.  

Tal como apresentamos, Lipovetsky apresenta a moda de cem anos como 

uma produção burocrática orquestrada por criadores, por uma lógica industrial serial, 

com suas coleções sazonais, mediante os desfiles do espetáculo dos manequins 

com fins publicitários. Com a Alta Costura, a institucionalização de uma burocracia 

estética e de uma produção industrial veio por completar o cenário do nascente 

individualismo democrático. Não compreender a moda a partir destes aspectos é 

reduzir a expressividade e o peso que cada dimensão tem na perpetuação do 

fenômeno.  

Diante disso, Lipovetsky anuncia que, com o intenso progresso no século 

XX, a moda começou por desenhar uma nova feição a partir dos anos 50 e 60, mais 

especificamente quando a moda começa a explorar novos focos de criação cada vez 

mais específicos, ou seja, os gostos a serem atendidos ganham a proporção dos 

projetos das individualidades nas sociedades e isso em consonância com a nova 

lógica pós-materialista de legitimidade social da época. Como afirma Lipovetsky: 

... Mas a verdadeira revolução que destruiu a arquitetura da moda de cem 
anos é a que transformou a lógica da produção industrial: corresponde à 
irrupção e ao desenvolvimento do que chamamos de prêt-à-porter. É em 
1949 que J.C. Weil lança na França a expressão “prêt-à-porter” tirada da 
fórmula americana ready to wear, e isso a fim de libertar a confecção de 
sua má imagem de marca. À diferença da confecção tradicional, o prêt-à-
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porter engajou-se no caminho novo de produzir industrialmente roupas 
acessíveis a todos, e ainda assim “moda”, inspirada nas últimas tendências 
do momento. Enquanto a roupa de confecção apresentava muitas vezes 
um corte defeituoso, uma falta de acabamento, de qualidade e de fantasia, 
o prêt-à-porter quer fundir a indústria e a moda, quer colocar a novidade, o 
estilo, a estética na rua. (LIPOVETSKY, 1989, p.109-11) 

 Diante disso, observamos neste momento uma passagem para um 

estágio da moda nas sociedades o qual se distancia cada vez mais do sistema 

monolítico criado pela Alta Costura de uma moda de grifes. Vimos que a intenção 

em satisfazer as exigências de distinção social das elites, e, de outro, uma produção 

serial e industrial para o consumo de massa. O prêt-à-porter vai por as grifes nas 

ruas e via valorizar seu pluralismo democrático, e é por este motivo que a moda vai 

entrar numa de suas feições históricas, a do pluralismo, a moda agora é plural e isto 

significa antes a redução das desigualdades extremas do que abolição das 

diferenças.    

A partir dos anos 50 e 60, principalmente nos países onde o capitalismo 

avançado começa a apresentar sua feição industrial e avançada, tomando como 

base a aplicação do conhecimento mediante a tecnologia, começa a preponderar 

também uma cultura de massa que vai propiciar uma moral hedonista do prazer, 

segundo a qual viver o presente intensamente e estilizado eram as buscas de 

satisfação última dos indivíduos. É a partir deste momento que começa a configurar 

o cenário onde a individualidade é favorável à flexibilidade. Se o sujeito moderno era 

combativo e se orientava por objetivos amplos e por ideologias políticas, o indivíduo 

hedonista de uma sociedade massificada deste período vai se preocupar com o 

investimento de si, ou seja, vai se preocupar com suas motivações pessoais, com 

seu corpo, com a personificação de um estilo próprio. 

Assim, os signos efêmeros e estéticos já não são vistos pelas classes 

populares como algo inacessível e é neste momento que a mudança, o prazer e as 

novidades atendem às exigências de massificação, quer dizer, deixam de ser 

exclusivos de uma classe tendo como critério a distinção social, pois interessa à 

burocracia estética da moda e à indústria atrelada a ela levarem o reino do efêmero 

ao mais baixo nível das hierarquias sociais.  

Deste modo, na esfera da moda pudemos destacar a emergência da 

dominante necessária das personalidades contemporâneas que combinará, em 
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última instância, conformismo social e investimento individual. Por isso, a imagem 

que o homem e ou a mulher têm do corpo será uma referência para a lógica 

complexa que a moda terá que acompanhar neste momento e, como enfatiza 

Lipovetsky, o surgimento de uma cultura juvenil vai ser o elemento essencial no 

devir estilístico do prêt-à-porter, mas também pela passagem de um sistema 

monopolístico e aristocrático da alta costura ao do pluralismo democrático das grifes. 

Mais do que uma nova configuração da vestimenta e da produção de 

roupas, no período recente do capitalismo, Lipovetsky acentua a ascensão da moda 

nas sociedades contemporâneas como um fenômeno que vai além do que ela é na 

sociedade de consumo e da definição por esta de seus objetos e necessidades. 

Além disso, a moda é a imposição da lógica da renovação precipitada, da 

diversificação, e da estilização dos modelos conjugados com três grandes princípios 

inaugurados pela Alta Costura: iniciativa e independência do fabricante na 

elaboração das mercadorias, variação regular e rápida das formas e a multiplicação 

dos modelos e séries. Assim, para este autor, o que se denomina hoje de a moda 

consumada é a generalização do processo de moda na sua forma estrutural no 

conjunto de outros domínios da vida, não só o da vestimenta.  

Desde o início de sua obra Lipovetsky se recusa a compreender a moda 

como uma expressão exclusiva dos gostos pelas roupas, desde o início este 

fenômeno esteve relacionado ao conjunto de aspectos vinculados o individualismo 

moderno e é por isso que se o capitalismo avançou para um estágio no qual o 

individualismo alcançou a sua forma hedonista e moral do prazer, também, é visível, 

nesta sociedade, mediante a vestimenta e outras formas de expressão deste 

individualismo, a percepção de uma sociedade comandada pelo processo de moda. 

Como afirma o autor:  

... A moda consumada não significa desaparecimento dos conteúdos 
sociais e políticos em favor de uma pura gratuidade “esnobe”, formalista, 
sem negatividade histórica. Significa uma renovação com os ideais, um 
novo investimento nos valores democráticos e, no mesmo passo, 
aceleração das transformações históricas, maior abertura coletiva à prova 
do futuro ainda que nas delícias do presente. Dissolução dos grandes 
referentes proféticos, fim das formas tradicionais da socialização, 
colocação em circulação permanente das coisas e do sentido, o terminal da 
moda faz regredir as resistências sociais à mudança, impulsiona uma 
humanidade mais deliberadamente histórica e mais severa em matéria de 
exigência democrática. (LIPOVETSKY, 1989, p.156) 
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Com isto este autor mostra que a moda já não tem mais um domínio onde 

reina em exclusivo, mas, ao contrário disto, a moda consumada é a extensão da 

tripla operação que envolve o efêmero, a sedução e a diferenciação marginal para 

outros domínios da vida coletiva, ou seja, a vestimenta já não é mais o domínio 

específico onde se é expressamente visível este fenômeno, embora não o tenha 

deixado de existir neste, mas a forma moda atinge outros universos seja o dos 

outros objetos de consumo, da cultura ou dos discursos do sentido.  

Para o autor, é visível a nova relação que os sujeitos estabelecem com 

seus objetos, o que denomina de uma relação que passa do tipo material para o tipo 

lúdico. Para mostrar isso, ele evoca uma compreensão de Veblem sobre a teoria do 

consumo ostentatório como uma instituição social que tem como finalidade demarcar 

uma posição social segundo a qual um sujeito jamais consome um produto por ele 

mesmo ou por seu valor de uso, mas pelo fato de que ele significa algo em termos 

simbólico, ou seja, pelo seu valor de troca de signo e isto pelo motivo de que ao 

consumir um produto se está adquirindo um determinado prestígio, status ou 

posição social. No entanto, esta diferenciação é como denomina acima o próprio 

Lipovetsky, ela é marginal, ela se dá pelas pequenas variantes, pelas nuanças.  

 

3.3 O fenômeno da moda: das teorias da distinção so cial a uma lógica social 

própria   

 

Nesta primeira parte do trabalho elaboramos uma síntese da abordagem 

sócio-histórica apresentada por Lipovetsky das feições assumidas pela moda desde 

seu surgimento, com a crise das sociedades tradicionais e a ascensão das 

sociedades modernas, até a emergência da nova sociedade de massas pós-

moderna na qual a moda é apresentada como um fenômeno estrutural. Neste 

percurso, o débito a Lipovetsky é explícito e este se tornou um referencial inicial, 

pois a obra referida é um excelente estudo que não teme em apresentar sua posição 

diante das teorias sobre a moda, que têm ocupado o campo das ciências humanas e 

sociais.  
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Ao contrário do que se possa pressupor, Lipovetsky apresenta neste livro 

que a moda não é um fenômeno exclusivo das sociedades contemporâneas e que, 

durante toda a modernidade, se podem identificar formas pelas quais o fenômeno 

tem se apresentado, destacando, em particular, que nas sociedades 

contemporâneas o aspecto cultural deste efeito vai ocupar uma função importante e 

diferenciada na explicação da relação que as sociedades estabelecem com o 

consumo, pois na condição social pós-moderna o indivíduo passa a estabelecer uma 

nova relação com os objetos e os sentidos. 

Há mais de um século que sociólogos têm dedicado seus estudos a 

explicar a determinação dos gostos de uma época. No entanto, nestas explicações 

sociológicas tradicionais é visível uma compreensão orientada pelas teorias da 

distinção social, as quais têm apontado os conflitos decorrentes das estruturas de 

classe como forma de percepção dos fenômenos modernos, nutrindo a confiança de 

que um fenômeno como o da moda era um epifenômeno, ou seja, era apenas a 

expressão de um conflito relacionado às disputas de ordem econômica e política. 

O exemplo disso é uma tese elaborada no Brasil nos anos 50 pela 

professora Gilda Mello e Souza intitulada O espírito das roupas: a moda no século 

XIX na qual a autora faz uma análise da função social das roupas tentando 

apreendê-las em movimento e relacionando-as ao corpo, ao gesto, à atitude e ao 

sexo do portador. Duas informações contextuais sobre o livro talvez dêem a devida 

justificativa do exemplo.   

Primeiro, no momento em que esta tese foi defendida nos anos 50, os 

temas sobre sociologia política ocupavam, de forma quase predominante, as 

análises científicas na sociologia, principalmente no trabalho desenvolvido por 

Florestan Fernandes, para o qual esta tese mereceu uma análise não muito 

agradável, pois, numa resenha para uma revista sociológica da época, ele elogiava 

a forma escrita e a qualidade da elaboração do trabalho, mas, ao mesmo tempo, 

acusava o mesmo de carecer de um grau maior de cientificidade, uma vez que a 

autora coadunava a análise sociológica com descrições literárias. Segundo, o fato 

de que este texto tenha sido resultado de uma tese concluída nos anos 50 e 

publicada somente em meados dos anos 80 é suficiente para avaliar por que temas 

como a moda, embora tenham ocupado a preocupação de estudiosos da sociedade 
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no final do século XIX e início do século XX, ainda eram marginais em relação aos 

aspectos econômicos e políticos para a compreensão das sociedades na época17.  

Diante disso, a ênfase nos estudos sobre a moda na sociologia segue esta 

vertente que tenta compreender a moda na sua relação com o comportamento de 

grupos sociais e sua distinção, aspecto este, que como pudemos observar 

anteriormente, tem relações próximas com a ascensão da burguesia na era 

moderna, mas que não se esgota nisso. Assim, quem pretende estudar o fenômeno 

da moda, nos dias de hoje, não pode esquecer que, em torno de mais de um século, 

sociólogos tem enfatizado a moda também como um específico tipo de processo 

social, embora tenha sido predominante nestes autores a determinação social. 

De início, não se pode deixar de lembrar as análises deste fenômeno 

elaboradas por Thorstein Veblen e George Simmel em 1899 e 1904 

respectivamente, os quais são considerados os primeiros dentre aqueles que 

relacionaram a moda à posição social dos consumidores de moda e às formas de 

diferenciação de integração neste processo. Em seguida, a estas elaborações 

acrescentam-se outras explanações como a de Bourdieu nos anos 70 e 80. Em 

geral nestes e também em outros autores, o fenômeno de moda está relacionado à 

produção em massa – por isso é um fenômeno do capitalismo moderno – bem como 

as formas de diferenciação dos consumidores em relação ao que é produzido tal 

como um signo que ativa as forças de diferenciação em termos de gosto, de 

identidade social e de capital cultural, podendo ser aprendido às vezes como um 

poder normativo que padroniza e cria uniformidade, no entanto, este fenômeno 

também está relacionado com o que os autores têm denominado de conspicuous 

consumptiom, ou seja, significa uma necessidade de inovação contínua para 

perpetuar a capacidade de distinção.  

Diante disso, as teorias sociais sobre a moda têm enfatizado mais um 

aspecto do que outro e se isso tem dado visibilidade às suas discordâncias 

interpretativas, por outro lado e por meio delas, também é possível destacar os 

aspectos principais de um fenômeno de moda. Por isso, faremos em seguida uma 

                                                 
17 Ver Pontes (2004), (2006). Nestes textos a autora demonstra a importância e atualidade da obra de 
Gilda Melo e Souza. Encontram-se, também, em Pontes (2006), contradições entre a obra de Souza 
e o discurso científico da época.     
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breve exposição de abordagens de compreensão deste fenômeno conforme os 

autores citados visando delimitar seus aspectos. 

A primeira referência que gostaria de destacar é a análise feita por Veblen 

(1983) em sua obra Teoria da classe ociosa ( theory of the leisure class) que foi 

publicada em 1899. Neste estudo, Veblen critica o estilo de vida das classes mais 

altas e apresenta que a ostentação pelo consumo se tornou para sua época símbolo 

de riqueza e status social, e retrata a luta pela distinção social entre as classes mais 

altas cujos estilos de vida tendem e são imitados pelas classes mais baixas. Além 

disso, compreende a inovação pela emersão desta entre as classes altas, as quais 

continuamente criam outras novas formas de aparência cada vez mais sofisticadas e 

caras, como também reafirmam, por meio destas, o lugar delas dentro do espaço 

social.  

Veblen apresenta três princípios responsáveis pela emergência e 

dinâmica da moda. Primeiro, afirma que os membros da classe ociosa constroem o 

próprio status comparado ao membro rival da mesma classe (conspiscuous waste); 

segundo, que eles diferenciam a si mesmo de uma classe trabalhadora por ser uma 

classe ociosa (conspiscuous leisure) e, por fim, porque agem de acordo com os 

imperativos para a mudança, tão logo o objeto de consumo esteja fora da moda. 

Assim, para Veblen as despesas das classes superiores resultam num desperdício 

ostentatório, no qual os objetos de moda são definidos principalmente pela 

significação que eles fornecem à posição social de seu consumidor. 

Entre 1904 e 1905, poucos anos depois de Veblen publicar sua Teoria da 

classe ociosa (Theory of the leisure class), Simmel (1988) esboça sua teoria na qual 

ele relaciona também a moda à estrutura de classe. Simmel não critica a classe 

ociosa e prefere explicar a moda mediante as noções de distinção e integração, que 

para ele são dois motivos fundamentais para a ação individual. A dinâmica da moda 

emerge de um processo que é, ao mesmo tempo, imitação dos grupos de elite, mas 

também é, conseqüentemente, a criação de uma nova moda para dar continuidade 

ao processo de mudança, ou seja, a tendência à diferenciação, pois é por meio 

desta que as classes mais altas tentam demarcar uma nova distinção entre as 

classes. 
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Diante disso, para Simmel a moda deve atender a duas funções e não se 

pode definir uma moda na medida em que uma delas seja satisfeita, isto é, a moda 

tem uma natureza paradoxal e é o fornecimento, ao mesmo tempo, de uma 

dissociação individual e uma coesão de grupo. Do lado da imitação – coesão com o 

grupo de referência - a moda significa despersonalização e um indivíduo age de 

acordo com a moda não apenas pela sua ação individual, mas porque a sua ação 

representa as características distintas de uma classe social.  

De outro lado, a diferenciação acontece quando a moda cria um estado de 

relativa individualização no qual a diferenciação individual se dá pela adoção de 

padrões de um grupo distinto. Este processo, segundo Simmel é carente de 

justificação racional e é apenas, no que concerne à matéria, que ela encontra sua 

razão de ser, ou seja, no primeiro aspecto não é difícil compreender que a moda se 

justifica pela necessidade de integração, mas o aspecto da distinção está associado 

a uma necessidade de mudança e a um forte sentimento em relação com tempo 

presente.  

Assim, de acordo com Simmel pela determinação social e pela sua 

inserção num determinado grupo, o indivíduo adquire um bem ou serviço, mas não é 

pelo mesmo motivo que se explica porque um indivíduo continua a se diferenciar. 

Simmel não arisca encontrar resposta para isto nas garras da determinação social e 

é por isso que apreende a forma social da moda como um paradoxo e específica 

aos tempos modernos. 

Um sociólogo mais contemporâneo e conhecido pela diversidade de 

temáticas que aborda é Pierre Bourdieu. Para ele a moda pode ser interpretada 

como um código que permite a distinção social e ativa forças de diferenciação em 

termos de gosto, identidade social e capital cultural. Ele nota que a moda é uma 

organização do conhecimento baseado no acesso restrito a bens e serviços e que a 

habilidade para reconhecer a moda relaciona-se ao capital cultural dos atores. 

Bourdieu (2006) identifica a luta num determinado campo como um jogo (enjeu) na 

luta pelo poder simbólico de legitimar as normas e, no caso do campo da moda, 

pelas normas que determina o real do estético. A análise que Bourdieu (2006) faz do 

campo da Alta Costura, considera esta estruturalmente equivalente ao campo da 

produção intelectual em geral e para isso se deve reconhecer a condição de entrada 
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neste campo que é, ao mesmo tempo, o reconhecimento do jogo, mas também o 

reconhecimento dos limites, pois se ultrapassá-los corre-se o risco de ser excluído.  

Assim, para Bourdieu, a força de funcionamento do campo da moda é a 

crença dos atores nas criações do campo e, fazendo referência aos escritos de 

Mauss sobre a magia, o funcionamento do fetiche e o papel da crença coletiva, 

Bourdieu afirma a necessidade de uma silenciosa e implícita coalizão de atores no 

campo. Ele inicia seu texto discutindo e apresentando as posições polares no campo 

da moda que estão voltadas para a luta no interior deste campo pela capacidade 

que tem os atores neste jogo em reconverter capital simbólico em capital econômico.  

Bourdieu (2006) afirma que no campo da moda, como em todos outros 

campos, são os recém chegados que, à semelhança do que ocorre no boxe com o 

desafiante, fazem o jogo. A função dos recém chegados em relação aos mais velhos 

é desapossar estes de sua autoridade e a capacidade de impor seus códigos, 

romper com as convenções, desviando a atenção dos consumidores de moda para 

outro conjunto de significados, que é denominado de efeitos de translação do 

campo. A luta no interior do campo da moda é luta pela definição e legitimação dos 

sentidos, os quais são legitimados pela consolidação de uma grife e pelos efeitos de 

distinção que esta proporciona. 

Bourdieu nos fala da inutilidade dos argumentos que justifiquem procurar 

o princípio do valor de um objeto de grife, de poder encontrar sua unicidade. Para 

ele, o valor do objeto é definido pelo seu valor de signo e pela posição que ocupa 

seu criador no campo da moda, na capacidade que tem este criador em legitimar o 

produto pela grife. Parafraseando Bourdieu, o que faz com que os produtos sejam 

Dior, não é o indivíduo biológico Dior, nem a Maison Dior, mas o capital da Maison 

Dior que age sob as características de um indivíduo singular que só pode ser Dior. 

Assim, é a raridade do produtor que faz a raridade do produto (BOURDIEU, 2006, 

p.154) e para este autor não há como explicar este poder de atração pela grife 

senão pela fé na magia da assinatura e, fazendo uma referência a Durkheim, afirma: 

“a ideologia carismática da criação é um erro bem fundamentado, como a religião...” 

(BOURDIEU, 2006, p. 156). 
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Outro aspecto abordado por Bourdieu em seu texto é a forma de entrada 

dos criadores de moda para a função de legitimadores de símbolos no interior deste 

campo. Ele relata que os recém chegados ao campo da moda se originam também 

das Maison’s consolidadas. No texto, “O costureiro e sua grife” ela traça um gráfico 

com interligações entre importantes criadores no campo da moda e seus vínculos 

com outros criadores mais antigos e demonstra que este processo, denominado por 

ele de antinomia da sucessão, indica que o capital inicial será mais importante se, 

mais elevada, for a posição ocupada pelo recém chegado numa Maison de maior 

prestígio e cita que Cardin e Saint Laurent, por exemplo, passaram pela Maison de 

Dior, tendo eles adquirido capital de autoridade e de relações.  

No mais, ressalta Bourdieu que isso é verdadeiro para qualquer campo. 

Para isso ele cita um exemplo do campo científico. Ela lembra uma história de um 

memorando de Lord Rayleigh no qual se refere a um artigo sobre certos paradoxos 

sobre a eletrodinâmica que, sem nome e sem autor, tinha sido enviado à British 

Association e que foi inicialmente rejeitado, o qual, após ter sido conhecido o nome 

do autor, foi aceito com abundantes desculpas (BOURDIEU, 2006, p. 140).  

Portanto, o controle da utilização do capital específico cabe aos próprios 

mecanismos que asseguram sua produção e reprodução, além de tenderem a 

determinar sua distribuição entre os diferentes agentes que estão em concorrência 

para se apropriarem deles, isto é, a obtenção do monopólio da legitimidade 

específica: o poder exclusivo de constituir e impor símbolos de distinção legítimos.  

 

3.4 A moda como fenômeno estrutural das sociedades contemporâneas 

 

Assinalando as contribuições dos autores poderíamos afirmar sem receio 

que a ocorrência da moda está relacionada à mudança. De um lado, a moda age 

como um indicador para as mudanças nas normas e nos valores em relação às 

mudanças na estrutura econômica e ao comportamento da estrutura social 

estratificada, ou seja, a moda é como se fosse um espelho e ela reflete o espírito 

dos tempos. Por outro lado, a moda é ela mesma o motor da mudança e, neste 
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sentido, ela contribui para forjar uma situação social na qual o indivíduo orienta suas 

escolhas pelo consumo e pela imitação. Neste ponto em particular a moda adquire 

uma espécie de auto-alimentação na qual a sua simples existência impulsiona a 

imitação.  

Se o fenômeno da moda é facilmente observável em nível macro e isto se 

torna visível pela sincronia entre ela, os grupos sociais e o consumo, por outro lado, 

é quase imperceptível e pouco explorado, pelas teorias acima citadas, por que 

gradualmente uma moda vai caindo em desuso e aquilo que num determinado 

momento é um item da moda, em outro momento passa ser fora de moda, démodé. 

Este aspecto em particular demonstra que a moda não é apenas uma obrigação 

externa para uma escolha e que sua dinâmica depende, também, de um nível micro 

de adesão, reprodução e abandono, e para isso precisamos compreender os 

mecanismos psicológicos e sociais da moda. Uma explicação em nível micro da 

função da moda começa com o desejo do indivíduo de distinguir-se, um desejo que 

é partilhado pelos outros e em seguida conduz à cópia e à imitação, ou seja, à moda 

como um fenômeno de imitação que contagia. 

As abordagens apresentadas, até o memento, embora não negligencie o 

aspecto individual da moda também não concede um papel mais importante que 

aquele atribuído à diferenciação dos grupos e ou classes sociais na explicação do 

fenômeno. Este aspecto da individualidade, tal como foi apresentado com o histórico 

da moda segundo Lipovetsky, sempre esteve presente desde o surgimento da 

modernidade e assumiu feições distintas ao longe do curso da história moderna. 

Mesmo num sociólogo como Simmel, que elaborou sua teoria no final do século XIX, 

o senso de uma criação da individualidade por meio da aderência ao grupo da moda 

está presente no que ele denomina de “individualização relativa” apesar de 

considerar que este aspecto serve mais ao processo de integração e conformação 

da ordem social. Em muitos autores este aspecto nunca será esquecido, mas 

nenhuma dessas abordagens apresentadas até o momento atribui a função 

delimitada por Lipovetsky.  

A diferença em Lipovetsky é que o fenômeno da moda não é um 

fenômeno dentre outros a serem estudados pelas teorias da sociedade. Ao contrário 

disso, o que ele percebe é que a moda e o processo triplo constitutivo dela – o 



 89 

efêmero, a sedução e a diferenciação marginal – tomou o universo dos objetos, da 

cultura, dos discursos de sentido, ou como ele mesmo diz: quando o princípio da 

sedução reorganiza em profundidade o contexto cotidiano, a informação e a cena 

política (LIPOVETSKY, 1989, p. 155). As sociedades contemporâneas se 

diferenciam em muito das sociedades modernas coercitivas e impositivas, com suas 

disciplinas e suas metanarrativas. Em vez de sociedades democráticas e coercitivas 

temos a socialização pela escolha e pela imagem, ou seja, é a generalização do 

processo moda que a define propriamente tendo como conseqüência a reordenação 

da produção e do consumo tomando como base a lei da obsolescência, da sedução 

e da diversificação, fazendo passar o econômico para a órbita da forma moda.        

Portanto, como já afirmamos neste texto, a moda nas sociedades 

contemporâneas assume uma forma estrutural na concepção de Lipovetsky, pois é a 

generalização do processo moda, de uma lógica da renovação gratuita que permeia 

uma gama de objetos sociais que passam a ser vistos em seu valor de signo, isto é, 

um produto é consumido não apenas por que o seu uso permite a distinção social ou 

uma posição que livre o indivíduo dos julgamentos dos outros, mas também porque 

permite a eles se realizarem. Para ele, o império da moda significa a universalização 

dos padrões modernos, mas em benefício de uma emancipação e de uma 

despadronização sem precedente da esfera subjetiva (LIPOVETSKY, 1989, p.176). 

Este autor, não é pessimista em relação à generalização do processo 

moda e afirma que uma vituperação moralizante contra a moda deve ser superada e 

que, além da sua irracionalidade e seu desperdício, ela contribui para uma 

edificação mais racional da sociedade porque socializa os seres na mudança, 

preparando-os para a reciclagem permanente. Esta afirmação, embora seja o mote 

que permite classificar Lipovetsky como um árduo defensor da pós-modernidade, é 

possível uma vez que o autor tenta compreender a moda e o processo de consumo 

distante do processo de alienação e das pseudonecessidades. Lipovetsky 

compreende a moda, analisando-a como uma lógica social e, ao fazer isso, se 

distancia da abordagem do consumo como manipulação das consciências. 

Ao apresentar questionamentos do tipo “Por que as inumeráveis 

pequenas novidades agem sobre os consumidores? O que faz com que sejam 

aceitas pela pelo Mercado?” Ou ainda, “O que faz com que uma economia possa 
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caminhar para a obsolescência rápida e para as pequenas diferenças 

combinatórias?”; Lipovetsky afirma que a resposta sociológica dominante pode ser 

encontrada em trabalhos de Baudrillard (ao menos em suas primeiras análises, 

justifica!) e é um tipo de análise que se encontra na base de trabalhos de Bourdieu. 

Ele ainda discute que a resposta às perguntas dadas por esses autores é clara e 

são deste modo apresentadas: “são a concorrência das classes e as estratégias de 

distinção social que sustentam e acompanham a dinâmica da oferta”.  

Lipovetsky não concorda com esta resposta e mostra que ela tenta 

estabelecer uma “correspondência quase miraculosa” (LIPOVETSKY, 1989, p.180) 

entre as lógicas da concorrência no campo da produção e a lógica das lutas 

simbólicas e das distinções de classe responsável -, segundo ele, pela determinação 

dos gostos de consumo. Lipovetsky descarta a possibilidade de compreender a 

relação entre essas lógicas pela imposição de uma a outra, para ele a moda é 

resultado da correspondência entre elas e, embora estejam subordinadas ao 

processo da produção capitalista, as estratégias de distinção não são suficientes 

para compreender a expansão de uma economia estruturada pela forma moda e que 

a lógica da distinção não consegue explicar a escalada sem fim da diversificação e 

da escolha individual. Para ele, isto tem que ser apreendido na valorização e 

sagração do Novo e isto implicam compreender a moda como... “Tributária do 

impulso de certo número de significações sociais em cuja primeira fila se encontra a 

exaltação e a legitimidade das novidades” (LIPOVETSKY, 1989, p. 182).  

Deste modo, a moda é a combinação entre o individualismo democrático, 

da livre escolha, a um forte apego ao tempo presente, a um apelo e culto à 

personalidade e à autonomia privada. Como afirma Lipovetsky (1989, p.183): “Se a 

moda consumada é levada pela lógica do capitalismo, ela o é igualmente por valores 

culturais que encontram sua apoteose no estado social-democrático”. 
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3.5 Da imitação-costume à imitação-moda : a lógica social da moda segundo 

Gabriel Tarde  

 

Antes de darmos continuidade a este trabalho e introduzir uma abordagem 

teórica importante para a apreensão do fenômeno da moda, gostaria de fazer duas 

ressalvas. De início, destacamos que Tarde é um daqueles autores de pouca 

repercussão acadêmica, principalmente nas ciências humanas e sociais no Brasil. 

Num trabalho, aliás, a única tese dedicada a estudar o pensamento de Gabriel Tarde 

no Brasil; desenvolvido por Eduardo Viana Vargas, numa dissertação de Mestrado 

defendida no ano de 1992, junto ao Programa de Pós-graduação em Antropologia 

Social do Museu Nacional, UFRJ; encontramos uma excelente investigação que 

visa, ao mesmo tempo, atualizar o pensamento de Tarde, apresentar sua biografia - 

considerada peculiar por Vargas18- e discutir a contribuição dele para o cerne das 

preocupações atuais nas ciências sociais hoje.  

O problema a ser discutido no livro de Vargas trata da apresentação e 

análise do pensamento de um cientista social que participou ativamente do processo 

de emergência das ciências sociais na França, em fins do século XIX, 

desenvolvendo uma teoria consistente e singular, assim como adquirindo 

notoriedade pelo seu trabalho em sua época, mas que foi esquecido e, após sua 

morte, excluído dos quadros do pensamento sociológico predominante no século 

XX.  

Em segundo lugar, destacamos a relevância, atribuída por  Lipovetsky 

(Ibidem), aos estudos sobre a imitação em Gabriel Tarde para compreender as 

sociedades contemporâneas. Vejamos a seguinte citação: 

... A partir do momento em que a moda não remete mais exclusivamente 
ao domínio das futilidades” e designa uma lógica própria e uma 
temporalidade social de conjunto, é útil, necessário, voltar à obra que foi 
mais longe na conceitualização, na amplificação e no realce do problema: a 
de Tarde. Gabriel Tarde, o primeiro a haver conseguido teorizar a moda 
para além das aparências frívolas, a ter dado uma dignidade conceitual ao 
assunto, nele reconhecendo uma lógica social e um tempo social 

                                                 
18 Esta dissertação foi posteriormente publicada em forma de livro da seguinte forma. VARGAS, 
Eduardo Viana. Antes Tarde do que nunca: Gabriel Tarde e a emergência das ciências sociais. 
Contra Capa Livraria, 2000.  
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específicos. O primeiro a ter visto na moda uma forma geral de 
sociabilidade, a ter definido épocas e civilizações inteiras pelo próprio 
princípio da moda. (LIPOVETSKY, 1989, p. 266) 

Assim, diante das particularidades de cada trabalho, tal como fez Vargas 

ao problematizar por que um autor de notoriedade para sua época é esquecido para 

sua posteridade, fazendo prevalecer outros autores, tendências e ou paradigmas; 

questionamos aqui, por que no campo educacional algumas idéias tornam-se mais 

significativas que outras. Ou seja, levando a cabo o esforço da interpretação, a 

aproximação do meu trabalho de pesquisa com o estudo de Vargas está relacionada 

às condições da emergência de idéias numa determinada época, por que algumas 

são disseminadas e estabelecidas pelos quadros intelectuais de uma época e outras 

relegadas ao esquecimento e ao ostracismo. Estas preocupações que estão 

também no interior da obra de Tarde comprovam a pertinência de sua contribuição 

para nosso estudo o qual tem problematizado e nos mostrado, mediante alguns 

exemplos, a forma da disseminação de idéias no campo educacional, buscando 

entender “como elas se tornam o que são”, “o que faz com que algumas prevaleçam 

e outras sejam relegadas ao esquecimento”. Estas perguntas, em nosso ver, 

encontram proximidades com problematizações tardianas sobre as formas de 

sociabilidade. Tentaremos aqui, deixar clara a pertinência do estudo sobre Gabriel 

Tarde.  

Um aspecto importante para começar a compreender o pensamento de 

Tarde é seu posicionamento em relação à estatística e as similitudes produzidas e 

que são tomadas como explicativas, principalmente nas ciências humanas na 

segunda metade do século XIX. Ao estudar as similitudes, Tarde as entende como 

coisas semelhantes que são parte de um todo e se repetem umas às outras se 

multiplicando, ou seja, para ele, as similitudes são seguidas por variações. Como 

exemplo disso, ele demonstra que isto é próprio ao caráter da repetição universal e 

que, do mesmo modo que isto é verdade para as relações sociais, também o são 

para os corpos físicos e para o mundo vivo19. Tal como se segue:     

                                                 
19 Os exemplos citados por Tarde, tomando como base as repetições no mundo físico, vivo e social; 
não têm proximidade com qualquer acusação de enquadramento de seu pensamento como 
positivista, segundo o qual teria ele a intenção de aplicar leis físicas/ naturais ao estudo do social. Isto 
está fora de cogitação no pensamento de Tarde, pois uma das formas pelas quais ele utiliza inúmeros 
exemplos oriundos das similitudes no mundo físico e vivo se dá com o objetivo de demonstrar que a 
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As coisas que se repetem permanecem anexadas uma as ás outras e se 
multiplicando, tais como as vibrações calóricas ou elétricas que se 
acumulam nos corpos, aquecem e eletrizam cada vez mais, ou como as 
formações de células similares que se multiplicam nos corpos da criança 
em desenvolvimento, ou como as adesões a uma mesma religião pela 
conversão dos infiéis; a repetição, então, se chama crescimento e não 
simplesmente série. Diante disso, eu não vejo nada que singulariza o 
objeto da ciência social. (TARDE, 2001, p. 66, tradução nossa).20  

Diante disso, o objetivo dele não é utilizar as similitudes para demonstrar 

ou explicar uma realidade, ao contrário disso, é antes a preocupação de como a 

similitude foi possível. Para entender este aspecto, tem-se que levar em conta outro 

pressuposto. Para Tarde, as similitudes que se repetem é uma dimensão realizada 

daquilo que é realizável, uma vez que ao real está implícito a imensidade do 

possível e aquilo que se tornou repetitível num determinado momento e que nos 

aparece como similitude e representação do real não passa de formas de repetição 

que se estabeleceram como real, mas que em muitas vezes não se fizeram como 

tal. Ele percebe que tanto o mundo físico, o mundo vivo e o mundo social, estão 

envolvidos nessa limitação do realizável se fazer real: “... Assim, no domínio físico e 

o domínio vivo, assim como no mundo social o realizado parece ser senão um 

fragmento do realizável”. (TARDE, 2001, p. 58)21    

Deste modo, a compreensão dele e seus projetos de estudo perseguem 

pela explicação de como as similitudes se estabeleceram como tal. As semelhanças 

são explicadas e observáveis porque tem como causa a repetição. De início, a 

repetição pode ser apreendida como mera reprodução ou produção conservadora da 

qual decorre um processo de uniformização simples sem nenhuma criação, 

repetindo outra coisa senão ela mesma. No entanto, para Tarde a repetição não se 

limita à reprodução e cada repetição é uma multiplicação que se espalha numa nova 

série animada por uma espécie de ambição imanente e imensa do infinito, em que a 

                                                                                                                                                         
repetição (posteriormente veremos a imitação) é uma estrutura intrínseca aos fenômenos em geral. É 
importante que a repetição, em cada âmbito, seja seguida pela diferenciação.   

20... lês choses qui si répétent demeurent annexés les uns e les autres en se mutipliant, comme les 
vibrations caloriques ou életriques qui, en s’accumulant d’un corps, l’echauffent ou l’étriclisent de plus 
en plus, ou comme les formations de cellules similaires que si multipliant dans les corps d’enfant en 
train de grandir, ou comme les adhésions à une même religion par la conversion des infidèles, la 
répétition alors s’appelle acroissement e non simplement série. En tout ceci, je ne vois rien qui 
singularise l’objet de la science sociale. (Tarde, 1890, p. 66).  

21 ... Aussi, dans le domaine physique et le domaine vivant, comme dans le monde sociale, le réalisé 
semble n’être qu’un fragment de réalisable. 
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inovação se propaga e progride geometricamente: “... As repetições são seguidas 

pelas variações”.   (TARDE, 2001, p.67)”.22  

No que diz respeito ao mundo social, a modalidade de repetição 

destacada por Tarde é o que denomina de imitação, ou, antes desta, a invenção, 

que conseqüentemente, torna-se imitação. Para ele, o caráter próprio do ser social é 

a imitação e o homem é um ser imitador por essência e a vida social é o resultado 

de radiações imitativas originárias de um ponto singular qualquer, conforme citação: 

Todas as similitudes de origem social, que se destacam no mundo social, 
são frutos direto e indireto da imitação sob todas suas formas, imitação-
costume ou imitação moda, imitação-simpatia ou imitação-obediência, 
imitação-instrução ou imitação-educação, imitação ingênua ou imitação 
reflexiva, etc (TARDE, 2001, p.74, tradução nossa). 23 

Diante disso, pode-se questionar, então, qual o significado da imitação 

para Tarde? O que é essa modalidade de repetição especificamente social? Para 

ele, a imitação é um correlato sociológico daquilo que é a geração para o mundo 

vivo e a ondulação para o mundo físico, ou seja, a imitação constitui uma das três 

formas de repetição do que Tarde denomina de Formas de Repetição Universal e 

são as análises destas formas que permitem, conseqüentemente, as ciências 

físicas, as ciências biológicas e a ciência social. Assim, para Tarde a imitação é 

concebida da seguinte forma: “... De uma ação à distância de um espírito sobre o 

outro, de uma ação à distância que consiste numa reprodução quase fotográfica de 

um clichê cerebral pela placa sensível de outro cérebro”. (TARDE, 2001, p.46, 

tradução nossa)24.  

Tomando a imitação como a forma própria de sociabilidade, ele entende 

que uma imitação é, antes de tudo, uma ação à distância, é uma modalidade 

                                                 
22  ... Les répétitions sont donc pour les variations. 

23... Toutes les similitudes d’origine sociale, qui si remarquent dans le monde sociale, sont le fruit 
direct ou indirect de l’imitation sous toutes ses formes, imitation-coutume ou imitation mode, 
imitations-sympathie ou imitation-obéissance, imitation-instrution ou imitation-education, imitation 
naîve ou imitation réfléchie, etc.  

24 « ...celui d’une action à distance d’un esprit sur un autre, et d’une action à distance qui consiste 
dans une reproduction quase photografique d’un cliché cerebral par la plaque sensible d’un autre 
cerveau »  
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específica de repetição social que tem como tendência a propagação de acordo com 

uma progressão geométrica, ou seja, tudo vai do grande ao pequeno e, tomando 

como base o real, a imitação começa com uma diferença minúscula que é animada 

por uma ambição de conquista que tende a propagar-se ao infinito.  

No entanto, há também neste processo uma tendência conservadora, a 

tendência à uniformização. Tarde, desenvolve seus estudos sobre as sociedades, 

tentando apreendê-las segundo a compreensão histórica de acordo com a qual o 

real está sujeito a uma marcha progressiva e irreversível que vai do “pequeno ao 

muito numeroso e muito raro” (passim), uma marcha que tende para a redução 

uniformizante dos fenômenos sociais, que vão desde os diversos costumes locais 

aos padrões globais, dos pequenos e muito raros conflitos às poucas, porém 

grandes guerras, dirigindo-se ao alargamento do campo social. Por isso, para ele, a 

vida social se compõe por radiações imitativas que escapam de um ponto de 

singularização ou inovação qualquer.   

 Além disso, é importante não perder de vista que a repetição pela 

imitação trabalha pela continuidade da diferenciação, ou seja, de cada imitação 

segue a propagação pela diferenciação em que tudo parte da diferença e para ela se 

encaminha, numa crescente socialização ou amplificação do campo social ao lado 

de um processo de crescente individualização.  

Antes de prosseguirmos numa compreensão de amplitude deste 

processo, é importante aprofundar a especificação do caráter da imitação e 

questionar, tal como faz Tarde, se a imitação, juntamente com a invenção, é o ato 

social elementar, qual a substância ou a força social deste ato? O que é inventado 

ou imitado? Ou seja: 

 O que é inventado ou imita, o que é imitado sempre uma idéia ou um valor, 
um julgamento ou um desígnio, onde se exprime certa dose de crença e de 
desejo, que é de fato toda a alma das palavras de uma língua, das preces 
de uma religião, da administração de um Estado, dos artigos de um código, 
dos deveres de uma moral, dos trabalhos de uma indústria, dos 
procedimentos de uma arte. (TARDE, 2001, p. 204, tradução nossa)25 

                                                 

25  ... Ce qui est inventé ou imite, ce qui est imité,  C’est toujours une idée ou un vouloir, un jugement 
ou un dessein, oú s’exprime une certaine dose de croyance et de desir, qui est en effet tout l’âme des  



 96 

Assim, a crença e o desejo são a substância e a força que são 

encontradas no fundo de todas as qualidades sensoriais com as quais elas se 

combinam e que animam toda a vida social. Outro aspecto importante da imitação, é 

que as crenças e os desejos são verdadeiras quantidades sociais, ou seja, o fundo 

da disposição social, que se revestem de diversas formas e sob muitos objetos, são 

constantes e universais, susceptíveis de crescer ou diminuir, entretanto não pode 

variar qualitativamente e, por isso, que elas são comunicáveis, transmissíveis, 

mensuráveis e quantificáveis. Segundo Vargas: 

Para Tarde, a crença e o desejo são como uma “corrente homogênea” e 
contínua que, sob a coloração variável das tintas da afetividade própria a 
cada espírito, circula idêntica, ora dividida, dispersa, ora concentrada, e 
que, de uma pessoa a outra, assim como de uma percepção a outra em 
cada uma delas, comunica-se sem alteração. (VARGAS, 2000, p.230). 

Ainda, Vargas (2000) ressalta, fazendo referências a outros estudos de 

Tarde, que numa imitação, em que prevalece a circulação dos graus, nos quais se 

repetem crenças e desejos, não pode ser confundida com sensações, 

representações e modelos de comportamentos. Quanto à primeira, destaca que as 

crenças e os desejos são independentes das sensações, uma vez que estas não 

são quantidades em si mesmas, são, ao contrário, qualidades que se 

metamoforseiam, se transformam ao circularem pelo campo social, pois a sua 

transmissão implica na transformação delas mesmas. Quanto à segunda, considera 

as representações como meros resultantes dos processos repetitivos das crenças e 

dos desejos e que elas são qualitativamente heterogêneas, assim como têm por 

suporte identidades constantes das quais somente a quantidade varia e, por isso, se 

fundamentam nas crenças e nos desejos, repetindo a credulidade e a desabilidade, 

não tendo quaisquer intensidades em si mesmas. Por fim, do mesmo modo, Vargas 

destaca que os modelos de comportamentos são tão-somente cruzamento de 

sensações e representações26. 

                                                                                                                                                         
mots d’une langue, des prières d’une religion, des administration d’un État, des articles d’un code, des 
devoirs d’une morale, des travaux d’une industrie, dés procédés d’un art. 

 
26 Na obra citada de Vargas, ele faz referência a um texto de Tarde publicado em 1880, intitulado “La 
croyance et le Desir”, In: Essais et Melanges Sociologiques: 238-308; no qual se dedica 
especificamente ao tema.       
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Portanto, as crenças e os desejos são as formas que dão plasticidade e 

funcionalidade ao social e, para isso, é preciso admitir a dualidade da crença e do 

desejo, sua reciprocidade, pois ela é, ao mesmo tempo, fonte de inovação e forma 

de resistência propriamente antropológica, ou seja, “... se é verdade que a 

substância das instituições sociais consiste na soma e segurança, da verdade e da 

segurança, de crenças unânimes na palavra em que se encarna, e que a força 

motriz do progresso social consiste na soma das curiosidades e das ambições, do 

desejo solidário, dos quais ele é expressão. O verdadeiro e final objeto do desejo é, 

portanto, a crença. (Ibidem, p.206).27          

Partindo desta definição, Tarde também apresenta uma indagação que é 

da seguinte maneira formulada:  

... Por que, entre cem inovações diversas e simultaneamente imaginadas - 
quer se trate das formas verbais, das idéias mitológicas, ou dos 
procedimentos industriais e outros – nelas há dez que se difundem no 
público a exemplo de outras e noventa que permanecem no esquecimento. 
(TARDE, 2001, p.199, tradução nossa)28 

   Apresentando esta problemática, o autor compreende que a imitação, 

deste modo, está submetida ao que denomina de motivação lógica ou teleológica, 

ou seja, é quando a inovação é escolhida e levada à propagação por seu caráter 

intrínseco, por julgá-la mais útil do que as outras relacionadas às questões do seu 

tempo e submetidas aos fins e princípios nele estabelecidos.  

Assim, as leis lógicas da imitação propostas por Tarde foram as 

seguintes. Primeiro, a origem de uma invenção envolve a recombinação de 

imitações existentes e esta origem será influenciada pelo contexto social e pela 

capacidade de todos envolvidos na recombinação. Diante disso, Tarde traz um 

exemplo da lingüística, pois se, de um lado, pequenas invenções lingüísticas foram 

sugeridas aos primeiros lingüistas, por imitação de si ou de outrem – por contágio 

social imitativo -, por outro lado, lingüistas de renome criaram logicamente, por 

imitação do latim, palavras que associam ao prestígio. Vejamos a seguinte citação: 
                                                 
27 « .. s’il est vrai que la substance des instituitions sociales consiste dans la somme  et d’assurance, 
de verité et de securité, de croyances unânimes en mot qu’elle s’incarnent, et que la fource motrice du 
progrès social consiste dans la somme des curuisités et d’ambitions, de desirs solidaires, dont il est 
expression. Le véritable et final objet du désir, donc, c’est la croyance ».      
28  ... Porquoi, parmi cent innovations diverses simultanéament imaginnés, - qu’il sagisse de formes 
verbales, d’idées mythologiques, ou de procédés industriels et autres, - y en a-t-il dix qui se répandent 
dans le public à l’exemple de leurs auteurs, et quatre-vingt-dix qui rest dans l’oubli ? 
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... De fato, numa larga medida e a partir dos dados, eu não direi nada 
genial, mas às vezes irracionais e capitais. Então, o que eu venho falar é 
de uma multidão de pequenas invenções lingüísticas cuja idéia foi sugerida 
aos seus primeiros autores desconhecidos pela via analógica, isto é, pela 
imitação de si ou do outro, e é por isso que eles são susceptíveis de serem 
legiferados. O primeiro que teve a idéia, para exprimir respeito à atitude, de 
acrescentar ao radical de veneratio a desinência bílis, já empregada, por 
hipótese, na combinação amabilis, ou que tem criado germanicus sobre o 
modelo de italicus, foi um inventor sem o saber, mas, em suma, ele foi 
imitativo inventando.  (TARDE, 2001, p. 201, tradução nossa)29 

Em segundo lugar, o sucesso de uma imitação em espalhar-se 

geometricamente a partir do seu ponto de origem será uma função de sua 

adaptação, isto é, a compatibilidade com o ambiente de imitações existentes. Neste 

sentido, para Tarde tudo aquilo que é imitado, como já destacamos anteriormente, é 

uma crença e um desejo manifesto seja numa língua, nas orações de uma religião, 

nos artigos de um código, nos deveres morais, no trabalho da indústria e nos 

processos da arte.  

  Em terceiro, adesão a uma imitação ocorre quer seja através de uma 

substituição, envolvendo um “duelo lógico” (le duel logique) e a luta entre as duas 

alternativas, quer seja através de “acumulação” (L’accouplement logique), que é um 

processo ligado a uma união lógica de imitações.  Para Tarde, a adoção de uma 

imitação só é possível pelo progresso e as revoluções sociais são a causa deste. Ele 

esclarece que o progresso não tem cérebro próprio e que resulta da solidariedade 

“intermental” – em termos mais recentes na literatura, intersubjetivo - dos vários 

inventores que realizam troca de suas descobertas e invenções. Neste caso, o 

pensamento individual continua a existir – afirmação da subjetividade; no entanto, 

tem-se como resultado uma permuta de descobertas através de uma comunicação 

intersubjetiva; o progresso social e o individual, que são, conseqüentemente, 

substituídos por meio dos duelos lógicos ou resultado da acumulação.  

                                                 

29 ... Em effet, dans une large mesure, et à partir des données, je ne dirai pas géniales, mais 
irrationnelles et capitales à la fois, dont je vien de parler, il est une foule de petites inventions 
linguistiques dont l’idée a été suggérée à leurs premiers auteurs inconnus par voie analogie, c’est-à-
dire par imitation de soi ou d’autrui ; et c’est par lá qu’elles sont susceptibles d’être légiferées. Le 
premier qui a eu l’idée, pour exprimer l’apitude au respect, d’ajouter au radical de veneratio la 
désinence bilis, déjà employée, par hypothése, dans la comibination amabilis, ou que a crée 
germanicus sur le modèle d’italicus, a été un inventeur sans la savoir, mais, en somme, il a été imitatif 
en inventant.  
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Tarde não economiza argumentos passando por diversos objetos para 

fazer entender suas leis lógicas da imitação. Pela lingüística, assinala os duelos 

quando uma língua tenta impor-se sobre um dialeto; pela religião destaca os duelos 

religiosos entre o dogma oficial e o dogma herético – trazendo como exemplo o 

conflito entre as religiões proselitistas e não proselitistas -; dos duelos jurídicos 

quando dá ênfase à luta para a aprovação de uma lei ou a luta no tribunal entre um 

autor e um demandado; pelos duelos industriais entre uma invenção já estabelecida 

há algum tempo e as novas inovações que tendem a espalhar-se; e pelos duelos 

artísticos quando uma escola afirma um gênero de beleza negado por outra escola.  

Em relação às uniões lógicas (L’accouplement logique), nas quais se 

verifica a acumulação das invenções, Tarde nos traz o exemplo das línguas, das 

mais antigas organizações políticas, da religião e da ciência. Passando pelos 

exemplos ele demonstra o esforço lógico da imitação em unificar, acumulando as 

invenções. Nas línguas, percebe-se isso com a aquisição sucessiva de palavras, de 

formas verbais, que exprimindo ainda idéias não expressa, não encontram qualquer 

rivalidade a vencer para se estabelecerem e afirma, também, que o ideal seria que 

cada ciência fosse redutível, de modo que as diferentes fórmulas tivessem como 

ligação uma fórmula superior, ou seja, que houvesse ciência, e não ciências, 

entretanto, para Tarde, o processo de diferenciação não cessa e a diferenciação 

segue depois da acumulação. 

Tarde nos apresenta, além das causas sociais lógicas, as causas ou 

influências extralógicas (não-lógicas) da imitação. Estas são modalidades de 

influência que extrapolam as considerações baseadas apenas no caráter intrínseco 

da inovação imitada. Para isso, define dois tipos diferentes de influências 

extralógicas. A primeira é anunciada da seguinte maneira: ab interioribus ad 

exteriora, quer dizer, os modelos interiores (disposição do espírito) são imitados 

antes dos exteriores – imitation du dedans au dehors - (comportamento que ele 

induz), a imitação das idéias precede a de sua expressão, assim como a dos fins 

precede a dos meios, ou seja, a crença transmite sua fé antes de transmitir seu 

dogma e o seu desejo antes de seu desígnio. 

 A segunda anuncia que toda imitação desce do superior para o inferior, 

ou seja, toda imitação é unilateral e só depois se torna recíproca ou se mutualiza. 
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Assim, Tarde afirma que, do mesmo modo que o patrício imita o plebeu, o nobre o 

vilão, o homem da cidade o camponês etc; é ainda o inferior que, numa certa 

medida, bem menor é claro, é copiado ou tende a ser copiado pelo superior e é 

neste sentido que é compreendida a reciprocidade entre os gestos imitados.  

Por conseguinte, chegamos à questão considerada importante neste 

trabalho, que se trata da diferenciação que Tarde faz entre imitação-costume e 

imitação-moda.   Antes de qualquer afirmativa que possa explicar o efeito de moda 

nos processos imititativos, é importante salientar que, para Tarde, a imitação 

engajada nas correntes da moda é bem mais fraca diante daquela vinculada ao 

costume, aliás, a moda não passa de uma fraca torrente ao lado do grande rio do 

costume, mas, tão fraca que seja, esta torrente, seus períodos de cheias e ressacas, 

precisam ser estudados.  

Diante disso, outra pressuposição de superioridade pela qual um exemplo 

é preferido diante de outros, trata-se da relação dos sujeitos com as influências que 

se originam em seus antepassados ou naqueles que lhes são contemporâneos e 

isto justifica a formulação do autor da passagem do costume à moda, ou seja, do  

“tout antique, tout bon” ao “tout nouveau, tout beau”, o que pressupõe, além disso, 

uma mudança na forma como a imitação se impõe aos sujeitos, no primeiro caso 

(imitação-costume) pela autoridade dos antepassados aos iniciados e, no segundo, 

(imitação-moda), por persuasão: “... Verdadeiramente, é simplesmente e após a 

aceitabilidade cega das afirmações tradicionais que se impõem pela autoridade que 

a acolhida das idéias estrangeiras se impõem pela persuasão.” (TARDE, 2001, 

p.302) 30   

Além desta ruptura com seus antepassados, os sujeitos, submetidos à 

imitação-moda, rompem, também, com as influências de sua localidade e o efeito de 

moda no processo de imitação é uma junção das influências sobre os sujeitos que 

se fazem pela suposta superioridade do estrangeiro e do tempo presente sobre o 

tempo passado, como diz Tarde:  

... Quando o passado da família ou a cidade não é mais julgado venerável, 
pela forte razão de que todo o outro passado cessou de existir e o presente 

                                                 
30 “... À vrai dire, c’est simplement, aprés l’acceptation aveugle des affirmations tradicionelles qui 
s’imposaintent par autorité, l’accueil fait aux idées étrangères que s’imposent par persuasion” 
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apenas parece dever inspirar o respeito, mas, ao contrário, por mais 
distante que esteja, pais ou compatriotas se julgam iguais, o estrangeiro 
apenas, em geral, parece dever produzir a impressão respeitosa que 
dispõe a imitar. À época onde pressente o costume é mais influenciada 
pelo seu país que pelo seu costume, porque ventila, sobretudo, o tempo 
passado. As idades onde a moda domina é mais fiel do seu tempo do que 
de seu país. (TARDE, 2001, p. 304, tradução nossa)31 

Para ele, este cominho que segue da imitação-costume à imitação-moda 

é uma alternância necessária e universal, pois o mesmo chega a definir que em 

diferentes épocas ou sociedades, as imitações variam entre os modelos oriundos da 

tradição e os modelos atuais, do estrangeiro. Ele explica que a imitação-moda não 

confirma nem contradiz uma idéia já estabelecida pela tradição, mas o contato com 

o estrangeiro tem sido suficiente para certa curiosidade. Diante disso, afirma que as 

sociedades tradicionais, predominantemente rurais, recebem influências porque nos 

povos primitivos rurais permanece a imagem forte de sua infância, ainda sob a 

determinação paternal, enquanto aos adultos da vida urbana lhes é permitido se 

modelar em acordo com tipos exteriores, abalando o equilíbrio costumeiro e 

restabelecendo como costume aquilo que se tornou moda: “... Mas este retorno final 

do espírito da moda ao espírito do costume não é de forma alguma um retorno“. 32 

Por conseguinte, a vida social, neste sentido, é um processo universal no 

qual há a alternância, inicialmente, da imitação-costume – imitação dos modelos 

antigos e autóctones - e, depois, à imitação-moda, caracterizada pela invasão das 

novidades estrangeiras que abalam o equilíbrio do costume e por uma 

temporalidade legítima, o presente social; para, em seguida, voltar a ser costume, 

variando do superior ao inferior e de dentro para fora. 

 

                                                 

31 ... Quand le passé de la famille ou de la cité n’est plus julgé vénérable, à plus forte raison tout autre 
passé a-t-il cessé de l’être ; et le présent seul semble devoir inspirer le respect ; mais, à l’inverse, dès 
lors qu’il suffit d’être parents ou compatriotes pour se juger égaux, l’etranger seul, em général, semble 
devoir produire l’impression respetuese qui dispose à imiter.  – Aux époque où prévaut la coutume, on 
est plus infatué de son pays que de son temps, car on vante surtout le temps jadis. Aux âges où la 
mode domaine, on est plus fier, au contraire, de son temp que de son pays. 

32... Mais ce retourn final de l’esprit de mode à l’esprit de coutume n’est nullement une 
rétrogradation”.(Idem, p. 306). 
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3.6 Considerações de Lipovestsky a respeito de Tard e 

 

A nossa descoberta dos estudos de Tarde se deu mediante o estudo do 

efêmero em Lipovetsky, no entanto, se em muitos aspectos da análise, este se 

inspira naquele, também se faz necessário delimitar algumas críticas tecidas por 

Lipovetsky. De início, é destacado que Tarde tentou apreender a moda como uma 

forma de sociabilidade e ter definindo épocas e civilizações inteiras pelo próprio 

princípio da moda e enfatizando que a moda não era apenas uma instituição frívola, 

ela era, antes disso, uma estrutura da vida coletiva.  

Diante disso, Lipovetsky afirma que, apesar deste avanço teórico 

importante, que Tarde, diferente dele [grifo nosso], não chegou a apreender o elo 

substancial que une a moda às sociedades modernas e que, ao contrário, o mesmo 

vai à busca das leis universais da imitação e da marcha do irreversível. Por isso, ele 

não reconhece que a moda seja uma invenção própria do ocidente, nem da 

modernidade; e a vê como uma forma inelutável e cíclica da imitação social, fase 

transitória entre duas épocas do costume33. Assim, Lipovetsky considera que Tarde 

atribuiu ao conceito de moda uma extensão abusiva e ocultou a descontinuidade 

histórica que ela opera, embora não deixa de ressaltar que Tarde foi lúcido e 

perspicaz ao perceber que nas sociedades modernas democráticas houve uma 

ampliação, até então ainda não vista na história, dos fenômenos dos contágios de 

moda. Mesmo assim, ele mantém, ainda, a compreensão de que a tradição é uma 

constante social que mantém o elo de sociedade, independente das crises 

ocasionadas pela moda.  

Lipovetsky apresenta que esta concepção de Tarde encontrava justificava 

no contexto do final do século XIX, uma vez que o próprio fenômeno da moda não 

ganhara ainda as feições próprias do século XX, denominada por ele de “moda 

consumada” e que o valor atribuído por Tarde à tradição encontrava justificativa no 

fato de que a vida coletiva ainda era regulada sob o julgo da tradição e da 

autoridade do passado. A mudança substancial das sociedades orientadas pela 

“moda consumada” significa para Lipovetsky – utilizando as terminologias de Tarde 

                                                 
33 Ver a respeito Lipovetsky ( Op. Cit., p.267) 
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– uma reorientação do processo de imitação em que tradição e passado cedem 

lugar às novidades e ao tempo presente, fazendo com que as sociedades passem a 

funcionar segundo uma lógica que se distancia cada vez mais do poder regulador e 

integrador do passado, o que não significa que o passado não sirva de modelo, ou 

seja, que seja reproduzido, mas o que ocorre é que ele não orienta mais as formas 

de sociabilidade, como afirma Lipovetsky, produzimos “sucessos” feitos para não 

durar, com obsolescência incorporada (LIPOVETSKY, 1989, p.271). 
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CAPÍTULO IV – O CONTEXTO DA DISSEMINAÇÃO: ORIENTAÇÕ ES PARA UMA 

ANÁLISE DA IDÉIA AUTOBIOGRÁFICA SOB O EFEITO DE MOD A 
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Na primeira parte deste texto, temos falado da moda de forma 

generalizada e, com certeza, muitas das afirmações que se fizeram neste      texto 

tomaram como exemplo histórico as análises do objeto que tem sido referencial 

indispensável quando abordado o tema, que é a roupa. No entanto, mesmo um 

produto a se consagrar como uma moda propõe, indispensavelmente, um pacote 

discursivo como embalagem afim de que os clientes possam racionalizar suas 

preferências diante de fins imprecisos, instáveis e às vezes contraditórios, ou seja, 

não se adere a uma moda apenas pela expressão visível que determinado objeto 

possa demonstrar, mas por aquilo que tal produto propõe ao sujeito, tal como o fato 

de consumir determinado objeto porque ele carrega o signo da novidade e por que 

inclui determinado sujeito no conjunto daqueles que se diferenciam ou que ocupam 

posições diferenciadas na hierarquia do consumo. 

De acordo com isso, mesmo em relação aos objetos de consumo a moda 

se consagra pela adesão dos sujeitos a um determinado discurso ou uma idéia que 

tende a justificar suas escolhas funcionais. Assim, a moda de uma idéia, como se 

pretende analisar neste trabalho, segue orientações semelhantes, qual seja a de 

analisar o que permite que uma idéia ganhe adesão e como ocorre sua difusão por 

parte de um grupo de profissionais num campo particular de produção do 

conhecimento, no caso específico, na formação de professores no Brasil. 

Num primeiro momento, já ressaltamos que na análise da moda de uma 

idéia se deve levar em conta a retirada da idéia de seu contexto de emergência e 

sua entrada num contexto de recepção . Esta deverá ser a primeira parte de nossa 

análise e não nos resta dúvida desta exigência diante do trabalho de delimitação 

conceitual realizado nos capítulos anteriores. No entanto, ainda é necessário, diante 

da contribuição sobre o entendimento do fenômeno de moda, realizar um esboço 

que explique como será analisada a difusão da idéia autobiográfica vinculada ao 

movimento pesquisa/formação,  o que implica em definir o que se tem denominado 

desde o início deste trabalho de contexto da disseminação  de uma idéia e, para 

isso, tomaremos como base os traços de um fenômeno de moda, tal como foi 

discutido no capítulo anterior.  

O contexto da disseminação  de uma idéia sob o efeito de moda orienta-

se pelas formas de compreensão deste como um fenômeno social. Alguns dos 
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autores citados, ao longo do terceiro capítulo, têm dado ênfase à segmentação do 

espaço social no consumo de um produto da moda e, neste sentido, a moda tem 

sido apresentada pelo paradoxo entre a imitação e a distinção, ou seja, uma 

imitação com necessidade de originalidade que é resultado da rivalidade entre 

classes. Em Veblem ou Simmel isto foi relatado, relevando suas especificidades, 

pela significação ou posição social que os objetos da moda forneciam ao seu 

possuidor, resultando num processo de seleção coletiva no qual o sucesso de 

determinados objetos – roupas, automóveis, cantores, métodos científicos, políticos, 

etc. – é fruto de uma construção coletiva mais ou menos organizada que reflete duas 

tendências da sociedade moderna: o peso da conformidade e o da diferenciação.  

A outra contribuição neste sentido foi a de Bourdieu quando analisou que 

os gostos e as opiniões de um grupo social são estabelecidos de acordo com um 

sistema de preferências que lhes são próprios. Os julgamentos e os 

comportamentos coletivos e, em relação ao objeto de nossa preocupação neste 

momento, a aceitação ou a rejeição de um objeto de moda são decorrentes dos 

habitus’ de cada um dos grupos representados, pois os objetos da moda fornecem a 

cada grupo social um sistema de classificação que assegura, ao mesmo tempo, o 

reconhecimento interno de seus membros e a distinção comum em relação aos 

outros grupos. Assim, pode-se aceitar que, para Bourdieu, a variação do gosto está 

relacionada, sobretudo, à variação das posições sociais. 

Por isso, a primeira análise no contexto da disseminação  deve estudar a 

forma de legitimação da idéia autobiográfica para a formação dos professores no 

Brasil. Para isso, pretende-se identificar os atores legitimadores no interior do campo 

da formação e analisar seus posicionamentos na função de legitimar a idéia 

autobiográfica como âmbito de preocupação da formação e da formação de 

professores no Brasil, isto é, na capacidade de desviar a atenção do campo para 

outro conjunto de significados. 

 Além disso, deve-se analisar, também, a função dos recém chegados, o 

que Bourdieu denomina de antinomia da sucessão. Para ele, os recém chegados 

adquirem a capacidade de legitimar símbolos se eles tiverem vínculos estabelecidos 

com outros legitimadores mais antigos, adquirindo, com eles, capital de autoridade e 

relações, até atingirem o poder exclusivo de constituir e impor símbolos de distinção 
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legítimos. Analisando o aspecto da determinação social, os objetos da moda, em 

nosso caso a idéia autobiográfica para a formação, aparecem, sobretudo, como um 

meio de reproduzir, confirmar, simular as identidades já estabelecidas e esta 

perspectiva visa compreender como a moda paradigmatiza o espaço social. 

Apesar disso e tomando como base esta análise, compreende-se pouco a 

relação de mudança própria ao objeto da moda, ou seja, sua relação com a 

temporalidade. Como afirmamos, tomando como base argumentações de 

Lipovetsky, a lógica da distinção não consegue explicar a escalada sem fim da 

diversificação e da escolha individual. Neste processo, o “Império da Moda” anda ao 

lado da personalização dos indivíduos e, conseqüentemente, é por isso que as 

lógicas das novidades têm atingido os discursos de sentido, ou seja, o efeito de 

moda, comum aos objetos de consumo e da cultura, chega às esferas consideradas 

mais refratárias e as ideologias começam a circular segundo a lógica da moda. 

 Entretanto, façamos logo um contraponto que o próprio Lipovetsky não 

deixa esquecer. É importante esclarecer que o “processo frívolo” não consegue 

anexar-se inteiramente a vida das idéias e que as reviravoltas ideológicas sejam 

comandadas por uma lógica da inovação gratuita (passim), isto é, Lipovetsky explica 

que chegamos ao momento em que as ideologias se reciclam na órbita moda e não 

naquele em todas as idéias se sujeitam à moda, como se fosse possível falar num 

processo de moda no qual as idéias flutuassem numa total indiferença, mas é pela 

obsolescência que a moda atinge as idéias. Como afirma o autor: 

... Nos anos 1960-70, a ideologia contestadora e hipercrítica fez sucesso 
da mesma maneira que a minissaia e os Beatles – Marx e Freud, 
superstars, suscitaram exegetas em delírio, discursos miméticos em 
massa, torrentes de êmulos e de leitores. O que resta disso hoje? Em 
alguns anos, as referências mais veneradas caíram no esquecimento, maio 
de 68 é velho!, o que era “incontornável” tornou-se “imprestável”. Não por 
movimento crítico, mas por desafeição: uma voga passou e outra se engata 
com a mesma força epidêmica. No limite, muda-se de orientação de 
pensamento como se muda de casa, carro; os sistemas de representação 
tornaram-se objeto de consumo, funcionam virtualmente na lógica da 
paixonite e do lenço de papel. (LIPOVETSKY, 1989, p. 240). 

Assim, Lipovetsky afirma que as idéias sob a orientação da moda 

consumada só é possível numa sociedade onde os valores edificantes da ideologia 

moderna se estabelecem consensualmente e que os valores de igualdade, 

liberdade, os direitos do homem como base ideológica de fundo fixam os princípios 
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da ideologia individualista, e são estas condições das sociedades contemporâneas 

que permitem a inconstância nos discursos, as pequenas variações individuais, 

seguidas da pacificação e da neutralização dos antagonismos.        

Portanto, é neste sentido que observamos a importância da relação entre 

os três contextos delimitados neste trabalho, ou seja, analisar uma idéia como 

fenômeno sob o efeito de moda implica identificar o horizonte do contexto de origem 

desta idéia e, como já foi explicitada anteriormente, a análise da idéia no contexto de 

sua emergência na formação de professores; e do contexto de recepção da mesma 

– contexto de acolhida – para em seguida compreender a disseminação da idéia e 

os efeitos decorrentes disso.  

   Quando discutimos, nos capítulos anteriores, a tradução de idéias de um 

contexto ou local produção do conhecimento a outro, identificou-se que desse 

processo resultam alguns efeitos decorrentes da migração de idéias e destacou-se, 

dentre estes, os efeitos de imposição simbólica - a atribuição de um sentido a uma 

idéia, o qual seria refutado em seu contexto de origem –; de naturalização do 

conhecimento – aceitabilidade de categorias e modos de percepção tal como eles 

são apreendidos em seus contextos de origem; de translação entre os campos – 

apropriação de uma idéia para afirmação de sua posição em outro contexto de 

produção. Estes efeitos serão analisados no estudo da apropriação da idéia 

autobiográfica e, como se afirmou anteriormente, isso será realizado no estudo do 

que se denominou contexto da recepção da idéia autobiográfica para a formação de 

professores no Brasil.  

Para a análise do contexto da disseminação devemos estudar a idéia 

autobiográfica para a formação num aspecto que caracteriza esta idéia como um 

fenômeno de moda, que é o estudo da repetição desta idéia de sua combinação 

com os problemas sobre a formação de professores no Brasil, isto é, identificando os 

sentidos das autobiografias para os estudos sobre os docentes. 

Em todos os autores estudados sobre a moda, identificamos, ressalvando 

as especificidades do pensamento de cada um, a moda como um processo que é 

movido por um paradoxo: a repetição com necessidade de originalidade. Em Tarde, 

encontramos, de forma mais aprofundada este aspecto, pois nele há uma teoria de 
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compreensão do processo de imitação e a específica forma de imitação, que é a 

imitação moda. Para apresentar argumentos que expliquem o processo de imitação 

nas sociedades, Tarde faz uma crítica à repetição como similitude, própria ao 

procedimento de construção do saber moderno baseado em dados estatísticos.  

De acordo com isso, Tarde defende o pressuposto de que repetição é 

diferente de similitude e aquilo que é repetido e realizado não é senão um fragmento 

do realizável e, diferentemente de pensar a repetição como similitude, ele entende a 

repetição como uma imitação, que é uma multiplicação, na qual há processos de 

continuidade, mas também de diferenciação. Para este autor, os fenômenos de 

imitação partem da diferenciação e seguem para a diferenciação embora processos 

de uniformização estejam no intermédio do inacabado processo de continuidade e 

diferenciação.  

Um aspecto importante para a compreensão da idéia como uma moda, 

segundo orientações do pensamento de Tarde, é a definição do que ele considera 

como aspecto da imitação. Para ele, o que é imitado são crenças e desejos. Numa 

idéia, como em nosso exemplo, as crenças são pressuposições e os desejos são 

interpretados como intencionalidades destas idéias. Quando o autor nos coloca 

frente a esta definição, nos põe diante do entendimento de que a análise de uma 

idéia sob a moda é a análise dos pressupostos e das intencionalidades inscritas 

numa idéia.  

A forma de análise do efeito da moda passa pela análise das formas de 

repetição-diferenciação da idéia autobiográfica para a formação, mas também pela 

explicação de sua difusão. Eis aqui o aspecto mais característico da contribuição de 

Tarde, pois dentre as teorias apontadas muitas delas se preocupam com o aspecto 

inclusivo ou exclusivo dos sujeitos no acesso aos objetos sob moda, mas é ausente 

neles uma compreensão das motivações pelas quais as idéias se difundem. 

Para Tarde, o processo de imitação tem o que ele denomina de 

motivações lógicas ou teleológicas e, parafraseando ele, poder-se-ia afirmar que 

uma idéia se difunde mais que outra porque algumas delas são julgadas mais úteis 

do que outras relacionadas às questões do seu tempo e submetidas a fins e 

princípios nele estabelecidos (TARDE, 2001). A primeira forma de reconhecer isso 



 110 

para ele passa pela recombinação de determinada imitação com imitações já 

existentes, depois pela compatibilidade com o ambiente de imitações existentes, que 

podem levar a dois processos resultantes: os duelos lógicos entre as imitações e a 

acumulação (unificação [grifo nosso]) das imitações que se abrem 

conseqüentemente a novos duelos.  

Em nosso estudo, a entrada da idéia autobiográfica para formação de 

professores no Brasil partindo de sua análise no contexto de emergência permitirá 

compreender a forma como esta idéia surge em seu contexto de emergência , 

como é apreendida no contexto da recepção  – apontando os efeitos de recepção 

anteriormente citados –, assim como, no contexto da disseminação,  como se dá a 

repetição, suas novas combinações, problemas e formas de percepção já existentes 

no campo, os duelos lógicos e acumulações oriundos das apropriações por 

produções sobre a formação de professores no Brasil.  

Para completar o esboço da análise, ainda vale ressaltar dois aspectos 

característicos do processo de imitação-moda. O primeiro é a influência do 

estrangeiro, quer dizer, a consideração de que as imitações oriundas de outros 

locais sejam mais válidas e exerçam um poder de atração mais efetivo. É importante 

dizer que, quanto a este aspecto, já destacamos os efeitos decorrentes da migração 

das idéias para outros contexto e locais distintos de sua produção. O que 

acrescentamos com esta proposição de Tarde é o fato de que as idéias migradas do 

estrangeiro já são traduzidas e imitadas como superiores às imitações existentes. 

Neste sentido, deveremos apontar se a apropriação das autobiografias implica a 

sobreposição dela sobre as idéias, problemas, categorias já estabelecidas no campo 

da formação dos professores no Brasil de modo que a percepção da aceitabilidade 

destas idéias é bem mais expressiva que sua refutação. 

Em segundo lugar, o outro aspecto, conforme Tarde, que também aparece 

na memória dos autores interessados em estudar o fenômeno da moda, é a 

proeminência do tempo presente em relação ao tempo passado. Isto significa a 

valorização da idéia na moda instituída como uma novidade, ou seja, intentamos 

compreender se o discurso de adesão às autobiografias é construído tomando como 

base uma ruptura com a história dos problemas da formação no campo e se há 

neste a associação ou anúncio desta idéia como um signo da novidade. 
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5.1 As apropriações das autobiografias para a forma ção 

 

No segundo capítulo da primeira parte deste trabalho elaboramos uma 

compreensão da emergência de idéias num campo científico, denominada de 

contexto da emergência. Argumentamos que uma idéia emerge quando ela passa a 

ocupar a percepção de um grupo num determinado momento. No caso em pauta, 

pode-se afirmar que as autobiografias ocuparam lugar na elaboração dos saberes 

durante séculos, no entanto, tal como pudemos perceber num breve histórico, elas 

não assumiram o mesmo sentido e importância para a educação e a formação, tal 

como passaram a ser problematizadas pelo movimento pesquisa/formação. Assim, a 

emergência das autobiografias foi caracterizada pelo espaço aberto pelos 

pesquisadores deste movimento ao darem lugar epistemológico à vida dos sujeitos 

ao falarem de sua formação. 

Deste modo, iniciamos nosso primeiro momento de análise, que é o da 

exposição do contexto de origem das abordagens autobiográficas para a formação 

na Europa nos anos 80 e 90. Em algumas produções analisadas (NÓVOA, 

HUBERMAM [et all], 1992), duas justificativas de apropriação são diferentemente 

apresentadas no contexto da emergência. O primeiro impulso para a mudança da 

percepção dos pesquisadores advém do anúncio da crise de legitimação das 

ciências nos anos 60 e 70; o segundo como conseqüência deste, está naquilo que 

alguns autores denominam de “qualidade heurística” das abordagens 

autobiográficas, quer dizer, a possibilidade de conjugar diversos olhares 

disciplinares, construir uma compreensão multifacetada e produzir um conhecimento 

que se situa na encruzilhada entre os diversos saberes. 

Hubermam (1992), preocupado com o “ciclo de vida profissional do 

professor”, aponta a importância da apropriação de abordagens autobiográficas por 

estas permitirem fazer do “ciclo da vida humana” um “objeto científico” para estudar 

a formação profissional do professor. Ao delinear os percursos teóricos que 

permitiram esta mudança na percepção dos pesquisadores, ele dá ênfase a uma 

primeira via oriunda do discurso psicológico, principalmente a uma tradição 

denominada de “literatura psicodinâmica” que remonta a Freud, por exemplo. Além 
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disso, acrescenta produções que deram de certa forma continuidade à preocupação 

com os estudos da vida dos sujeitos na psicologia e apresenta obras; tais como “As 

oito crises da vida” (ERIKSON, 1950), “Estudos de Vidas” (ROBERT WHITE, 1952) e 

outros estudos mais recentes realizados por Vaillant, Gould e Levinson. 

Uma segunda, que conflui com esta, é o conjunto de estudos vinculados a 

uma tradição sociológica que inclui a contribuição da Escola de Chicago, destacando 

autores como Park, Mead, Cooley, Thomas e Blumer; autores que inauguram uma 

nova abordagem sociológica denominada “Interacionismo Simbólico”, valorizando a 

reabilitação da história oral no processo de pesquisa e, especificamente, faz 

referência aos estudos de Becker, que foi considerado um dos primeiros estudos a 

aplicar a tradição psicossociológica ao estudo do professor.  

A terceira via é uma referência aos estudos publicados, a partir dos anos 

70, intitulados de “Life-span developmental psychology”, que tiveram a finalidade de 

apontar estudos de diversas disciplinas sobre a vida dos sujeitos, fornecendo 

conceitos e dados empíricos. Vejamos o que diz o autor: 

...Coletivamente, estas fontes constituíram uma espécie de pano de 
fundo para a emergência de um interesse acrescido em relação aos 
estudos biográficos, em geral, e ao estudo biográfico da docência, 
em particular. Enquanto que nos anos 60 se verificava uma quase 
ausência de estudos sobre a carreira dos professores, com exceção 
da investigação fundamental de Peterson (1964). (Hubermam, 
1992, p. 34) 

Josso (2004), acrescentando mais uma justificativa importante de 

apropriação das autobiografias para a formação, afirma que o entusiasmo pela 

perspectiva biográfica nas ciências humanas não pode ser situada fora da 

“reabilitação progressiva do sujeito e do ator” e que isto é uma “... reação contra a 

hegemonia das formas de realização de pesquisas vinculadas ao determinismo 

causalista de concepções funcionalistas, marxistas e deterministas, predominantes 

até os anos 70” (JOSSO, 2004, p. 20). 

A partir disso, ela cita um conjunto de autores e trabalhos que têm 

possibilitado repensar as formas de conhecimento, apontando marcos teóricos que, 

desde os anos 70, permitiram incluir as histórias de vida no cenário contemporâneo 

como um novo paradigma. Para isso, destaca Gregory Bateson, Crozier, Freidberg – 
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ressaltando a teoria dos sistemas - a contribuição vasta de autores que tem 

defendido as abordagens interdisciplinares, atribuindo papel importante a Guibert-

Sledziewski; assim como diversas contribuições no âmbito da psicologia e da 

educação, tais como Carl Rogers, Paulo Freire e Bernard Honoré.         

Nóvoa (1999), por outro lado, afirma que os discursos dos especialistas, 

que se assumem como “autoridades” científicas no campo educativo, provocam a 

“deslegitimação” dos professores como produtores de saberes. Utilizando o 

paradoxo excesso-pobreza demonstra que o excesso de discursos sobre os 

professores tem contrariamente contribuído à pobreza de sua prática. Este 

esgotamento discursivo operado no campo das ciências humanas e sociais e, de 

forma particular na educação, tem sido o resultado de uma opção dos estudos no 

campo da educação que tem tentado demonstrar aos educadores como é possível 

educar e quais limitações o docente deve enfrentar diante de sua tarefa.  

As abordagens autobiográficas chamam a atenção para o contexto de 

excesso destes discursos sobre o sujeito, para os quais os mesmos ocupam a 

função de objeto e receptor. Esta configuração cria a distinção entre professores e 

produtores de saberes em duas categorias distintas de sujeitos na relação com o 

conhecimento, segundo as quais alguns têm o privilégio do recuo crítico e outros 

não.  

Nóvoa (1992), ao discutir o contexto da produção do conhecimento para a 

formação de professores, coloca em questão a abordagem dominante, nos anos 80 

na Europa, que compreendia o professor bem mais como um objeto a ser conhecido 

do que um sujeito do próprio conhecimento. A partir disso, ele situa uma obra que 

considera importante para a ruptura com o modo predominante de abordar a 

formação do professor e que demarca, em sua visão, o ponto inicial de debates 

sobre a importância de pensar a vida do professor no seu processo formativo. Ele se 

refere ao trabalho intitulado “L’enseignant est une persone (O professor é uma 

pessoa)” de Ada Abraham, que segundo Nóvoa (1992) teve o mérito de pôr o 

professor no centro dos debates educativos e das práticas de investigação. 

O movimento pesquisa/formação  propõe a superação da dicotomia entre 

professor e pesquisador e ao fazer isto propõe que o sujeito construa, a partir de sua 
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história, um conhecimento de si com a finalidade de encontrar-se consigo mesmo, 

uma descoberta de um “eu” que se faz desvelar pela intensa tarefa de abnegação do 

que tem sido este “eu” para encontrar-se com aquilo que ele é e ainda não sabe 

quem. Nos diversos autores que apresentam as abordagens autobiográficas 

identificamos expressões desta intenção, tais como “dar voz ao professor” 

(GOODSON, 1992), “caminhar para si” (JOSSO, 2004), “uma longa busca de si” 

(DOMINICÉ, 2006), “extrair um projeto de si profissional” (DELORY-MOMBERGER, 

2006) 

Neste percurso, os autores acima esclarecem que a relação que os 

sujeitos estabelecem com o passado é plural e, deste modo, admitem que esta 

relação seja seguida de uma prática que, mais que um princípio isto é uma 

condição, deve ser plural. Em todos os estudos que foram investigados para este 

trabalho, os autores sempre se referem à prática de pesquisa e formação 

autobiográficas como “práticas”, pois a pluralidade de experiências deve refletir a 

pluralidade de percursos dos sujeitos, da relação com os eventos passados, com as 

temporalidades etc. 

Pineau & Le Grand (2007) fazem uma exposição sobre a emergência das 

autobiografias nas ciências humanas, caracterizando o movimento que se interessa 

em incluir a vida das pessoas na produção dos saberes como “práticas multiformes” 

– Des pratiques multiformes. Nesta compreensão o interesse é delimitado em 

decorrência de uma profusão de práticas autobiográficas no domínio da vida social, 

familiar; nos domínio dos saberes, na sociologia, na psicologia, na literatura, na 

história, nas práticas interdisciplinares, e, por fim, na formação de adultos.  

Na formação de adultos, situa como trabalhos precursores ainda nos anos 

70 um artigo de Paul Le Bohec, influenciado pela pedagogia escolar de Freinet, 

publicado em 1976 e intitulado “Les biographies dans la formation” e um outro 

trabalho de Christine Abels no domínio da educação especializada e trabalho social. 

Entretanto, destaca que é a partir dos anos 80 que é possível falar numa área mais 

específica para a educação de adultos e que isto se deu, em parte, mediante 

autores que contribuíram para a história do movimento pesquisa/formação , tais 

como Pierre Dominicé, Christine Josso, Delory-Momberguer e outros. 
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Outro aspecto, também apontado pelo texto acima, é a referência a 

abordagens (inter) e (trans) disciplinares como principais influências no movimento 

pesquisa/formação. Pineau & Le Greand (Ibidem) destacam a influência dos 

trabalhos, no domínio da sociologia, que tenta articular duas ou mais disciplinas. Faz 

referência em específico aos trabalhos de V. de Gaulejac (1999) e A. Lainé (1998) 

que buscam articular a sociologia de Bourdieu e a psicanálise freudiana. Esta 

valorização (inter) e (trans) disciplinar tem continuidade e sua maior expressividade 

é observada bem depois, nos anos 2000. Num pequeno texto conclusivo afirmam os 

autores: 

Desde os anos 80, trata-se da emergência de correntes proliferantes no ou 
com o cruzamento de várias disciplinas em que algumas correntes não têm 
uma lógica própria de identificação. Tendo em vista esta proliferação, 
torna-se quase impossível de se ter uma visão geral e completa mesmo no 
interior de uma única disciplina como a sociologia. (C. Heinritz et A. 
Rammstedt, 1991). Isso sem contar que nas pesquisas ainda não se tem 
sido explorado as abordagens das histórias de vida na vida cotidiana. 
Trata-se, portanto, de um fenômeno radicalmente novo, tal como a 
aparição do termo ‘autobiografia’ no século XVIII ou, ao contrário, uma 
satisfação subjetiva pontuando periodicamente as crises de identidade? 
Apenas uma perspectiva histórica a ser apresentada no capítulo seguinte 
pode ajudar a responder a esta questão. (PINEAU & LE GRAND, 2007, P. 
21, tradução nossa)34  

Deste modo, os autores vão descrever, ao longo do texto, as várias 

filiações que deram origem ao movimento pela valorização das autobiografias no 

qual é visível que sua origem remonta à proliferação e, ao mesmo tempo, à 

conjugação de saberes distintos. No conjunto das produções, os termos comuns nos 

títulos e subtítulos dos capítulos são: “interações”, “fronteiras”, “união”, “construção”, 

“novas relações de trocas”, “operações constitutivas” etc. Com este esboço, pode-se 

afirmar que o domínio dos saberes sobre a formação de adultos é dominado por 

uma intenção em delimitar um novo modo de falar sobre a formação e de afirmar 

uma nova perspectiva, para a qual a narrativa de vidas se torna o método mais 

adequado para articular saberes de natureza epistemológica distinta.     

                                                 
34 Depuis les années 1980 il s’agit là de l’emergence de courants proliférants dans ou au croisement 
de plusieurs disciplines dont certains courants n’ont pas une logique propre d’indentification. Vu cette 
prolifération, il deviant quasi impossible d’en avoir une vue générale y compris même à l’intérieur 
d’une seule discipline comme la sociologie (C. Heinritz et A. Rammstedt, 1991). Cela va sans compter 
que des pans entiers de recherche n’ont pas encore été explorés comme les approches des histoires 
de vie dans la vie quotidienne. S’agit il pour autant ‘un phénomène radicalement nouveau comme 
l’apparition du terme « autobiographie » au XVIII siècle ou, au contraire, d’un repli subjectif pounctuant 
périodiquement les crises d’identité? Seule une mise en perspective historique présenté dans le 
chapitre suivant peut aider à repondre à cette question. 
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Dominicé (2006) argumenta que a realidade social contemporânea tem 

nos trazido o desafio de conviver com uma configuração socioeconômica mais 

complexa e que por isso o “horizonte biográfico” exige mudanças, pois a cronologia 

de uma vida feita por etapas - passando pela formação, exercício do trabalho e 

aposentadoria - é substituída por relações mais complexas da inserção dos sujeitos 

no mundo do trabalho, pelo contínuo aperfeiçoamento e adequação a novas 

exigências formativas em diversos momentos da vida. 

Neste autor percebemos uma sensível diferença em sua apropriação das 

autobiografias para a formação. Nele, os aspectos da realidade contemporânea 

parecem ter relevância, pois a condição social frente a qual se deparam os sujeitos 

os obrigam a rever a relação que estes sujeitos estabeleciam com os processos 

formativos em sua vida, as temporalidades em relação a sua educação, com o 

mercado de trabalho, com as profissões. Neste sentido, a condição social da 

realidade impõe ao sujeito a necessidade de rever sua relação com as dinâmicas 

sociais e individuais e, nas palavras do próprio Dominicé (2006), as autobiografias 

mais do que opção epistemológica, neste contexto é um imperativo para o sujeito.  

As justificativas de apropriação identificadas nos autores citados permitem, 

de início, afirmar que a emergência de uma abordagem num campo do 

conhecimento e sua apropriação para um campo específico, como o é o da 

formação de professores, não acontece impulsionada apenas por uma justificativa 

ou mudança circunstancial. Tal como foi tratada anteriormente, uma idéia emerge 

num contexto científico, em específico nas ciências humanas, quando um grupo de 

pesquisadores atribui lugar epistemológico a esta idéia, ainda não percebida 

anteriormente.  

Deste modo, pelas justificativas de apropriação apresentadas acima é 

possível afirmar que de modo diverso uma mesma idéia e sua necessidade de 

afirmação num campo são percebidas. É bem verdade que as justificativas 

apresentadas têm relações entre si, ou seja, a crítica ao modelo de ciência 

anunciada a partir da segunda metade do século XX apresenta diferentes 

justificativas que levaram ao anúncio deste discurso e isto inclui justificativas 

semelhantes àquelas identificadas nas argumentações dos autores, vinculados ao 

movimento pesquisa/formação. O que há de específico na emergência de uma idéia, 
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tal como se está abordando neste trabalho, não é nem será tentar encontrar um 

ponto de chegada das confluências que explique a origem deste movimento. Esta 

tarefa, em nosso ver, levaria o trabalho a uma exposição que tenderia a apresentar 

um elo entre as justificativas, o que poderia resultar em reducionismos, os quais não 

se enquadrariam em nossa perspectiva. 

Ao contrário disso, nosso interesse é demonstrar que a idéia emerge de 

uma diversidade de condições discursivas no interior das ciências humanas e que a 

aproximação destas justificativas é a consideração de que a superação das 

limitações para construção dos saberes estaria na valorização da vida dos sujeitos 

por eles mesmos na construção do seu conhecimento. É esta consideração que 

emerge das diversas confluências, das crises em cada campo científico que se 

relaciona com o campo da educação e da formação, assim como do próprio 

esgotamento discursivo do conhecimento na formação de professores, que põe em 

dúvida a validade dos argumentos construídos no interior deste campo, na 

possibilidade de atribuir um lugar ao sujeito na relação com o conhecimento que, 

segundo os argumentos apontados, ainda não tinham sido, na devida forma, 

apreendidos pelos estudiosos no campo da educação. 

Assim, seja pela crise das ciências, pela reabilitação do ator, pelo 

esgotamento de discursos sobre o docente no campo da educação ou pelas 

condições impostas pela realidade social contemporânea, a emergência da idéia 

autobiográfica para a formação toma como base a valorização da experiência 

autobiográfica e de sua eficácia na formação dos sujeitos, isto é, do interior da 

aproximação entre a pesquisa e a formação, entre sujeito e objeto do conhecimento 

– um sujeito que se torna objeto de si mesmo – entre a vida e a formação, surge 

uma déia de formação que se alimenta de uma crença, segundo a qual submeter os 

sujeitos a experiências que os levem a contar a si sua própria história é uma 

experiência eficaz para este próprio sujeito. É à exposição desta crença que nos 

dedicaremos nas próximas seções. 
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5.2 A expressão criadora da vida narrada 

 

Temos argumentado, ao longo deste capítulo, sobre as justificativas de 

apropriação das autobiográficas para a formação, assim como algumas 

considerações e posicionamentos do movimento pesquisa/formação . A exposição, 

feita até momento, se conseguiu realizar um esboço do contexto de emergência 

deste movimento, por outro lado, não revelou ainda o contexto da vida própria dos 

sujeitos dos quais os autores têm retirado suas conclusões. Por isso que nossa  

atenção estará voltada, nesta parte, para alguns exemplos de vidas narradas com a 

finalidade de expor que a interpretação das narrativas destas vidas está impregnada 

de uma valorização das relações positivas das identidades destes sujeitos.  

Vejamos três exemplos narrados por Dominicé (2002). Ele relata vida de 

Alice, Eric e Jean. Quanto à primeira, a ênfase de seu processo formativo está nas 

rupturas em sua vida quando a mesma tem que mudar de uma cidade do interior da 

França para estudar numa Universidade, numa grande cidade de outro país. A 

mudança de Alice não é apenas um deslocamento espacial, mais do que isso, 

interessa em sua narrativa apontar a dinâmica sociocultural vivida por ela no que 

concernem suas percepções de vida, de sexualidade, assim como sua relação com 

outras culturas.  

No entendimento do autor, a narrativa de Alice é marcada pelo sentido do 

deslocamento, uma vez que opera em sua identidade o reconhecimento e 

aceitabilidade de novos objetivos, assim como a abertura a novos problemas que 

põe em questão os laços enraizados com sua família e com as crenças 

estabelecidas. Os deslocamentos são elementos formadores na concepção do 

autor: “... Os deslocamentos de lugares são eventos formadores, porque eles 

formam raízes na existência e necessita o repensar uma herança cultural em via de 

lhes melhor apropriar”. 35 (DOMINICÉ, 2002, p.140, tradução nossa).  

Eric, por outro lado, é marcado pela escolha profissional. Como 

engenheiro comercial de uma multinacional, sua narrativa apresenta um 
                                                 
35   “... les déplacements de lieux sont des événements formateurs, parce qu’ils ébranlent les racines 
mêmes de l’existence et nécessite de repenser un héritage culturel en vue de mieux se l’aproprier » 



 121 

descompasso entre sua atividade e o que denomina de sua “liberdade”.  Esta 

incompatibilidade é expressa na seguinte citação:  

Após alguns anos, ele sente um mal estar. Ele pensa ser oportuno possuir 
estudos numa escola de negócios, mas uma dúvida quanto a esta 
orientação lhe permite constatar que esta via não lhe convém mais. ‘Eu 
tenho me engajado numa via pela qual eu não sinto a mim mesmo. Meu 
desejo de outra coisa se manifestar, um desejo não articulado, não 
explícito. O que eu queria?  Eu buscava talvez minha identidade, outra 
maneira de viver, outros valores’. (DOMINICÉ, 2002, p.140-141, tradução 
nossa).36 

Narrar a vida para Eric, o levou a se confrontar frente a esta 

incompatibilidade e perseguir em sua vida um sentido que o projetasse para uma 

forma de viver que superasse o mal-estar resultante de uma escolha profissional 

inadequada. Dominicé destaca que a escolha de uma profissão é sempre um 

processo que se desvela no caminhar da vida. Contar sua vida a si mesmo e rever 

os passos que o levaram a tomar determinados caminhos, foi um processo que 

conduziu Eric a reconhecer neste um avanço em sua formação, pois a prática de 

história de vida o levou a encontrar uma coerência consigo mesmo ao descobrir a 

sua íntima relação com o processo formativo.  

Foi como formador que ele conseguiu encontrar a compatibilidade entre 

sua vida e sua “liberdade”. Vejamos o que diz Eric ao terminar sua narrativa 

autobiográfica:  

Eu me dou conta de que a pesquisa da liberdade tem sido até aqui um 
motor chave na minha trajetória. A liberdade, representada por meu 
estatuto de formador não é apenas uma liberdade prática no sentido 
material, controle de meu tempo, etc. É, sobretudo, a possibilidade de me 
tornar a mim mesmo, isto é, a pessoa que eu sou profundamente.   
(DOMINICÉ, 2002, p. 142, tradução nossa).37 

Por fim, ele traz o exemplo de Jean que tinha interrompido seus estudos 

secundários devido a uma experiência negativa na relação com um professor. Este 

fato o levou a mudar de escola e de localidade, e depois buscar alternativas em sua 

                                                 
36 Après quelques annés, il ressent  ‘un malaise’. Il pense opportun de poursuivre des études dans 
une business school, mais un doute quant à cette orientation lui permet de constater que cette voie ne 
lui convient pas. ‘J’allais m’engager dans une voie que je ne sentais pas la mienne. Mon besoin 
d’autre chose se manifestait, besoin non-articulé, pas explicite. Que voulais-je? Je cherchais peut-être 
mon identité, une autre manière de vivre, d’autres valeurs’. 
37 “... Je me rends compte que la recherche de liberté a été jusqu’ici un moteur clef dans ma 
trajectoire. La liberté, réprésentée par mon statut de formateur n’est pas seulement une liberté 
pratique dans le sens matériel, contrôle de mon temps, etc. C’est sourtout la possibilité de devenir 
moi-même, c’est-à-dire la personne que je suis profondément » 
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vida que o afastasse progressivamente do interesse por estudos aprofundados. 

Dedicou parte de sua vida ao trabalho e depois de ter coordenado uma revista, teve 

que assumir a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de uma empresa. Nesta 

ocasião, tendo que apreender a nova tarefa para dar conta da demanda que o novo 

trabalho lhe exigia, resolveu realizar um curso de formação de adultos com a 

intenção de aperfeiçoamento pessoal.  

Neste momento, a entrada à Universidade lhe conduziu a rever seus 

percursos formativos. Vejamos o que diz Jean:  

Eu ocupava uma função em uma grande empresa, eu tinha adquirido um 
estatuto social e, ao longo de minha história, meus recentes trabalhos me 
tinham permitido adquirir certa notoriedade. Portanto, a universidade 
representou, enfim, a revanche que atendia ao mesmo tempo contra um 
tipo desfavorável de meu percurso escolar de adolescente. Enfim, ‘Vimos o 
que se era possível ver!’ (expressão idiomática’. Nesta época, ele diz 
notadamente: ‘uma efervescência de idéias muito ricas, benéficas e que eu 
percebi, vem com o distanciamento.38 

As vidas desses personagens são apresentadas tomando como base os 

sentidos gerados pelas suas autobiografias, pois contar sua história a si revelou 

sentidos para os quais eles ainda não estavam voltados e que foram despertados 

neles. Essas rupturas ocasionadas pelas autobiografias são processos pontuais na 

vida desses sujeitos que permitem uma (re)apropriação de suas vidas, revendo os 

acontecimentos passados e atribuindo a eles um novo lugar no entendimento que 

eles possam trazer a si. Estes são identificados por Dominicé (2002) como 

processos parciais de formação.  

Numa pesquisa sobre os percursos de formação de uma educadora, Moita 

(2000) relata a vida de Maria e, fundamentada nos argumentos de Dominicé, narra a 

vida dela em cinco momentos (re)significativos em sua vida, nomeados como eixos 

estruturadores de sua pessoa. Estes são expostos da seguinte forma: “Da 

dependência e da autonomização face à família de origem” (MOITA, 2002, p.125); 

“Da afirmação da alteridade face ao marido ao reconhecimento da co-formação” 

(MOITA, 2000, p.126); “A identificação progressiva com a profissão” (MOITA, 2000, 
                                                 
38 J’étais cadre moyen dans une grande entreprise, j’avais acquis um certain statut social et sur le 
plan historique, mes récents travaux m’avaitent permis d’acquérir une certaine notoriété. Poutant, 
l’Université représentait, enfin, la revanche tant attendue sur le sort défavorable de mon parcours 
scolaire d’adolescent. Enfin, ‘on allait voir ce qu’on allait voir !!’. De cette époque il dit notamment: ‘un 
bouillonnement d’idées très enrichissant, bénnéfique, et dont je perçois l’apport avec le recul. 
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p.127); “Da crise à reapropriação de sua vida: um processo central” (MOITA, 2000, 

p. 128).  

A autora ao nomeá-los, afirma que eles nem sempre são conscientes aos 

sujeitos e, nas narrativas estudadas, os processos parciais de formação tem nomes 

variados a depender da vida e das interações múltiplas destes sujeitos com os 

acontecimentos, os contextos e os outros sujeitos; parafraseando a autora, “... Eles 

não são vividos sempre com lucidez e autoconsciência, são forças organizadoras 

que podem às vezes ter caráter instintivo” (passim). 

Dominicé (2002) define a formação mediante as autobiografias como 

“processos de afirmação de si” – La formation comme processus d’affirmation de soi. 

Para isso, atribui função importante ao fato de que os sujeitos possam contar e 

escrever sua história. Neste, pouco interessa os dados e os significados que eles 

possam ter para quem analisa exteriormente essas informações, pois a 

pesquisa/formação não se limita a contabilizar dados.  

A formação identificada nos modos pelos quais cada qual conta e escreve 

sua história é o movimento próprio da relação deste sujeito com seu saber e sua 

identidade. Num outro relato, Dominicé (2002) nos traz a vida de Danielle e afirma 

que ela tenta reagir contra as imposições dos ambientes predominantemente 

masculinos, ao tentar ingressar numa carreira bancária, demonstrando que ela 

constrói alternativas ao se afirmar como mulher profissionalmente, que ela quer se 

tornar. Relata Dominicé: 

Ela acrescenta, na sua conclusão, após ter evocado seus estudos 
universitários e necessitando de orientação nova em sua vida profissional 
de formadora num meio bancário: ‘para encontrar minha identidade, eu 
devia me confrontar como os outros, escrever à margem. Os conflitos, as 
rupturas, o questionamento motivados por uma força de vida são tomadas 
de consciência que tornam dinâmico o processo de formação’. (DOMINICÉ, 
2002, p.169, tradução nossa)39 

Estes exemplos nos permitem perceber duas considerações importantes 

para o movimento pesquisa/formação . Primeiro, a vida é apreendida como dotada 

                                                 
39 ... Elle ajoute, dans sa conclusion, après avoir évoqué ses études universitaires et précisé 
l’orientation nouvelle de sa vie profissionelle de formatrice dans le même millieu bancaire :’pour 
trouver mon identité, je devais me confronter à l’ailleurs, écrire dans la marge. Les conflits, les 
ruputures, le questionnement animés par une force de vie sont des prises de concience qui rendent 
dynamique le processus de formation... 
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de uma expressão criadora que pertence a cada um de nós, mas que, ao mesmo 

tempo, pode permanecer adormecida se não for interpelada. Esta atitude de 

questionamento do sujeito para sua vida o conduz a inacabada procura em sua 

história de um sentido de si que não se fez e nem se faz desvelar senão pelo 

questionamento do que se tem feito para si de sua história, ou seja, como 

pressuposto a vida contém o significado que articula o sentido que cada um atribui a 

si, como afirma Pineau & Le Grand (1993, p. 56): “... Vida: poucas palavras tão 

curtas condensam tantos sentidos”.40 Em outro momento da mesma obra, afirmam 

os autores:  

... A fórmula ‘história de vida’ é, então, uma grande evocação quase 
demiúrgica, porque não se trata outra coisa senão reunir vida e sentido por 
um conhecimento autopoietico. Infelizmente, a reunião não se realiza sem 
mágica. E o desencantamento trazido por uma prática superficial da 
fórmula é, às vezes, proporcionalmente inverso ao seu encantamento. Sua 
pratique heurística necessita de uma rearticulação quase paradigmática 
das forças da vida e das ciências cognitivas. (PINEAU & LE GRAND, 1993, 
p. 93, tradução nossa)41 

Segundo, trata-se do peso atribuída à elaboração oral e escrita da 

narrativa autobiográfica como condição para a “autonomia” dos sujeitos. Segundo 

Dominicé (2002) isto corresponde a uma forma de resolver uma contradição 

existente entre o respeito das normas herdadas e a descoberta de uma expressão 

criadora. A conjugação entre oralidade e escrita para narrar vidas concede, também, 

um papel central à linguagem. Pineau & Le Grand (1993) afirmam que a história de 

vida em todas as suas formas de utilização é um ato de linguagem, isto é, na relação 

entre locutor e interlocutor, um trabalho sobre o enunciado que passa pela análise, 

pela interpretação e pela crítica. É verdade que os mesmos autores admitem que, ao 

anunciarem fatos e eventos de suas vidas, os sujeitos jamais vão conseguir traduzir 

completamente suas vidas em palavras, pois haverá sempre um espaço para o não-

dito. 

 

 
                                                 
40 ... Vie: peu de mots aussi courts condensent autant que de sens. 
41 ... La formule ‘histoire de vie’ est donc grosse d’évocation presque démiurgique puisqu’il ne s’agit 
pas de rien d’autre que de réunir vie et sens pour une connaisance autopoïetique. Malheureusement 
la réunion ne s’opére pas de magique. Et le désenchantement apporté par une pratique superficielle 
de la formule est souvent proporcionnellement inverse à son enchantement. Sa pratique heuristique 
nécessite presque une réarticulation paradigmatique aux sources de la vie et des sciences cognitives.     
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5.3 A crença na eficácia da experiência autobiográf ica  

 

Nos estudos realizados sobre propostas vinculadas ao movimento 

pesquisa/formação  foi possível identificar a “crença na eficácia da experiência 

autobiográfica”, pois as experiências de socialização autobiográfica são  

consideradas eficazes para a formação, ou seja, o sujeito se beneficiará por contar a 

si sua história porque estará mais seguro de suas subjetividade e processo de 

subjetivação. 

Como se pode perceber isso? Faz-se importante esclarecer que o uso da 

terminologia “eficácia” emerge das proposições apresentadas pelo movimento 

pesquisa/formação . Em Delory-Momberger (2006),  nota-se esta referência:  

... A prática dos ateliês biográficos de projeto mostra que a eficácia [grifo 
nosso] da história de vida nos procedimentos de formação está ligada de 
modo constitutivo à dimensão de socialização inerente à atividade 
biográfica. Entendo aqui por atividade biográfica o conjunto das operações 
segundo as quais os indivíduos escrevem suas experiências nos esquemas 
temporais orientados que organizam mentalmente seus gestos, seus 
comportamentos, suas ações de acordo com uma lógica de configuração 
narrativa (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 369).  

Segundo a autora, este “poder socializador” não pode ser confundido com 

a idéia de que o indivíduo possa ter controle sobre si, não é o indivíduo e o controle 

dele sobre seu passado, mas é a forma social e histórica resultante que é dada às 

experiências individuais pelo relato, pelas linguagens partilhadas ao ouvir outras 

histórias, também, singulares. Deste modo, o que é socializador nas práticas 

formativas por histórias de vida é a ligação que o indivíduo estabelece consigo, com 

o outro e com o mundo.  

 De forma semelhante, mas usando uma linguagem metafórica, Josso 

(2006) apresenta as figuras de ligação tomando como base a metáfora dos nós de 

marinheiro para mostrar que as ligações são responsáveis pela estabilidade 

temporária que permitem ao indivíduo saber quem ele é e o que tem sido. São estes 

nós que dão forma aos sujeitos e o principal objetivo das histórias de vida é 

identificar nas descrições das experiências elementos significativos que levem o 

sujeito a conhecer a si e a formar-se. Neste processo, há momentos e traços na vida 



 126 

dos sujeitos que são articuladores dos significados de sua vida e a relação com os 

outros permitem novos significados mediante o que denomina a autora de 

“interpretação dos relatos com olhares cruzados” (JOSSO, 2006, p. 378).  

Assim, o trabalho com história de vida consiste num trabalho 

“interpretativo”, pois dá ao sujeito a oportunidade de compreender e interpretar os 

processos de conhecimento e formação que estão sendo operados em sua vida. 

Para Josso, o processo de contar sua história e ouvir a do outro leva os sujeitos a 

encontrarem significados - que são simbolizados pelos laços (figuras de ligação) - 

fundadores dos significados de suas vidas, alimentando, com isso, a crença na 

eficácia desse processo. Vejamos o anúncio de sua convicção: 

... Minha esperança é que os procedimentos histórias de vida se 
multipliquem afim de que todos aqueles e aquelas que os utilizam e os 
vivem possam encontrar, por meio dessa forma particular um novo laço 
social, um caminho de humanidade partilhada. Minha convicção é que os 
procedimentos, conduzidos com essa intencionalidade, alimentarão pouco 
a pouco outra maneira de nos religarmos a nós mesmos e aos outros em 
uma partilha respeitosa de nossas singularidades, em um diálogo intenso 
porque tocam as questões essenciais da existência, na interpelação 
recíproca de nossos a priori, de nossos pressupostos, de nossos 
preconceitos. (JOSSO, 2006, p. 383) 

Dentre os autores citados, Dominicé (2006) parece estar mais preocupado 

com os aspectos estruturais da sociedade, e a relação que os sujeitos estabelecem 

com os problemas de caráter econômico, social e político da sociedade 

contemporânea que nos apresenta. Em seu texto ele denomina esta configuração de 

“novos horizontes da construção biográfica” (DOMINICÉ, 2006, p.347) e neste 

ressalta as dificuldades que tenham que passar os sujeitos ao se depararem frente a 

uma realidade, na qual eles se confrontam com a “desinstitucionalização” das 

formas tradicionais de vida e com a necessidade de apreender a conviver com as 

rupturas e as incertezas do mundo contemporâneo. Para ele, o novo horizonte que 

se apresenta, envolvido pelo processo de globalização, nos coloca diante da 

necessidade de compreender a localidade na relação com a globalidade dos 

processos de construção do social, o que implica uma nova relação do adulto com a 

profissão e a inserção no mercado de trabalho, com as intuições sociais, com a 

diversidade de ambientes socioeconômicos e culturais, assim como com suas 

dinâmicas pessoais. 
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A nova realidade anunciada por Dominicé exige uma nova prática 

biográfica caracterizada pela pluralidade de experiência existencial nas quais as 

trajetórias dos sujeitos favorecem opções contraditórias e mediadas pela diversidade 

de relações estabelecidas pelos sujeitos, tal como podemos perceber na seguinte 

citação: 

[...] em relação às práticas biográficas tradicionais nas quais se implicavam 
majoritariamente sujeitos consistentes e que perseguiam, sobretudo, 
funções de transmissão social, as práticas modernas parecem 
impulsionadas por necessidades de formação e de orientação permanente 
de sujeitos inacabados à busca de sentido, em todas as acepções do 
termo, de sensibilidade, de direção e de significação. (PINEAU, 1993, P. 58 
apud DOMINICÉ, 2006) 

Diante disso, Dominicé apresenta as práticas biográficas como uma 

alternativa para que o sujeito possa encontrar elos de significação sobre sua vida, 

isto é, mais do que uma prática de revelação de si, esta se impõe de forma 

“imperativa”, pois nestas o sujeito se desprende de sua herança educativa num 

movimento dialético de desprendimento e afirmação de si. Para Dominicé, a 

reconfiguração biográfica não é apenas uma escolha, é algo que se impõe aos 

sujeitos numa realidade em crise, pois para ele o novo horizonte exige a 

desinstitucionalização para a construção de novos significados sobre si. O trabalho 

biográfico deverá ser o espaço para o trabalho reflexivo, para o sujeito pensar sua 

vida e a relação que a sua história estabelece com a de sua espécie e este 

momento exige a compreensão de que a vida é acompanhada de um sistema de 

significação e que este incide sobre as decisões e as escolhas dos sujeitos, como 

afirma o autor: 

... O relato da biografia educativa serviria, então, igualmente de suporte 
para clarificar a posição a sustentar diante dos desafios da vida e da 
história: saber melhor de onde viemos; quais são as tradições 
interiorizadas e combatidas no curso de nossa vida, em nome de quem, ou 
do que, nos insurgir contra o racismo, a corrupção ou a hegemonia do 
nacionalismo. (DOMINICÉ,2006, p. 356) 

Por conseguinte, Dominicé (Ibidem), fazendo referência a Pineau 

(1993;1994), afirma que este processo reflexivo se constitui num “saber poder sobre 

a vida” dando ênfase às opções “bioéticas ou biopolíticas” dos sujeitos, ou seja, o 

próprio Pineau (2006) reconhece que a adoção das práticas biográficas envolve a 

constituição do sujeito reflexivo que significa, segundo ele, o seguinte “... sua aposta 

biopolítica é a da reapropriação, pelos sujeitos, da legitimidade de seu poder de 
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refletir sobre a construção de sua vida” (Pineau, Ibidem, p.336). No mais, é 

importante esclarecer que para este autor as práticas biográficas levariam o sujeito a 

inventar o que denomina de “formas da existência” e o mesmo encontra respaldo 

para esta afirmação numa estética da existência, tal como elaborada por Michel 

Foucault. 

 

5.4 A afirmação da memória afirmativa  

 

Os argumentos na seção anterior nos permitiram perceber os relatos de 

biografia educativa como experiências formativas e eficazes para o sujeito. Esta 

percepção não se constrói distante da relação que estes sujeitos estabelecem com a 

noção de memória, embora nos estudos selecionados para este trabalho não 

encontramos uma preocupação específica com a noção de memória e, em nosso 

entendimento, isto acontece porque a noção de experiência autobiográfica e 

formação encontram respaldo numa compreensão afirmativa da memória.  

Seixas (2004), ao traçar os percursos da memória, argumenta que a 

noção de memória encontrada em textos clássicos dava ênfase à função cognitiva 

da memória, pois a memória era entendida como um “meio privilegiado de acesso 

ao conhecimento verdadeiro” (Ibidem, p. 39). Assim, neste sentido, destaca-se sua 

função reminiscente – ato de lembrar – pois mediante a ela ter-se-á acesso ao 

conhecimento do passado.       

Mais recentemente, na segunda metade do século XX, nos campos das 

ciências humanas, assim como pelas práticas sociais de reivindicação de direitos, a 

intensa valorização da memória influenciou o seu uso não criterioso, ou seja, esta 

passa a figurar como uma linguagem necessária aos movimentos políticos e sociais 

e se torna, ao mesmo tempo, operacionalizadora e produtora de discursos de grupos 

que pretendiam afirmar o direito de ter sua memória reconhecida, demonstrando que 

a relação entre memória e história não era apenas de complementaridade, mas que 

a legitimação do discurso histórico envolvia a constituição de interesses, portanto 

uma relação de conflito e oposição. 
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 Pollak (1992) afirma que a memória é um lugar, é um lócus flutuante, 

mutável, tanto individual quanto coletivo, e que o mesmo é ocupado por grupos 

diferentes, permitindo rememorar, celebrar, glorificar o passado e o presente, mas 

também criticá-los, ou seja, falar em lugares da memória pressupõe precisamente 

uma pluralidade de memórias distintas, particulares, produzidas por instituições e 

grupos sociais diferentes que podem utilizá-las como meios de ação e conflito.  

Esta concepção esteve no centro do debate historiográfico no século XX, 

pois na construção do discurso histórico o que estava em questão eram os critérios 

para definição das formas de sua apropriação histórica.  Por este motivo que na 

valorização da memória, tendo por finalidade retomar outras histórias, deixadas de 

lado pelo escrutínio historiográfico, é sempre presente a idéia de apontar as 

“memórias esquecidas”, quer dizer “silenciadas”, selecionadas para não serem 

lembradas e fadadas ao esquecimento. Por exemplo, Thompson (1992) discute que 

Heródoto tomava os relatos orais para a descrição de personagens e 

acontecimentos para a construção da história e que este método foi modernamente 

substituído pelo primado do documento escrito, ou seja, essas metodologias de 

construção da história definiam quais fatos e personagens da memória deveriam 

entrar para história. As críticas a este procedimento histórico podem ser 

encontradas, por exemplo, em Thompsom (Ibidem) ao reivindicar a memória pela 

valorização da oralidade; assim como por Benjamim, ao dar ênfase à função 

reconstrutiva da memória e da história.  

O processo de atualização da memória, segundo Seixas (2004), é a forma 

pela qual a história tem se apropriado desta, o que tem valorizado a sua extrema 

operacionalidade e produtividade. Neste sentido, esta se tem firmado com a 

constituição identitária de determinado grupo e é caracterizada por Seixas como 

memória voluntária.  Para ela, a memória voluntária “... não atinge o pleno estatuto 

da memória, ela configura uma memória menor, essencial à vida, porém corriqueira 

e superficial, pois adotada ao hábito e à ‘vida prática’, à repetição passiva e 

mecânica”. (SEIXAS, 2004, p. 45) 

De acordo com isto, a memória voluntária estaria mais próxima de uma 

memória intelectual, que se ocuparia em preencher os espaços vazios, em repetir o 

passado, em rememorá-lo, ainda que a rememoração signifique não apenas 
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complementaridade, mas também conflito. Seixas (Ibidem) afirma que a memória 

voluntária “... preocupa-se em ‘colocar traços’ no rosto de uma passante, quando no 

lugar do nariz, das faces e do queixo deveria apenas existir um espaço vazio onde 

no máximo, viesse brincar o reflexo de nossos desejos”. (SEIXAS, 2004, p. 47) 

Este espaço vazio deve assim permanecer, pois para Seixas (2004) ao 

lado da face da memória voluntária se interpõe outra, denominada pela autora de 

memória involuntária. Se para a primeira o passado vem à tona pela atualização das 

experiências conduzidas pelos sujeitos ao se disporem ao ato de lembrar para 

afirmar, complementar ou criticar o presente; para a memória involuntária a relação 

com o passado é espontânea, descontínua e afetiva. Seixas encontra nos trabalhos 

de Marcel Proust e Henri Bergson as contribuições para a compreensão de outro 

plano da memória.  

A memória involuntária é a ruptura com a percepção de que o sujeito 

tenha a capacidade apenas de capturar intelectualmente seu passado para fazer-se 

ouvir naquilo que esteve oculto pelo fato de que interesses de ordem diversa não o 

deixariam falar. Para os autores acima, a memória é involuntária porque ela não 

pode ser controlada, é sua espontaneidade, o fato de ela insurgir repentinamente “... 

com imagens que aparecem e desaparecem independentes de nossa vontade” 

(SEIXAS, 2004, p. 46). 

 Estas imagens fazem o sujeito sentir que o passado era diferente e que a 

continuidade da função intelectiva é rompida ao meio, pois a memória involuntária é 

carregada de afetividade e opera por procedimentos diferentes daqueles da 

memória voluntária. Nesta, a função reconstrutiva da memória opera com a 

finalidade de preencher os espaços vazios, enquanto a memória involuntária é 

carregada de afetividade, pois como afirma Seixas, fazendo referência à Proust, “... 

a memória involuntária (...) não vem para preencher os espaços em branco, supõe 

lacunas, constrói-se com elas. Ela não soma nem subtrai, ela condensa”. (SEIXAS, 

2004, p. 47) 

Diante disso, eis alguns problemas a serem colocados ao movimento 

pesquisa/formação: Como acreditar na eficácia da experiência autobiográfica se a 

reatualização das experiências de nossa vida nos põe diante daquilo que em nós 
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mesmos, também, é descontínuo, espontâneo e afetivo? Como podemos ter certeza 

de que nos contar a nossa história será um processo eficaz se uma parte dela foge a 

nossa capacidade de ordenação? Todo processo socializador será positivo para o 

sujeito? 

A apresentação destas questões nos coloca num âmbito de discussões 

que parecem ainda pouco discutidas pelo movimento pesquisa/formação . Ao 

enfatizar a eficácia do processo socializador da experiência autobiográfica tem-se a 

intenção de conduzir os sujeitos a resgatarem o processo socializador da construção 

das narrativas acreditando que os processos de socialização intrínsecos apontam 

necessariamente para o acesso pelo sujeito às dimensões positivas das relações 

humanas.  

Assim, tomando como base este pressuposto, o movimento 

pesquisa/formação  justifica a crença positiva na socialização das experiências 

autobiográficas numa concepção da memória que será denominada aqui de 

memória afirmativa.  

A memória afirmativa, vinculada à idéia de construção da lógica narrativa 

do “eu”, se aproxima bem mais de uma memória voluntária, pois a afirmação do 

sujeito deve acontecer após o processo socializador das biografias. Por exemplo, 

Dominicé relata três exemplos de vidas nos quais demonstra a eficácia da 

socialização das biografias ao destacar que “... todos os três {Alice, Eric e Jean} 

[grifo nosso] conseguiram fazer face à complexidade das histórias de suas vidas” 

(DOMINICÉ, 2002). Ou seja, o processo de identificação dos sujeitos oriundos da 

experiência autobiográfica preenche aquele espaço vazio do qual falava Seixas, no 

qual se tenta desenhar traços na opacidade.  

Além disso, é nítido na afirmação dos autores de que a relação com o 

passado remete à pluralidade de tempos e à abertura aos sentidos que possam ser 

construídos neste processo. Nesta dimensão, observa-se a aceitabilidade pelo 

movimento pesquisa/formação  das experiências que remetem ao descontínuo, ao 

espontâneo e ao afetivo da memória; isto é, é possível interpretar que este 

movimento não é negligente quanto à possibilidade de reatualização das 

experiências sob a influência da memória involuntária, uma vez que deixa em aberto 
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a possibilidade da construção de outros sentidos e formas de existência, ou seja, a 

percepção da vida como expressão criadora deixa a possibilidade da (re)apropriação 

significativa e se consolida na concepção de uma linguagem que não consegue 

esgotar os sentidos da existência dos sujeitos.   

No entanto, a mesma memória que permite (re)atualizar nossas 

experiências, levando os sujeitos a resgatarem o que estava silenciado e que poderá 

afirmar sua identidade, dando-lhes um novo escopo; é aquela que, também, e, por 

meio da qual, permanecem as rememorações mais dolorosas. Ansart (2004) 

retomando a temática da relação entre memória e ressentimentos, afirma que, ao 

lado das dimensões positivas das relações humanas, é pela memória que, também, 

se renovam “... a parte sombria, inquietante e freqüentemente terrificante da história” 

(Ibidem, p.15), ou seja, é preciso considerar os rancores, as invejas, os desejos de 

vingança e os fantasmas da morte, ao menos para compreendê-los ou explicá-los.  

Realizando um esforço teórico que conjuga autores, que se dedicaram a 

explicar os ressentimentos do homem, tais como Nietszche, Freud, Scheler, Merton 

e outros; Ansart (2004) se esforça em apontar como, em diferentes posicionamentos 

sobre as ações dos homens na história, os ressentimentos aparecem ora como 

sentimentos difusos de ódio, inveja, hostilidade; ora vinculado a uma sensação 

impotente para exprimir de forma ativa estes sentimentos; ora como experiência 

renovada de impotente hostilidade.   

Para Ansart, não há uma forma única e estabelecida de experiência para 

as quais se possam definir os ressentimentos. Numa pequena contribuição freudiana 

ele adverte que seria ilusório esperar, a não ser no mundo da utopia, a erradicação 

completa dos ressentimentos (ANSART, 2004, p.24) e acrescentando, além de 

Freud, indicações de Mélanie Klein, sobre a experiência infantil, primitiva e inevitável 

do ódio e da agressividade; considera que a formação do eu, a estrutura da 

personalidade, bem como a elaboração dos mecanismos de defesa não podem ser 

imaginados com a eliminação da agressividade.  

Um exemplo disto, referenciado indiretamente por Arsart, pode ser 

encontrado na reflexão que Freud (1997) faz sobre certa “quota de agressividade” 

contida no sujeito e que revela que os homens “não são criaturas gentis que 
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desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando são atacadas” 

(FREUD, 1997, p.67). Assim, o homem tenta repudiar este elemento e uma de suas 

alternativas é o preceito segundo o qual “deve-se amar o próximo como a si 

mesmo”, mas o próximo que se ama é também aquele com o qual se tenta satisfazer 

a agressividade, isto é, esta inclinação para agressão pode ser identificada em cada 

um de nós e, em cada momento histórico, formas de conservação encontram 

objetos exteriores que mediam e permitem a canalização deste instinto.  

Antes de prosseguir esta análise, vamos tomar como exemplo, para 

ilustrar este aspecto humano, uma referência que Freud (1997) faz a Heine numa 

descrição, que é exemplo desta inclinação. Para isso, faremos toda a citação em 

destaque: 

Assim confessa Heine:” Minha disposição é mais pacífica. Os meus 
desejos são: uma humilde cabana com um teto de palha, mas boa cama, 
boa comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em minhas janelas, 
algumas belas árvores em frente de minha porta; e se Deus quiser tornar 
por completa a minha felicidade, me concederá a alegria de ver seis ou 
sete de meus inimigos enforcados nessas árvores. Antes da morte deles, 
eu, tocado em meu coração, lhes perdoarei todo o mal que em vida me 
fizeram. Deve-se, é verdade, perdoar os inimigos – mas não antes de 
terem sido enforcados.”(Gendanken und Einfälle [Seção I].). (FREUD, 
1997, p. 66) 

Como se pode observar na citação, a inclinação para a agressão em 

conseqüência da mútua hostilidade primária dos seres – ou seja, esta inclinação 

está em nós e pode-se supor que está também nos outros – é uma ameaça 

constante à sociedade civilizada. Deste modo, o homem tenta reunir esforços com a 

finalidade de estabelecer limites para os instintos agressivos. De alguma forma, isto 

sempre é uma tentativa e, em nome de um ideal supremo, as sociedades sempre se 

levantam para combater este instinto e, por conseqüência, o ideal sucumbe ao 

próprio mal, ou seja, em nome do amor de Deus a Inquisição levou alguns à 

fogueira; como em nome da liberdade os nobres foram levados à guilhotina e, do 

mesmo modo que, em nome da revolução socialista, a inclinação tendeu para os 

burgueses. 

Diante disso, ao mapear um campo para os estudos históricos, que 

possam incluir os ressentimentos como objeto de estudo, Ansart demonstra que a 

dificuldade não está apenas em analisar o ódio, por exemplo, mas em compreender 
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o que não é proclamado, não-dito, mas que constitui um tipo de móbil das atitudes, 

concepções e percepções sociais, ou seja, como afirma: “... O objeto esquiva-se; é 

preciso formular a hipótese de sua importância e reconstituir o invisível que, se não 

é totalmente inconsciente, ao menos em parte é não consciente” (ANSART, 2004, p. 

29).   

Diante disso, Ansart propõe uma hipótese, considerada audaciosa, que é 

trabalhar num domínio que nos remete a zonas confusas e incertas, tal como a dos 

ressentimentos. A história e a memória dos ressentimentos comportam estas 

incertezas (ANSART, 2004, p.30).  

 Estas últimas contribuições nos põem diante de dois aspectos das 

memórias dos sujeitos, a involuntariedade e a incerteza, que sugerem bem mais 

dúvidas quanto à função afirmativa de identidades positivas pela memória, tal como 

tem sido valorizada pelo movimento pesquisa/formação. 

 De início, é nítido o reconhecimento pelos autores, vinculados a este 

movimento, de que a vida do sujeito é dotada de expressividade criadora e que a 

linguagem não pode esgotar toda a expressividade potencial do sujeito, uma vez 

que dimensões da subjetividade estão no domínio do involuntário e da incerteza.  

No entanto, este movimento, tal como pudemos notar anteriormente, nutre 

a crença da relação do sujeito com sua memória de forma positiva, pois contar sua 

história significa buscar a si e, ao mesmo tempo, construir um sentido para si, isto é, 

a memória é a fonte e a criação do sentido, pois deve o sujeito (re)apropriar-se de 

seu passado para ver o quanto ele estava em descompasso com um sentido que 

criou para si, que se fez como tal pelo poder-socializador das autobiografias. 

O movimento pesquisa/formação acredita na afirmação positiva das 

identidades implícitas ao processo de socialização inaugurado pelas autobiografias 

e, ao fazer isso, deixa escapar que a crença na sua eficácia já é uma apreciação 

qualitativa que faz dos domínios da subjetividade. Assim, apenas como crença é 

possível valorizar a função afirmativa da memória e as experiências autobiográficas 

como afirmação positiva das identidades. 
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5.5 Mais alguns problemas e outras escapatórias 

 

A consideração inicial apresentada sobre a emergência do movimento 

pesquisa/formação delimitou que a valorização das autobiografias para a formação 

encontrou justificativas em rupturas ocorridas nos diversos domínios dos saberes 

das ciências humanas e, com isso, foi relatado que esta valorização vem 

acompanhada da crença na eficácia formativa das experiências autobiográficas.  

No entanto, entendemos, pontuando as observações feitas na seção 

anterior, que a sustentação da crença autobiográfica para a formação é edificada por 

uma “sintaxe ideológica”, na qual ao mesmo tempo em que se identifica a 

apropriação de noções e ou formas de percepção vinculadas à valorização das 

subjetividades nas ciências humanas, nota-se nisso a omissão dos problemas sem 

os quais estas noções e ou formas de percepção não seriam evidenciadas. Além 

disso, o contrário também tem ocorrido, ou seja, tomam-se o(s) problema(s) e 

omitem-se os conceitos.  

No caso específico do exemplo da memória posto na seção anterior, 

vimos que a omissão desta noção, no discurso anunciado pelo movimento, fizera os 

autores assumirem de forma não declarada uma limitada noção de memória, 

denominada de memória afirmativa, que esteve vinculada a uma compreensão das 

experiências pelas relações positivas de afirmação identitária dos sujeitos. Quais as 

implicações disso?   

O movimento pesquisa/formação não explicita que esta opção exige uma 

forma de apropriação histórica da memória. Por isso, encontramos nos autores 

preocupações oriundas dos saberes históricos, tal como a preocupação com a 

revisão da noção de história, mas não os problemas da relação entre história e 

memória que consubstanciou tal revisão.    

Por exemplo, num capítulo intitulado “Qual história?” (Quelle Histoire?), 

Pineau (1993) destaca a importância da revisão histórica realizada pela Escola dos 

Annales que introduziu no domínio do conhecimento histórico temas e abordagens 

que tiveram a finalidade de superar uma concepção vinculada a uma história 
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centrada na documentação e nos eventos políticos, ou seja, dar-se importância à 

abertura a outros sujeitos e objetos para se construir uma nova história, abrindo 

espaço para o uso das fontes orais, das imagens, dos relatos dos sujeitos. 

 Um dos esforços realizados na intenção de pensar o conceito de memória 

e que se tornou referência fundamental para a revisão histórica da qual se falou, é o 

trabalho de Maurice Halbwachs que, em 1925, elaborou uma espécie de “sociologia 

da memória coletiva”. Além deste, trabalhos importantes como Les Lieux de 

Mémoire do historiador Pierre Nora de 1984 e Memória, Esquecimento, Silêncio e 

Memória e Identidade Social do historiador Michael Pollak (publicados 

respectivamente em 1989 e 1992) encontram-se em constante diálogo com a obra 

deste pensador. 

Ressalvando as especificidades da visão destes autores na relação entre 

memória e história, pode-se afirmar que a memória individual não existe fora de uma 

memória coletiva, uma vez que as lembranças são constituídas no interior de um 

grupo, ou seja, a origem de várias idéias, reflexões, sentimentos, paixões que 

atribuímos a nós são, na verdade, inspiradas pelo grupo. A disposição de Halbwachs 

acerca da memória individual refere-se à existência de uma “intuição sensível”, que, 

segundo ele, é construída pelas referências próprias dos grupos e se constitui num 

ponto de vista sobre a coletividade, levando em consideração a sua posição e ou 

relação com este grupo.  

 Diante disso, certa valorização acentuada da individualidade dos sujeitos 

pelo movimento pesquisa/formação eleva essa “intuição sensível” a um nível que 

seja capaz de provocar uma (re)significação dos sujeitos, atribuindo-lhes um novo 

sentido. Este peso atribuído ao indivíduo e à crença, depositada na experiência 

autobiográfica, faz com que os autores vinculados a esse movimento deixem 

escapar tanto os problemas e limites estabelecidos pela sociedade quando aos 

processos de subjetivação, como também não anuncia os sentidos da relação entre 

indivíduo e sociedade, o que pode ser notado em observações genéricas do tipo: 

“tudo que é individual é social e vice e versa...”, ou seja, afirmações que não 

contribuem para estabelecer uma forma de compreensão do processo de 

interiorização do mundo social pelo indivíduo.  
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Como se tentou demonstrar com o exemplo relacionado à renovação dos 

ressentimentos pela memória, existem formas históricas que estão determinadas e 

são assimiladas pelos indivíduos, interiorizadas na sua percepção e se tornam 

meios de intermediação, socializados entre eles. Assim, esta valorização acentuada 

nos processos de subjetivação que atribui às experiências autobiográficas o poder 

de socialização capaz de (re)significar as formas sociais estabelecidas só encontra 

possibilidade em nível de linguagem e é, declaradamente, desta forma que os 

autores apresentam a possibilidade do sujeito (re)descrever-se ao contar e escrever 

sua vida.  

Pode-se perceber isso, por exemplo, quando Dominicé anuncia que a 

função do poder de socialização das autobiografias é a desinstitucionalização das 

formas de vida, ou quando Delory-Monberger aposta nos significados partilhados 

entre os sujeitos resultantes das experiências autobiográficas, ou nas metáforas dos 

“nós de marinheiros” introduzidas por Josso.  

Além disso, alguns paradoxos são percebidos pela valorização da 

linguagem. Por exemplo, a afirmação de que a linguagem não pode esgotar o 

universo de significados dos sujeitos é consubstanciada por narrativas de sujeitos 

que se deparam diante da “profundidade” do seu ser, ou da sua “liberdade”, ou da 

sua “tomada de consciência”.  

Assim, observa-se que os “sentidos” alcançados pelos sujeitos em seus 

processos de subjetivação, considerados parciais, por estarem em negociação no 

momento da construção da narrativa, são marcados por dimensões da subjetividade 

que no domínio das ciências humanas são apenas apreendidos como 

intencionalidades ou metas formativas, ou seja, o que significa encontrar a 

“liberdade” para um indivíduo sem discutir as condições postas para a liberdade em 

sociedade; o que significa ser “profundo” sem definir previamente os critérios e os 

limites da profundidade; ou qual o sentido da “tomada de consciência” se não defino 

o que é a não-consciência.  

Outra questão que está em jogo é o valor da experiência como fonte e 

possibilidade da narrativa, pois na análise dos relatos autobiográficos, a experiência 

decorrente disso e sua (re)elaboração pela narrativa é um aspecto de maior 
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relevância para a recriação do sentido. Vale o destaque de que não podemos 

esquecer que a relação entre a narrativa e a experiência é tomada por Benjamim 

(1994) como uma qualidade comunicativa em crise. O argumento do autor se 

justifica pelas condições postas pela sociedade capitalista moderna, tal como 

ressalva Jean Marie Gangnebin na introdução à obra de Benjamim (1994):  

... a arte de contar torna-se cada vez mais rara porque ela parte, 
fundamentalmente, da transmissão de uma experiência no sentido pleno, 
cujas condições de realização já não existem na sociedade capitalista 
moderna. Quais são essas condições? Benjamim distingue, entre elas, três 
principais.  

De início, Benjamim que as transformações operadas pelo capitalismo 

moderno têm alterado as condições de vida rápida o suficiente para atenuar de 

forma significativa a distância entre as gerações. Em seguida, ele afirma que as 

condições da vida tradicional têm íntima relação com a organização do trabalho pré-

capitalista e que as condições destas sociedades permitiam uma experiência 

comunitária fundada nas práticas da narrativa tradicional.  

Diante disso, Benjamim argumenta em direção do depauperamento da 

arte de contar e este se explica pelo declínio de uma tradição e de uma memória 

comuns, garantindo com isso “... a existência de uma experiência coletiva, ligada a 

um trabalho e a um tempo partilhados, em um mesmo universo de prática e de 

linguagem” (GANGNEBIN, 1994, p. 11). 

Este lamento de Benjamim - a perda da experiência contida nas narrativas 

e condicionada pela “reprodutibilidade técnica” - encontra ressonância na 

reivindicação do movimento pesquisa/formação ao apresentar como proposta de 

formação que os sujeitos narrem suas vidas, contem a si suas histórias. Notamos a 

afirmação da retomada da experiência propiciada pela arte de contar sua história, 

entretanto vale a ressalva de que nos dias atuais as condições postas pela 

sociedade contemporânea nos apresentam um cenário diferente no que se refere à 

relação da técnica com a experiência comunicativa em crise, tal como referenciada 

por Benjamim. Ele não conheceu a sociedade que submeteu a técnica a serviço de 

relações intercambiáveis em nível internacional e, por isso, a retomada da 

experiência não deve deixar de refletir estas novas condições.  



 139 

No movimento pesquisa/formação há uma defesa deliberada pela 

experiência propiciada pelas narrativas, mas não percebemos neste uma 

preocupação em realizar uma gênese conceitual da própria noção de experiência e 

nem situar a configuração sociocomtemporânea dos processos de comunicação 

entre os sujeitos. Esta reflexão ausente tem implicações relevantes uma vez que 

estamos numa sociedade em que a comunicação entre os sujeitos se tornou 

imprescindível para uma compreensão da relação entre os indivíduos e a sociedade.  

Outro problema verificado refere-se à apropriação da estrutura da 

narrativa para a exposição do método autobiográfico de pesquisa/formação. 

Recebendo forte influência de Paul Ricouer, de seu trabalho “Tempo e Narrativa”, os 

relatos autobiográficos são conduzidos tomando como pressuposto que todo ato 

narrativo pressupõe uma estrutura análoga com uma função significativa ou 

figurativa pela qual se dá a inscrição da ação humana na temporalidade.  

Debruçando-se sobre as questões que envolvem a relação entre o escritor 

e o leitor, Ricouer compreende a estrutura do ato narrativo como atividade mimética, 

criativa, na qual o ficcional é a abertura à significação e é operada em três tempos 

os quais são constituídos por mediações simbólicas. Primeiro, o ato narrativo passa 

de um tempo prefigurado da ação: em nível da vivência (experiência em mimese I); 

depois, para um tempo configurado simbolicamente (composição narrativa em 

mimese II); e, por fim, enquanto tempo de alteridade (mimese III), ao comunicar uma 

experiência a alguém e pelo qual se comunica o narrado a alguém.  

Este último ato é a consolidação da narrativa, momento de reconfiguração 

simbólica que restitui ao leitor a ação do tempo vivido, jamais encerrado em sua 

significação, pois a reconfiguração da ação do vivido pelo leitor é um momento de 

abertura. Neste processo, o autor visualiza uma tensão entre as forças 

organizadoras da ordem e da concordância e as forças da discordância do caos, da 

surpresa, do inesperado, ou seja, é na tessitura da configuração narrativa - la mise 

en intrigue - entre estas forças que se opõem pela qual se constitui a identidade da 

narrativa, onde se entrecruzam a função de representação do passado histórico e os 

efeitos do encontro entre o mundo do texto e do leitor; interpenetrações da história e 

da ficcionalização da história e da historicização da ficção, ou seja, um indivíduo ou 

uma comunidade narrativa origina-se da união entre história e ficção. 



 140 

Assim, a noção de identidade narrativa supõe um processo estrutural 

formador do que Ricouer denomina ipseidade – compreendida como a identidade de 

si mesmo relacional e, portanto, marcado pela abertura de um ser afetado pelo 

mundo, em contraste com uma identidade fixa do mesmo.        

A assimilação da estrutura da narrativa nos relatos autobiográficos para a 

formação nos põe diante da questão de tomar a relação entre 

pesquisador/pesquisado ou educador/educando como uma relação entre 

escritor/leitor. De início, vale a ressalva de que esta tomada sugere ao campo da 

formação uma estrutura de relação que é próprio do campo literário, no qual estão 

postos problemas intrínsecos à constituição deste saber e na relação com outros 

saberes.  

Damião (2006), por exemplo, afirma que as autobiografias são a 

expressão de um exercício de desvelamento do sujeito a outros, num processo de 

criação de si mesmo e, parafraseando a autora, que desaguará, por caminhos 

tortuosos no impressionismo da sinceridade. Para ela, aspectos centrais deste 

debate são imprescindíveis às autobiografias, tais como “o conhecimento de que 

define igualmente o sujeito do conhecimento, a constituição da narrativa e a questão 

da verdade e da sinceridade do relato” (Ibidem, p. 22). Como exemplo da 

complexidade que envolve a filosofia e a literatura, Damião (Idem) nos põe diante de 

uma exposição que demonstra diferentes formas de pensar as autobiografias, tal 

como segue: 

... pensar na autobiografia relacionada à questão da verdade e da 
sinceridade, à função da memória, e a aprofundar a questão da 
constituição da identidade narrativa como um ‘eu’ que não é idêntico a si 
mesmo, o mesmo, mas que se desdobra em outro(s) eu (s), ou a 
constituição de um anti-sujeito em prol da possibilidade de emersão de 
uma lembrança reconstituidora da experiência coletiva. Tais questões 
serão desenvolvidas em concomitância com os autores e obras escolhidas: 
Rousseau, Gide, Nietzsche, Proust e Benjamin (DAMIÃO, 2004, p.43) 

Deste modo, a apropriação da estrutura da narrativa para potencializar 

processos formativos conduz, novamente, o campo da formação a tomar situações 

problemáticas entre os campos dos saberes filosófico e literário de forma não 

problemática no campo da formação.  O movimento pesquisa-formação tentando 

superar a dicotomia entre pesquisador e pesquisado estabelecida no campo da 

educação e da formação, propõe uma nova relação na qual pesquisador e 
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pesquisados estariam num mesmo nível no processo de construção do 

conhecimento. A aposta deste movimento é pela crença na afirmação de si pela 

relação com o outro.  

Nossa objeção a esta afirmação não está em negar o processo 

socializador das autobiografias e nem seus resultados positivos. O que se torna 

problemático é que a relação humana é objeto que contém inesgotáveis questões no 

domínio da filosofia, da educação, da política, assim como em outros campos de 

saberes. A ausência de uma problematização da relação humana é mais um 

exemplo das conclusões que se tem alcançado neste trabalho, isto é, pressupõe-se 

uma relação formativa entre sujeitos pelas narrativas, mas questões que envolvem a 

constituição da identidade pelas narrativas como (re)significação de si são, de certo 

modo, deixadas em esquecimento, apostando numa resolução mútua e afirmativa 

entre eles.  

Este último aspecto nos conduz a outro pressuposto anunciado pelo 

movimento/pesquisa formação que é o da vinculação de suas idéias com uma 

“estética da existência” em Michel Foucault. 

Traduzir esta consideração foucaultiana é por em questão a contradição 

da obra deste autor exposta na ruptura introduzida por ele e organizada em torno da 

relação entre subjetividade e história. Foucault inaugura com os tomos da história da 

sexualidade um campo de pesquisa, operando uma ruptura com suas obras 

anteriores, nas quais tentava, ao mesmo tempo, a compreensão da constituição dos 

saberes modernos (arqueologia do saber); e a identificação das práticas de sujeição 

estudando a formação do poder nas instituições (geneologia do poder). Se 

afastando destas intenções, Foucault apresenta um objeto, circundado pela 

preocupação da maneira pela qual o indivíduo podia fazer da experiência dele 

mesmo, enquanto sujeito de uma sexualidade, isto é, parte da identificação das 

práticas de sujeição, para, agora, questionar-se sobre as práticas de subjetivação.  

Ao estudar as inter-relações entre as formas de poder e a constituição das 

subjetividades, Foucault percebeu pontos de resistência entre as redes de poder, 

consideradas difusas e, na maioria das vezes, imperceptíveis. Diante disso, ele 

prognosticou que se as subjetividades oferecem resistências é porque elas estão 
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envolvidas por processos de subjetivação que vão além da forma subjetiva, ou seja, 

o sujeito dispõe de uma mutabilidade ou plasticidade que lhe confere uma dimensão 

temporal ou transformacional. 

Foucault denomina este novo campo de estudo de uma história da ética e 

da ascética, entendido como uma história das formas de subjetivação e das práticas 

de si, destinadas a assegurá-la. Segundo ele, toda a subjetividade é uma forma, 

mas essa forma é simultaneamente desfeita por processos de subjetivação, 

enquanto a forma-sujeito é captada pelos saberes poderes, subjetivação é um 

excesso pelo qual a subjetividade mantém uma reserva       

Este excesso é interpretado por Foucault pela mudança de nossa relação 

com o tempo e da ligação extrema que existe da relação entre nosso corpo, o tempo 

e a subjetividade.   

Poderíamos aprofundar estas relações, que Foucault não deixa escapar, 

entre as dimensões do corpo e do tempo com a subjetividade. Entretanto, o que nos 

vale chamar a atenção neste momento é para a adesão do movimento 

pesquisa/formação aos processos de subjetivação anunciado por Foucault, como 

potencializadores de novas configurações subjetivas. Este movimento pensa que as 

autobiografias atuam neste nível das formas de subjetivação e que os processos 

iniciados pelos sujeitos em busca de si atuam num nível de (re)significação e, 

conseqüentemente, de reconstituição da identidade.  

Nossa objeção, em relação a esta aproximação com Foucault, refere-se às 

críticas que este autor recebeu no campo da filosofia. Num texto que expõe as 

críticas contemporâneas a Foucault, Costa (1995), fundamentado nos argumentos 

de Taylor, afirma que, tanto em Foucault como em Nietzsche, “não existe uma 

ordem na vida humana a qual possamos nos referir para julgar ou avaliar os modos 

de vida. Existem apenas diferentes ordens impostas pelos homens ao caos primitivo, 

segundo sua vontade de potência” (TAYLOR, 1989, p.113 apud COSTA, 1995, p. 

01).  

Taylor argumenta que Foucault se coloca no meio de uma contradição ao 

considerar válida todas as formas de vida (tese relativista) e, ao mesmo tempo, que 
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em todas as formas de vida estão em jogo uma imposição de poder. O 

questionamento é quanto às justificativas das opções éticas de Foucault, ou seja, 

por que ele considera a dominação e sujeição como coisas más, se poderia apenas 

constatar este regime de ordem sem entrar em considerações valorativas? 

Deste modo, Taylor conclui que Foucault pressupõe que a liberdade de 

auto-criação é melhor do que a dominação e a sujeição, e que tomar esta 

pressuposição significa lançar-se na admissão de noções morais universalmente 

válidas e que Foucault tenta encontrar um lugar metafísico de crítico atemporal da 

cultura. Os argumentos continuam explanando que não é dado a quem quer que 

seja a possibilidade de adotar um ponto de vista como um observador 

completamente estrangeiro uma vez que sem uma identidade prévia ninguém 

poderia sequer pensar em escolher e, segundo Taylor, Foucault se ilude:  

... imaginando que é um zero identitário, flutuando acima da história ou da 
cultura. Sem a idéia de ‘vontade’ como algo produzido por nossa 
autonomia ‘interior’, sem os valores do humanismo moderno, como o 
desejo de preservar a vida, de satisfazer as necessidades do homem e de 
aliviar seus sofrimentos, sem a idéia de satisfação emotiva ou a de que 
‘nossos sentimentos são uma das chaves para uma vida de qualidade’, 
enfim, sem a preocupação com a ‘vida ordinária’, e não com a 
contemplação, as virtudes cívicas, a honra da casta, os valores espirituais, 
etc, das sociedades antigas, será que Foucault poderia pensar em sua 
estética da existência ou a ética dos prazeres (TAYLOR Apud COSTA, 
1995, p. 02)  

A resposta de Taylor é pela negativa e, ainda, afirma que uma coisa é 

considerar que a burocracia, as práticas disciplinares, assim como a importância 

desmedurada do sexo no ocidente como itens indesejáveis na constituição de 

nossas identidades e moralidades, outra coisa seria “... negar a validade do quadro 

ético geral que permitiu a emergência de tais fenômenos, mas também do 

pensamento de Foucault. Sem esta base ética, o pensamento de Foucault seria 

impensável, improvável e impossível”. (COSTA, 1995) 

Diante do esboço destas críticas, apontamos duas considerações. 

Primeiro, pela negligência que o movimento pesquisa/formação faz do conjunto dos 

problemas envolvidos ao tentar apresentar uma proposta para pensar a formação na 

encruzilhada entre saberes, ou seja, uma das virtudes das abordagens 

autobiográficas apontadas pelas justificativas de apropriação das autobiografias pela 

formação foi sua qualidade heurística, ao permitir a conjugação de diferentes 
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saberes para anunciar a crença na eficácia da experiência autobiográfica. 

Entretanto, vale a ressalva que a (inter) ou (trans) disciplinaridade se constitui senão 

pelas próprias disciplinas, seus temas e problemas e que as combinações e 

aproximações dos diferentes saberes implicados, da forma como foi apresentado 

acima, são feitas mediante uma “sintaxe ideológica”, entendida aqui como arranjos 

conceituais com a intencionalidade de afirmar a crença autobiográfica, que se 

esquiva dos referidos temas e problemas, deixando-os escapar sorrateiramente, 

atualizando formas de percepção e ou noções quando lhes convém. 

Segundo, percebemos nas abordagens autobiográficas adesão a uma 

percepção da subjetividade em que a mobilidade e ou a variação é uma condição 

que conduz necessariamente às experiências de formação. Este aspecto exige de 

nós algumas considerações. De início, vale lembrar que as subjetividades são 

constituídas por processos que estão sempre em negociação, ou seja, são 

identificações em curso, até aquelas identificações que são de certa forma mais 

estabelecidas, tais como as de sexo, origem, raça ou etnia; ainda assim merecem 

ser avaliadas segundo as formas de negociação em contexto.  

Por isso, os projetos de subjetividade na modernidade são idéias fixas do 

sujeito assentado numa de suas dimensões, como os projetos de racionalidade, por 

exemplo; são visualizados ao longo da história como projeções, mas jamais foram 

tomados como formas de subjetivação (formas constituídas da subjetividade), 

embora não seja difícil encontrar projetos de subjetividade que, mobilizados por 

intenções escusas, tenham afirmado peremptoriamente a identificação como algo 

fixo e inquestionável. 

 Por exemplo, o projeto de uma raça superior que sustentou a perseguição 

étnica na Alemanha, na primeira metade do século XX, é a demonstração de que a 

fixação da subjetividade neste aspecto se fazia por interesses bem reais e concretos 

para os tipos de sociedade e política estabelecidos. Além disso, vale lembrar aqui a 

tese de Santos (1995) de que aos projetos emancipatórios modernos estiveram 

ligados projetos de subjetivação, tais como o projeto do individualismo liberal ou de 

uma subjetividade que se sustentava na idéia de coletividade, fruto da crítica 

marxista de sociedade. Acrescenta-se que a noção de crise anunciada por este 

autor está vinculada ao distanciamento, ao longo da história destas propostas, do 
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projeto de sua realização, ou seja, a realização da modernidade se configurou como 

o afastamento progressivo das concepções de subjetividade projetadas. 

Assim, se a subjetividade estabelece de certo modo uma relação 

incondicional com a temporalidade, nem sempre ela foi afeita a influências que a 

levam a (re) significações e ou (re) descrições rápidas e contínuas. A leitura que se 

faz nos dias de hoje da subjetividade, com as análises das identificações em curso 

(SANTOS 1995), da mobilidade identitária (HALL, 1997); são expressões de que os 

sujeitos já não se apegam a identificações que não valham a pena ser trocadas ou 

perdidas, isto é, a reflexão que o sujeito faz hoje da perda da subjetividade não o 

remete a um estágio de sofrimento, ao contrário ele tenta com isso contabilizar os 

ganhos.  

Tal como em Lipovetsky na mesma sociedade onde “... sobressai o 

consumo, a uniformização dos modos de vida, a globalização econômica, a 

hegemonia de certas marcas e a massificação” (LIPOVETSKY, 2000, P. 11) é a 

mesma onde se vê as rupturas com as tradições, as instituições etc; mas também 

em que se observa o aumento do individualismo, ou seja, cresce em mesmo 

compasso o processo de diferenciação. Para ele, este processo só foi possível pela 

vantagem de autonomia individual oferecidas pelas condições das sociedades pós-

modernas, que segundo o autor: “... A crítica na democracia, pluralista, é muito forte. 

Pode-se atacar tudo, mas há uma idéia, hoje, incontestável: o valor próprio da 

democracia” (LIPOVETSKY, 2000, p.11) 

Por isso, a relação estabelecida entre os indivíduos e os objetos em moda, 

principalmente das idéias, são tomados como os arranjos significativos que vão 

entrando numa lógica da precipitação e da inovação, nos quais se combinam 

diferentes idéias numa movença que as levam à obsolescência antes delas se 

justificarem. Estas condições são a expressão deste novo individualismo e das 

formas de sociabilidade estabelecidas, exigindo dele constante renovação e 

diferenciação frente às opções oferecidas.  

Diante disso, pode-se considerar que a defesa do movimento 

pesquisa/formação de uma (re)significação da vida mediante as autobiografias, 

pelas quais o sujeito investe no contínuo movimento de perda e encontro do sentido 
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é a expressão daquilo mesmo que os próprios sujeitos tem solicitado para si diante 

as novas formas de sociabilidade, ou seja, a busca de si é o movimento antitético à 

perda de si ao mesmo tempo.  

Portanto, o que nos resta é apreciar uma proposta como esta, tendo por 

orientação duas questões: Será que esta proposta ao tentar viabilizar que o sujeito 

encontre um sentido para si, não estaria ensejando uma nova forma de 

adaptatibilidade do sujeito às demandas subjetivas da sociedade contemporânea? O 

que leva este movimento a acreditar que pode apresentar uma proposta de 

formação que isole, de início, as distinções qualitativas sobre os processos de 

socialização? 

Com relação à primeira questão, poderíamos dizer que a única justificativa 

encontrada pelo movimento/pesquisa formação para sustentar sua proposta é 

quanto à crença na eficácia da experiência autobiográfica, e só como crença ela 

mesma se justifica. Quanto à segunda, percebe-se, também, no afã deste 

movimento a pouca atenção quanto à diferença entre “socialização” e “formação”, ou 

seja, o debate sobre a formação humana no campo educacional envolve questões 

sobre as distinções qualitativas que levam a definir o que é formação: quais 

processos são socializadores e quais destes são formativos. 

 No mais, não se tem a intenção de apontar uma concepção e contrapor 

esta à idéia de educação assentada na crença formativa da experiência 

autobiográfica; assim como não se vai combater uma crença com outra; mas 

mobilizar saberes entre campos distintos margeando em silêncio os problemas 

implícitos é uma atitude predominante no campo educacional de afirmação e 

legitimação de mais um discurso que se impõe à educação. 
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CAPÍTULO VI – O CONTEXTO DA RECEPÇÃO DAS AUTOBIOGRA FIAS NA 
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6.1 O contexto da recepção na educação e na formaçã o de professores no 

Brasil 

 

No segundo capítulo deste trabalho apresentamos um esboço do 

entendimento da noção de contexto da recepção e, para dar continuidade a nossa 

análise, retomaremos alguns pontos visando à aplicação ao caso que estamos 

abordando neste momento. Tal como pudemos perceber, a recepção é o contexto 

de acolhida da idéia. Neste há uma condição discursiva sobre a educação e a 

formação que permitem, numa época, dar visibilidade aos problemas próprios da 

educação neste contexto.  

Tomamos um exemplo para ser mais explícito. No caso já abordado 

anteriormente, o “construtivismo” foi uma idéia recepcionada no campo da educação 

e da formação de professores e teve origem num outro contexto histórico e local, 

mas também epistemológico, isto é, uma idéia européia (ao menos relacionada à 

versão mais disseminada no Brasil, de origem francofônica e piagetiana) 

preocupada com o desenvolvimento cognitivo das crianças e que, no Brasil, foi 

apresentada com intenções formativas, exigindo-lhe bem mais do que objetivos 

cognitivos, tentando muitas vezes se apresentar como teoria social mais ampla.  

Já foram discutidas, no início deste texto, as implicações desta idéia para 

a educação e a formação dos professores no Brasil e nosso interesse neste 

momento é ratificar que as idéias migradas, em geral, apresentam sentidos distintos 

entre os contextos da emergência e da recepção. Este será o principal objetivo deste 

capítulo. 

O campo da educação e a forma como neste são realizadas as pesquisas, 

assim como o estabelecimento das principais idéias que norteiam as propostas 

formativas estão intrinsecamente relacionados às formas de consolidação e 

legitimação das idéias numa época. Isto pode acontecer seja pela definição das 

orientações de uma política pública, de um projeto institucional, de organizações 

governamentais ou não, em espaço público e ou privado; no entanto isto implica a 

constituição de uma comunidade, que compartilhe um conjunto de idéias, ou quem 
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sabe um “paradigma”; que definam os limites para permitirem falar das coisas, onde 

se encontram acordos relacionados aos métodos e procedimentos, aos tipos de 

dados, às formas de análise vinculadas aos axiomas, ali reconhecidos e legitimados. 

Numa breve avaliação das idéias educacionais no Brasil, perceberemos, 

que não é estranho considerar a afirmação de que o campo da produção intelectual 

em educação sempre foi um palco para o estabelecimento de idéias migradas de 

outros contextos locais, históricos e epistemológicos. Vale explicitar que ao dizer 

isso não se está falando qualquer novidade para o campo educacional, uma vez 

que, ao longo de sua história, os exemplos de idéias migradas, que nortearam as 

formas de produzir saberes, o pensamento pedagógico brasileiro, assim como as 

práticas educativas; são a expressão mesmo daquilo que tem sido a história das 

idéias educacionais e ou pedagógicas no Brasil, embora a consolidação de certas 

idéias na educação não tenham se dado imediatamente pela produção intelectual, 

mas pela forma que cada idéia é recepcionada em seu contexto histórico.   

Além disso, não se está afirmando ou buscando argumentos para 

defender “idéias originais e próprias do contexto brasileiro”, até porque não se 

acredita que existam idéias puras e originais de qualquer natureza. Quem garante 

que uma idéia migrada para o campo da educação brasileira já não tenha passado 

por processos de imitação e repetição, em outros contextos, que as fizeram chegar 

ao Brasil com elementos significativos pelos quais já tenham sido disseminadas 

anteriormente. Não existe e nem existirá uma idéia pura e, além disso, não se vai 

sair em defesa de uma identidade cultural brasileira asséptica, tal como aquela que 

conduziu alguns literatos brasileiros ao questionamento sobre a verdadeira 

identidade nacional, ou nem se vai anunciar um discurso profético contra os 

estrangeirismos no Brasil. 

Ao contrário disso, pretendemos, neste momento, mostrar alguns 

exemplos sobre a migração de idéias para a educação no Brasil e como estas foram 

sendo legitimadas pela ação dos intelectuais da educação ou pelas políticas e 

práticas educacionais no âmbito das instituições. Diante disso, faremos em seguida 

um sobrevôo sobre a história da educação no Brasil com a finalidade de mostrar, 

nos exemplos escolhidos e estabelecidos em cada época, um regime discursivo que 

fornece aos pesquisadores a linguagem aceitável para o campo, mas também 
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apresentaremos alguns paradoxos entre o contexto de recepção da idéia e os 

significados e contidos nela.  

 

 6.2 A recepção de idéias para educação brasileira 

 

Segundo Gouveia (1971), o reconhecimento da pesquisa no Brasil iniciou 

sua consolidação em 1939, quando se instalou no Ministério da Educação e Cultura, 

o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), destinado a realizar pesquisas 

sobre os problemas de ensino em diferentes domínios. Desde então, o propósito em 

utilizar a pesquisa como fonte de esclarecimento para a administração da educação, 

que inspirou a criação daquele instituto, tem sido reiterado em pronunciamentos e 

documentos governamentais, ficando as políticas educacionais à disposição das 

oscilações dos governos. 

Para Melo (1985), essa relação entre a pesquisa educacional e as 

políticas públicas pode ser demonstrada a partir de sua compreensão em três 

momentos. O primeiro desses momentos é o otimismo pedagógico, no final da 

década de vinte e início de trinta, que foi marcado pela vontade coletiva da nação, aí 

incluído os educadores no processo de reconstrução nacional. Foi então, neste 

momento, que a função social da educação se articulou de maneira bastante 

peculiar com uma teoria da educação. Uma teoria que em termos muito amplos e 

correndo o risco de colocar sob o mesmo rótulo eventualmente coisas que não são 

idênticas, poderíamos chamar de escolanovismo ou escola nova. 

A idéia matriz dessa articulação seria a seguinte: a função social da 

educação estaria predominantemente ligada à construção da democracia, pois o 

país vivia um período de tentativa de consolidação das bases do Estado de direito e 

a educação é vista como um dos processos fundamentais pelo qual se faria esta 

construção. A teoria educacional que se articula com isso é basicamente a de que o 

aperfeiçoamento do funcionamento do sistema de ensino, especificamente nos seus 

aspectos, seria, em termos da gestão educacional, a maneira adequada de se 

conduzir este processo necessário à sociedade democrática. 
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Saviani (1997) situa a pedagogia nova tomando como base a crítica à 

pedagogia tradicional pela forma como a escola tradicional se organizava para 

eliminar a “ignorância” (ausência de saber formalizado e letrado) e que, para isto, 

nesta nova percepção o indivíduo não deveria ser visto apenas no âmbito do 

“domínio do conhecimento”, mas também do sentimento, ou seja, o marginalizado 

passa a ser aquele que é rejeitado e para ele integrar-se, precisa ser aceito pelo 

grupo.  

Deste modo, o problema da educação passa a ser visto também e de 

forma mais acentuada pela aceitabilidade do rejeitado. A origem desta idéia, como 

se sabe, encontra-se nas experiências restritas com os ditos “anormais” nas 

propostas de Montessori e Decroly, a partir das quais a pedagogia nova tenta 

generalizar para todo o sistema, notando-se como afirma Saviani (1997) uma 

espécie de biopsicologização da sociedade, da educação e da escola.  

No período em que se prolonga pelas décadas de 40 e 50, observam-se, 

nas temáticas e metodologias dos programas incentivados, estudos 

predominantemente de natureza psicopedagógica (GOUVEIA, 1971, p. 02). Os 

processos de ensino e os instrumentos de avaliação da aprendizagem e do 

desenvolvimento psicológico constituem preocupações predominantes. 

 Assim, naquela época foram realizados estudos sobre a linguagem 

infantil, o vocabulário corrente na literatura periódica destinada à infância e à 

juventude, análise fatorial de habilidades verbais, padronização de testes para 

avaliação do nível mental, testes para estudos de certos aspectos dos vestibulares 

para as escolas superiores e aplicação experimental de provas objetivas a 

candidatos a exames de madureza. A estrutura do INEP incluía, então, uma divisão 

de psicologia aplicada, que não foi mantida nos programas posteriores. (GOUVEIA, 

1971) 

Entretanto, as intenções progressivas contidas no escolanovismo 

esbarraram nas limitações reais do discurso da democratização da educação 

brasileira. O contexto de recepção desta idéia conjugava ideários avançados para o 

sistema educacional brasileiro na época, que ainda convivia com uma realidade na 

qual percentual significativo de crianças e adolescentes em idade escolar estava 
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fora da escola, dentre aqueles que lá chegavam havia alto índice de evasão e 

repetência, além de o índice de analfabetismo adulto ser bem elevado, ainda que 

para aquela época. 

Segundo Saviani (1997) o tipo de escola, que o escolanovismo tinha por 

intenção consolidar, exigia custos bem mais elevados se comparados ao modelo 

tradicional estabelecido, ou seja, a idéia escolanovista findou por restringir-se a 

poucas experiências em escolas voltadas a uma camada restrita da população (“às 

elites”, SAVIANI, 1997) e seu ideário, segundo Saviani, serviu à recomposição 

destas “elites” como classe distinta.  

Não se quer com isso tomar a tese de Saviani e levá-la à diante, mas esse 

exemplo demonstra que uma idéia migrada de outro contexto recebe uma recepção 

diferenciada neste novo contexto e que todo potencial revolucionário e ou 

progressista que possa ter uma idéia para uma época pode-se esvair quando 

aplicada em contextos diferenciados da origem desta idéia, a retirada de uma idéia 

de seu contexto de emergência e sua introdução num contexto de recepção é 

acompanhada, com foi visto anteriormente, de efeitos de circulação entre os 

contextos e este exemplo nos mostra que a percepção da idéia alterou o significado 

dela num novo contexto, tendendo à naturalização do conhecimento, ou seja, 

parafraseando Bourdieu, idéias que tenha exercido função crítica num contexto de 

emergência podem se tornar instrumentais e aplicadas em situações que negariam 

os fundamentos que sustentariam sua função crítica.  

Outro exemplo a ser discutido é aquele cujo marco simbólico seria 1964. 

Agora, na relação entre educação e democracia se introduz um terceiro elemento 

que muda completamente a organização do sistema de ensino e os rumos da 

pesquisa educacional no país. Esse terceiro elemento é a segurança nacional. Ou 

seja, é a partir desse momento que a reflexão educacional, depositária de algumas 

contradições, começa a sofrer rupturas que vai dividir o campo da pesquisa 

educacional. Essa ruptura coloca, de um lado, uma tendência que poderíamos 

denominar de oficial, numa linha de pesquisa bastante voltada para o 

aprimoramento do trinômio educação-desenvolvimento-segurança; e de outro, uma 

tendência de reflexão e, consequentemente, de investigação e de pesquisa 
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educacional onde predominarão a crítica e a denúncia da aproximação da educação 

e do desenvolvimento às questões de segurança42. 

Do lado oficial, o que se pôde observar é que na investigação 

macrossocial ganha ímpeto abordagens ligadas à teoria do capital humano, portanto 

uma ótica estritamente economicista do papel social da educação. No que se 

referem aos aspectos pedagógicos, houve uma ênfase bem elevada no tecnicismo, 

no operacionalismo e na investigação dos processos de aprendizagem baseadas em 

modelos de ensino que reduzem este a um conjunto de variáveis que possam ser 

manipuladas pelo pesquisador, por docentes e técnicos educacionais. 

Acreditando na racionalização do processo pedagógico e na ação 

planejada previamente, o ideário tecnicista foi introduzido no Brasil num cenário de 

ditadura militar no qual o controle das ações dos sujeitos nas escolas se fariam 

intermediados por técnicos responsáveis pela condução do planejamento em cada 

escola, ou seja, o sentido e os objetivos educacionais são retirados da escola, que 

passa a ser submetida a um ritual desgastante e com efeitos negativos para as 

experiências dos educadores. 

A introdução da teoria do capital humano no Brasil tem implicações de 

natureza macroestrutural que envolve conflitos internacionais de poder dos quais 

não se tem interesse em abordar neste momento43.  No entanto, o que nos importa 

dizer é que a teoria do capital humano é, como outras, uma idéia migrada para o 

campo da educação no Brasil e, mais do que isso, foi imposta pela opção 

desenvolvimentista da ditadura militar. O contexto de milagre econômico no Brasil, 

envolvendo intenções de desenvolvimento e equalização social, toma empréstimo 
                                                 
42 Com a criação no INEP do Centro Brasileiro e dos Centros Regionais de Pesquisa, em 1956, com 
sedes no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Recife; a ênfase na 
pesquisa educacional no Brasil desloca-se seu eixo de interesse para estudos de natureza 
sociológica tais como: educação e mobilidade social em São Paulo, relações da raça no Brasil 
meridional, relações entre o processo de socialização e a estrutura da comunidade, estratificação 
social no Brasil. Nesse período que se prolongou até 1964, produziram-se, sob a responsabilidade de 
sociólogos e antropólogos, monografias, e tentativas de análise macroscópica em que o foco de 
atenção estava voltado para as relações entre escola, ou sistema escolar e certos aspectos da 
sociedade local, regional ou nacional. Segundo Melo (1985), o que caracterizou esse momento 
bastante peculiar, foi um relativo consenso em como superar as rupturas estruturais da sociedade 
brasileira e o esforço coletivo necessário. Com isso, a educação se integraria nesse processo de 
forma relevante e teria a finalidade de orientar como é que se deve gerir o sistema educacional. 
43 Não acredito que seja inválida a crítica de economia política à educação, principalmente àquela 
mais disseminada no campo educacional no Brasil, que encontra fundamentos na configuração 
crítico-marxista contemporânea. Ver mais detalhes em ver Frigotto (1996).   
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de uma idéia elaborada pelos estudos coordenados por Theodore Schultz, nos EUA 

nos anos 50, e que era apresentada da seguinte maneira: “... a idéia-chave é de que 

a um acréscimo marginal de instrução, treinamento e educação, corresponde um 

acréscimo marginal de capacidade de produção” (FRIGOTTO, 1996, p.41). 

O que vale acrescentar é que esta idéia teve ampla disseminação pelos 

países latinos americanos mediante organizações multilaterais com a finalidade de 

manter os interesses do capitalismo integrado e, deste modo, impôs ao Brasil uma 

idéia de desenvolvimento que teve a escola como lócus principal de afirmação desta 

idéia. Entretanto, esta serviu apenas para justificar a expansão descaracterizada da 

escola pública no Brasil, que conjugava a depreciação salarial do professor e da 

escola, assim como deixava escapar de forma sorrateira e intencional os conflitos 

históricos no campo da educação, os interesses dissimulados de um modelo de 

escola pública e as opções da política do país relacionados à conjuntura 

internacional. 

Esta breve exposição é ao menos suficiente para demonstrar que o 

contexto de desenvolvimento entre países desenvolvidos e outros subdesenvolvidos 

põe a idéia de educação como capital humano num processo de (re) significação 

entre estes contextos e confirma, mais uma vez, que a migração de idéias obedece 

a interesses pontuais e, neste caso específico, a migração se configurou como um 

caso de imposição ou até de coação simbólica na translação entre os contextos. 

Primeiro, da redução da educação ao campo econômico, no estabelecimento direto 

entre educação e desenvolvimento. Depois, na imposição de uma idéia para a 

condução de uma política educacional com interesses de afirmação de um projeto 

de sociedade fundada no desenvolvimento capitalista e conduzida por uma forte 

ditadura.         

Por outro lado, numa perspectiva crítica surge uma negação do otimismo 

pedagógico que predominou nas décadas anteriores, ou seja, o pessimismo 

pedagógico. A investigação educacional passa a dedicar grande ênfase na denúncia 

do caráter seletivo e excludente, mas principalmente do caráter reprodutor, 

autoritário e dominador das ações educacionais. É uma investigação que não 

avança em relação a nenhuma proposta visando à mudança desta situação, porque 

pretendia romper radicalmente com ela e não defendia qualquer intervenção que 
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pudesse ressaltar no aprimoramento do trinômio educação-desenvolvimento-

segurança. 

 Pretendia ao contrário o próprio esfacelamento desse trinômio, mas 

pretendia no plano da reflexão, inclusive porque o fechamento e o endurecimento 

político do regime não permitiam que se fosse além. Condicionava toda mudança 

educativa a uma transformação estrutural da sociedade inclusive porque não 

reconhecia à educação nenhuma autonomia face aos condicionantes impostos pelas 

estruturas econômicas. Assim, é no contexto de crítica ao regime militar e ao modelo 

educacional implantado que as teorias críticas ao sistema capitalista começam a ser 

aceitas intensamente no campo educacional. Teorias sobre a função de reprodução 

da escola (BOURDIEU), dos aparelhos ideológicos do estado (ALTHUSSER) e da 

escola dualista (BAUDELOT E ESTABLET) que faziam uma leitura crítica da 

sociedade capitalista e da função da escola como afirmação deste projeto sócio-

econômico44.  

As ditas teorias críticas também foram submetidas aos problemas de 

recepção, pois, como idéias migradas de outros contextos, nelas, de modo 

específico, identificaram-se as (re)significações em função dos contextos de 

emergência e recepção. Tratemos de um exemplo bem conhecido no campo, a 

influência que a obra de Antônio Gramsci exerceu sobre o campo educacional45. 

A euforia pela qual foram recebidas por educadores brasileiros as idéias 

do intelectual e filósofo italiano Antonio Gramsci encontrou justificativas no terreno 

fértil dos esperançosos anos 80, período da redemocratização do Brasil. Dentre as 

idéias dele a de “intelectual orgânico” é a que ganhou maior aceitabilidade e muito 

se popularizou no imaginário educacional da época.  Em geral, percebeu-se que, ao 

assimilar o professor como intelectual orgânico, havia a intenção de fazer da escola 

um espaço para reinvindicações democráticas, ajudando no processo de 

                                                 
44 Ver a respeito Saviani (1997) 
45 Escolho este exemplo, pois o mesmo se tornou uma forte influência crítica para o campo 
educacional no período de redemocratização do país. No entanto, vale dizer que se a obra de 
Gramsci se aproximava de uma perspectiva crítica-marxista, por outro lado ela se distanciava das 
teorias que se limitava a uma crítica reprodutivista da função da educação em relação à sociedade. 
Gramsci é um dos principais revisionista do marxismo, pois sua teoria política inclui uma teoria de 
ação no campo político e, por isso, de intervenção nos espaços sociais com a finalidade de constituir 
uma nova configuração política no espaço da democracia e fornecer condições para uma revolução 
sócia, econômica e política.    
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democratização das escolas e, por conseqüência, no de democratização da 

sociedade brasileira. Os desdobramentos disso já são conhecidos e o tamanho da 

euforia dessa idéia talvez tenha sido uma das causas de seu desgaste.  

Por exemplo, Nosella (2005), num texto recente, fazendo uma avaliação 

sobre o debate acerca da relação entre competência técnica e política neste 

período, afirma que dos trabalhos de pós-graduação (mestrado e doutorado) 

realizados nos anos 80 na educação brasileira, mais de 40 % tinham as teorias de 

Gramsci como referência principal. No texto, para fazer referência ao modismo 

gramsciano, Nosella usa o termo “gramsciamania”, pois ao ser citado com grande 

freqüência em congressos, reuniões científicas e associações sindicais de 

professores, o emblemático autor dava um ar de distinção cultural em relação aos 

pedagogos didaticistas46.  

Como se sabe, a obra de Gramsci é fruto das elaborações de um autor e 

foi produzida nos anos 30 no contexto das duas grandes guerras na primeira metade 

do século XX. Quanto a uma de suas obras e considerada a mais importante para o 

campo educacional, “Os intelectuais e a organização da cultura” foi a que tinha como 

objetivo demonstrar o vínculo de alguns intelectuais no seu papel de representante 

de uma classe. A função deles é elevá-la à consciência de sua própria função 

histórica, com a finalidade de fomentar a ação política para minar o ideário de 

democracia liberal e burguesa até então consolidado na Europa. 

Entretanto, ressalvando o caráter distinto deste pensamento e a riqueza 

de suas contribuições para o campo da ação política, a obra deste filósofo foi 

diferentemente apropriada para o pensamento educacional brasileiro nos anos 80. 

Enquanto nos anos 30 na Europa, contexto da obra de Gramsci, o interesse era a 

dissolução da democratização em moldes liberais; no Brasil, por outro lado, 

impulsionados pela euforia da democratização e pela orientação de que esta deveria 

se estender às práticas em todos os espaços da sociedade brasileira, a obra de 

Gramsci serviu como pano de fundo para movimentos e ações no campo 

educacional orientados pela intenção de construir um modelo de democracia, no 

                                                 
46 É importante destacar o fato de que Nosella fora um dos principais apresentadores da obra de 
Gramsci para o campo da educação nos anos 80 e, desta forma, muito contribuiu para o 
gramscianismo que agora, 20 anos depois, vem criticar. 
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qual se conformava a noção de cidadania liberal moderna com a concepção de 

transformação social, fruto das elaborações da crítica marxista do século XIX.   

Neste exemplo, de forma tênue, a (re)significação da obra de Gramsci 

para o campo educacional no contexto de redemocratização dá ênfase a um aspecto 

da migração das idéias que se considera importante não esquecer. Falou-se do 

papel das instituições na consolidação das idéias e da imposição de um modelo de 

política pública; o que marginaliza, de certa forma, o papel dos intelectuais. Deixou-

se para tratar disto neste exemplo, pois o papel dos intelectuais adquiriu elevado 

destaque neste contexto, principalmente quando se tratava da afirmação de idéias 

críticas ao sistema educacional brasileiro.  

Por isso, os acordos entre grupos de pesquisas, o envolvimento de 

intelectuais com os movimentos sociais pela democratização da sociedade brasileira 

e os ideais educacionais na época foram aspectos que faziam parte de uma 

necessidade maior para o campo da educação e da formação no Brasil, que era 

consolidar os espaços de atuação, representação política e disseminação do 

conhecimento. A criação de diversos fóruns e associações é o resultado desta luta 

do campo educacional em fazer parte da definição dos rumos que a educação iria 

tomar à época.  

Por outro lado, o uso intenso deste referencial gramsciano passou a ser 

algo tão recorrente na literatura que, sem perceber, alguns intelectuais estavam 

sendo sufocados pelo próprio discurso, ou seja, em muitos casos o uso de Gramsci 

se fazia de forma a não refletir a relação deste referencial teórico e político e sua 

relevância para um problema em estudo, conjugando em alguns casos o 

instrumental teórico marxista e gramsciano com concepções liberais, tal como 

aconteceu, por exemplo, com o discurso em defesa da cidadania no período de 

redemocratização do país.  

Brayner (1995) buscando explicitar as relações contextuais entre os 

sentidos de cidadania, educação e competência neste período, afirma que o 

conceito de “cidadania”, encontrado no discurso pedagógico passa pela associação 

deste a uma pedagogia voltada ao interesse das “classes trabalhadoras”, e que por 

este motivo o discurso se constituía numa fortíssima sintaxe política e ideológica, ou 
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seja, por um lado, podíamos perceber um excessivo apelo político e pedagógico em 

defesa das “classes dominadas, trabalhadoras, oprimidas, expropriadas” 

(BRAYNER, 1995, p.136); e, por outro, a afirmação destas classes tomando como 

base a defesa da cidadania.  

Este autor demonstra em seu texto que este discurso toma de empréstimo 

e se afirma num tema originalmente liberal, a relação entre política e educação, e 

mediante um conceito (cidadania) identificado com o ideário burguês pós-

revolucionário que significava: “... atomização dos sujeitos políticos concebidos, 

enquanto cidadãos como portadores individuais de direitos e deveres e cuja relação 

e reconhecimento não se dariam senão pela via individual” (BRAYNER, 1995, 

p.138).  

Deste modo e ao mesmo tempo, este discurso associa a cidadania com a 

noção de classe, que para o ideário burguês e de forma mais acentuada, como 

afirma o autor, para “certa cultura dita de esquerda” pareciam termos e ou conceitos 

de difícil e, em alguns casos, irritante aproximação.  Em síntese, este autor 

demonstra que a gramática ideológica desse discurso tem como objetivo o alcance 

da democracia e não vê a realização desta “... sem a constituição preliminar de 

sujeitos políticos” (BRAYNER, 1995, p.140). Com isso, ele demonstra que este 

objetivo esteve vinculado ao alcance de hegemonias cultural e social pelas classes 

populares e é, por esta razão, que o ideário gramsciano se tornou um regime 

discursivo para os movimentos sociais e para a elite acadêmica no Brasil. 

Brayner (1995) em outro ensaio intitulado “Sobre intelectuais e a 

educação” expõe dúvida quanto à aproximação entre hegemonia e democracia no 

pensamento de Gramsci, pois vê de forma desconfortável a idéia de alcance da 

democracia mediante hegemonias. No Brasil, tal fórmula se agrava uma vez que a 

cidadania é aclamada bem mais para conferir privilégios, do que para assegurarem 

direitos e deveres. Esta condição social acabou por permitir uma representação 

política que se alimenta do discurso pela “cidadania das classes populares”, mas 

que ao mesmo tempo anseia privilégios como classe política, ou seja, um pé na 

sociedade civil e outro na sociedade política, e dançando a música que lhes convém 

a cada situação. 
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Diante disso, não trouxemos à baila este exemplo para uma crítica 

aprofundada entre política e educação no Brasil. O que nos interessa é que, ainda 

que seja no campo intelectual, as idéias migradas entre contextos assumem 

novamente suas (re) siginificações. Neste exemplo, em particular, a expressão do 

gramscianismo na educação, além dos problemas de recepção associados à 

naturalização do conhecimento, tem-se os acordos mediados pela elite intelectual 

para a afirmação de idéias que já adquiriam posição dominante em outros contextos. 

Neste caso, os intelectuais brasileiros encontraram em Gramsci, ao mesmo tempo, 

uma gramática discursiva para interpretar o contexto político brasileiro, e isto incluía 

as noções de “hegemonia, classe, sociedade política, sociedade civil, etc”; mas 

também a vinculação de Gramsci e de seu ideário com os movimentos socialistas da 

primeira metade do século XX na Itália. Importar Gramsci envolveu uma combinação 

dessas virtudes com as carências de ordem política e social no Brasil, no período da 

redemocratização do país.  

 Nossa análise tenta mostrar que o contexto de recepção da obra de 

Gramsci no Brasil forneceu as condições para a sua disseminação ao ponto de 

chegar à descaracterização da idéia do autor, tal como ela era concebida no 

contexto da emergência, e que sem essas adaptações contextuais, talvez, tal obra 

não tenha adquirido tamanha relevância para a época. Do mesmo modo, aconteceu 

posteriormente com o caso do construtivismo e vimos que, nos anos 90, tomando 

como base um conjunto de exposições sobre a afirmação de o construtivismo ser 

uma moda, apontamos as (re)significações contextuais da retirada da idéia de seu 

contexto da emergência para o contexto da recepção. 47 

Apesar da repercussão destas idéias em cada momento e contexto 

relatado, é importante que a predominância ou prestígio que cada uma alcançava, o 

movimento das idéias educacionais no Brasil envolve relações bem mais amplas do 

problema da educação e do estabelecimento de relações com os diversos campos 

de saberes.  

                                                 
47 É importante não esquecer que nossa intenção é chegar ao estudo das idéias sob o efeito de 
moda, mas antes estamos esclarecendo as condições sociais que permitem a circulação de uma 
idéia e quais os efeitos disso para o campo educacional.  
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Uma discussão sobre estas relações e de suas implicações em cada 

momento da história da educação brasileira seria um projeto, quem sabe, 

inacabado. Não constitui uma intenção neste trabalho realizar tamanha tarefa, mas é 

importante situar que, ao largo das idéias que se tornam mais importantes que 

outras numa época, um conjunto diversificado quase não é notado ou se restringe a 

um grupo bem restrito de estudos, merecendo antes a lembrança por poucos do que 

à adesão e o interesse irrestrito de muitos.  

   Frente a isso, pode-se dizer que na pesquisa educacional no Brasil, por 

volta de meados da década de 70 em diante, o país passa a viver uma nova 

situação relacionada à produção do conhecimento, embora ainda tenha sido 

predominante o conflito entre o tecnicismo pedagógico e uma crítica aos 

determinantes sociais da educação brasileira. Não se estenderá, aqui, pela 

conjuntura política e econômica, mas tentaremos localizar nela o fato de que a 

reflexão educacional e, conseqüentemente, a teoria e a pesquisa educacional vivem 

novo momento de síntese, com a criação de centros de pesquisa, tais como a 

Fundação Carlos Chagas, assim como em outras instituições: na PUC de São 

Paulo, na Universidade Federal de Minas Gerais e em outros centros de pesquisa do 

país.  

A riqueza desse momento não foi recuperada até porque ela mesma não 

se esgotou. No entanto, algumas características já estão evidentes hoje e estão 

presentes nos dias em que vivemos. A primeira delas refere-se ao esforço para 

superar a ruptura havida no campo educacional entre a denúncia (o pensamento 

crítico) e a pesquisa voltada para o aprimoramento do sistema de ensino. Neste 

sentido, a pesquisa passa a olhar para a apreensão do funcionamento interno da 

escola. E a análise de cunho mais geral a respeito do relacionamento desse sistema 

com a dinâmica social, supera a teoria do capital humano, recuperando da ótica 

crítica uma série de seus elementos, levando a esboçar uma visão diferente do 

relacionamento entre educação e sociedade.  

Uma ótica que mos permite pelo menos formular como hipótese, é que a 

educação não seria nem a promotora do desenvolvimento e da democracia, nos 

termos de 30, nem a aperfeiçoadora do binômio segurança e desenvolvimento tal 

como denunciavam as teorias críticas, mas poderia ser uma instabilidade muito 
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aberta à ação do educador. Este teria um potencial de transformação política 

extremamente importante para o favorecimento de interesses majoritários e, 

portanto, para a construção da democracia, ainda que permeada pelas contradições 

próprias do sistema econômico e político. 

Isto levou à mudança do enfoque da pesquisa para o interesse pelas 

condições internas da escola, voltando-se para os aspectos pedagógicos, mas não 

no modelo tecnicista e sim naquilo que ele tem de seletivo, dando uma tônica 

bastante acentuada à questão de acesso e da permanência dentro desse mesmo 

sistema como um dos caminhos privilegiados através do qual a escola poderia 

cumprir aquele potencial político que por hipótese ela teria. Decorreu naturalmente 

dessa tônica uma revalorização da educação escolar e nela do ensino fundamental. 

Nos últimos 30 anos, um aspecto que se tem destacado na pesquisa 

educacional é a crescente variação de opções epistemológicas. Nos anos mais 

recentes a partir de meados da década de 80, passando pelos anos 90 e anos 2000, 

somos marcados pela diversidade de abordagens. Strenzel (2000) num estudo 

sobre a produção científica nos programas de pós-graduação na área de educação 

infantil confirma tal afirmação. Segundo ela, na década de 80 pode-se identificar 

diferentes metodologias: análise do discurso, de conteúdo experimental e 

documental, os estudos de caso exploratório e etnográfico, os estudos descritivos e 

exploratórios, a pesquisa ação, a abordagem fenomenológica, o relato de 

experiência e o método clínico. Na década de 90 do mesmo modo: pesquisas 

experimentais, teóricas, de intervenção, históricas, documentais, exploratórias, 

etnográficas, análises microgenéticas, pesquisa ação, método clínico, análises do 

conteúdo e do discurso, e relatos de experiências.  

Como já vimos anteriormente, até a década de 70 havia uma orientação 

empírico-analítica, bem maior que as outras abordagens nas pesquisas 

educacionais. Além disso, historicamente essa abordagem vem perdendo espaço 

devido a outras abordagens de orientação crítica às questões educacionais. Por 

exemplo, segundo Gamboa (1989), na década de 70, momento em que a 

abordagem empírico-analítica era predominante, apenas alguns poucos trabalhos 

foram produzidos numa perspectiva fenomenológica. Ainda, para este autor, isto se 

deve pela importação do corpo docente formado no exterior e da imposição de um 
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modelo de pós-graduação, favorecendo a transposição de paradigmas nos países 

de origem.  

Na década de 80, devido a uma crescente preocupação com as críticas 

aos modelos predominantes de pesquisa, que visavam mais o aperfeiçoamento 

sistêmico, houve a intensificação de trabalhos cujo referencial teórico centrava-se no 

materialismo histórico-dialético. Os questionamentos e as propostas desta nova 

abordagem de pesquisa surgem ante a necessidade de estudar a educação escolar 

brasileira, a relação educação e sociedade, a relação teoria e prática no exercício 

profissional dos educadores, a problemática da ideologia, do poder e da escola 

vinculada ao estado.  

Essa mudança acontece também vinculada à trajetória da vida de alguns 

docentes que, vindos de uma tradição fenomenológica e ante as novas 

problemáticas abordadas, percebem que o materialismo histórico, além de dar 

subsídios para o estudo do "fenômeno educativo", como faz a fenomenologia, 

permite elucidar suas relações com a sociedade e ajuda a compreender a dinâmica 

e as contradições da prática profissional do educador. Os textos de Marx e Engels, 

Gramsci, Kosik, Sanchez Vásquez, Manacorda etc, foram sendo adotados na 

bibliografia básica, tanto das disciplinas de problemas educacionais e filosóficos, de 

metodologia da pesquisa e do ensino, quanto da administração escolar.  

Na década de 90, aumenta cada vez mais as influências de novas 

abordagens e metodologias na pesquisa educacional, devido a implicações de maior 

alcance, que se referem às crises anunciadas dos projetos emancipatórios 

modernos, colocando na berlinda desde abordagens funcionalistas às críticos-

marxistas. Com isso, percebe-se uma intensificação nos trabalhos que refletem a 

natureza dessa e, como conseqüência, a abertura às abordagens que tentavam 

reformular desde a crítica materialista e dialética, às que tentavam resgatar críticas 

longe desse referencial; temas que encontramos em outros filósofos como a 

contribuição da Escola de Frankfurt, na tentativa de rever a teoria crítica da 

sociedade; o pós-estruturalismo françês de Michel Foucault e a análise de discurso 

nas abordagens metodológicas, o neopragmatismo americano de Richard Rorty e 

outros. 
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O breve histórico delineado não tem a intenção de esgotar todas as 

informações e estudos que uma história da epistemologia do campo da educação 

exigiria. Aqui, apenas realizamos um sobrevôo, no qual nossas intenções são mais 

humildes, embora suficientemente consistentes para nosso trabalho no presente 

momento. 

 Assim, tentamos apresentar, em cada época, como um campo científico 

nutre-se de um contexto, no qual algumas idéias, assim como orientações para a 

realização da pesquisa, foram mais importantes que outras, passando a fazer parte 

dos discursos mais influentes sobre a educação, apesar da pluralidade de opções 

teóricas e epistemológicas com as quais o campo educacional estabelece 

correlações, ou seja, é de um fundo plural que surgem aquelas idéias mais 

relevantes numa determinada época. 

Poderia dizer que já foram anunciadas algumas hipóteses que ensaiam 

uma compreensão deste fenômeno no campo, no entanto deixemos para tratar 

deste problema posteriormente quando serão trabalhadas as questões concernentes 

à disseminação de idéias num próximo capítulo.  Neste momento, teremos como 

objetivo apresentar quais questões emergem do campo da educação brasileira e 

que fazem parte do debate sobre a formação de professores no Brasil com a 

finalidade de esboçar a relação entre a idéia autobiográfica para formação e o 

contexto da recepção desta idéia no Brasil.  

 

6.3 Os saberes docentes na formação de professores no Brasil: a reivindicação 

da subjetividade 

 

O campo da formação de professores é, de certo modo, um espelho do 

que tem acontecido em geral no campo educacional. A análise da repercussão de 

determinadas idéias neste campo poderia, sem o receio de cometer apropriações 

indevidas, se estender à formação de professores, uma vez que muitas das idéias 

que se tornaram regimes discursivos numa época foram, também, idéias que 

nortearam as políticas, os programas e ou projetos formativos de professores.  
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As relações entre os campos da educação e da formação remetem a um 

conjunto tão diverso de inter-relações entre os interesses inscritos nos programas de 

pesquisa, de formação, nas políticas públicas que a tentativa em separar o joio do 

trigo pode nos levar a cometer reducionismos nos quais as intenções em apontar 

delimitações podem nos levar a fornecer uma idéia do campo que apenas tenha 

sentido para um anunciador, o que tende a gerar bem mais complicações do que 

contribuir para uma aproximação menos distorcida do que se diz sobre o que se diz, 

ou seja, como já discutimos, entre as palavras e as coisas se interpõe uma distância 

para a qual o conhecimento apenas tenta apresentar uma forma que estreite os 

limites entre elas. É de bom senso admitir que isto seja sempre uma tentativa. 

Diante disso, se não se quer aventurar pela inextricável relação entre os 

campos da educação e da formação, podemos dizer que o campo da formação de 

professores se move por preocupações e problemas que, se não são exclusivos, 

são por eles que os intelectuais orientam suas propostas, anunciam suas críticas e 

posicionamentos. Nos últimos anos, uma preocupação eleita pelos pesquisadores 

para o campo tem sido os “saberes docentes”. Salienta-se que isto aconteceu em 

nível internacional desde os anos 80 e no Brasil a partir dos anos 90. Neste 

momento, tentaremos mostrar como esta preocupação emerge no campo da 

formação de professores e a forma que ela assume no contexto brasileiro, assim 

como as justificativas que conduziram este debate a inserir a vida dos docentes 

como abordagem para lidar com os saberes docentes.   

Em algumas publicações na imprensa periódica do campo educacional 

encontramos elaborações que se apresentam com a finalidade de propor uma 

compreensão da diversidade de pesquisas sobre os “saberes docentes”. Além disso, 

vale afirmar que os autores consideram que o interesse pelos saberes docentes no 

Brasil vem sendo estimulado pelas influências exercidas pelos estudos em outros 

países, ou seja, a idéia de se pensar a formação a partir dos saberes e das práticas 

docentes, valorizando as experiências oriundas destas e sua relação com os 

saberes acadêmicos é antes uma referência externa ao contexto da educação 

brasileira.  
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Nos autores, Borges (2001), Nunes (2001) e Freitas (2002), ressalvando 

as especificidades de suas análises, são declaradas a constatação da vinculação do 

campo da formação com as determinações internacionais.  

 Borges (2001)48, ao apresentar uma tipologia e uma classificação dos 

estudos sobre os saberes docentes não esquece de apontar o risco que temos que 

enfrentar quando tentamos realizar esta tarefa num campo científico, até porque as 

tarefas de classificação e de tipificação exigem, ao mesmo tempo, o 

estabelecimento de uma percepção que defina os interesses para a sua elaboração, 

que podem estar vinculadas às negociações de grupos determinados, da relação do 

autor com estes ou até quem sabe a uma comunidade mais ampla de leitores.  

Neste caso específico, Borges tenta apresentar ao campo da formação de 

professores no Brasil uma síntese das classificações e tipificações mais veiculadas 

no cenário internacional do debate sobre a formação docente, e, para isso, elege 

três importantes trabalhos e vai tentando mostrar que estas elaborações emergem 

da diversidade e do ecletismo e que sua função é a seguinte: 

As diferentes tipologias e classificações dão uma idéia da diversidade de 
enfoques e do ecletismo presentes em algumas pesquisas. A diversidade e o 
ecletismo nada mais são que o reflexo da expansão do campo, no qual os 
pesquisadores buscam lançar luzes sobre as diferentes facetas, aspectos, 
características, dimensões etc. que envolvem o ensino e os saberes dos 
professores. As diferentes tipologias engendradas por alguns pesquisadores, 
além de contribuírem para organizar o campo, corroboram para identificar 
sua complexidade e, também, as lacunas ainda não exploradas nos 
diferentes estudos.  (BORGES, 2001, p. 02) 

Diante disso, o que justifica a elaboração das classificações e tipificações 

no campo é a da organização e da identificação do nível de complexidade, mas 

também da orientação de novos estudos, ou seja, isso em nada difere do que já tem 

sido realizado em outros domínios da ciência e os riscos de sua elaboração já são 

bem conhecidos49 e podem ser maiores do que sua contribuição, uma vez que a 

                                                 
48 O objetivo deste trabalho foi o de apresentar algumas das diferentes tipologias e classificações das 
pesquisas sobre o ensino, os professores e seus saberes. São analisadas três sínteses críticas 
importantes, de Lee Shulman (1986a), de Daniel Martin (1992) e de Gauthier et al. (1998). Elas 
propõem uma categorização dos estudos sobre esse tema e colocam em evidência tanto a 
diversidade das correntes de pesquisa como os contextos teóricos e metodológicos nos quais estas 
foram sendo produzidas.  
49 Vale lembrar que Thomas Kuhn elaborou sua crítica à ciência normal demonstrando como os 
manuais publicados veiculavam uma noção de ciência que era originária destes próprios manuais.  
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autora, apesar de ser suficientemente esperançosa com sua finalidade, tentando 

balizar o campo da formação no Brasil com as influências mais relevantes em nível 

internacional, aponta os receios e ou problemas inerentes, que são gerados por 

estas tipologias, destacando seis pontos problemáticos.  

Primeiro, ela chama atenção para a elaboração de sínteses diante da 

diversidade conceitual e metodológica do campo; segundo, que as formas de 

agrupamentos das pesquisas obedecem a critérios diferenciados; em seguida, alerta 

para a diversidade dos objetos de estudo, depois para a diversidade empírica dos 

objetos de pesquisa; para o grau de abstração desses agrupamentos – por se 

tornarem discursos dos pesquisadores e distantes das realidades dos docentes; 

para a consideração da validade de um estudo, ou seja, de sua legitimidade para o 

campo da formação; enfim, para o problema da transferibilidade entre contextos.   

Em relação a este último aspecto, vejamos o que conclui a autora:  

Contudo, um sexto ponto a ser sublinhado refere-se à repercussão dessas 
tipologias em países como o Brasil. O fato dos ecos das mesmas serem 
sentidos em vários países não é um problema, além disso, trata-se de um 
movimento inevitável. Nos últimos anos, temos vivido experiências 
similares no âmbito da formação dos professores, das pesquisas e do 
discurso educacional, das políticas educativas etc., em vários países 
(LESSARD et al., 1998). O que distingue uma nação de outra é o grau de 
avanço, implantação, implementação, avaliação etc. desses discursos e 
práticas, bem como a forma como estes se difundem e são incorporados 
pelas instituições e agentes sociais. Acrescentando-se a isso, 
evidentemente, o próprio desenvolvimento social, político, econômico, 
cultural etc. de cada país que está na base dos interesses e desafios 
sociais. Sob essa ótica, a repercussão não é em si um aspecto negativo, 
problemática é a forma de transferibilidade que ela assume. Por exemplo, 
importam-se problemas, questões, metodologias que, em alguns casos, 
muito pouco têm a ver com as questões e dilemas educacionais presentes 
em nossa sociedade e que, além disso, consistem em temas marcados 
pelas disputas política e científica que permeiam a sociedade americana e 
o contexto das grandes reformas educativas lá desenvolvidas. Os estudos 
processo-produto sobre o comportamento eficaz do professor, os estudos 
sobre a cognição e sobre o pensamento dos professores, sobre a 
profissionalização dos docentes, entre outros, por vezes, foram utilizados 
pelos pesquisadores e políticos educacionais brasileiros, sobrepondo-se 
aos desafios reais da prática concreta dos professores nas escolas e, 
também, à própria originalidade dos temas emergentes que estes 
atravessam tanto na educação de um modo geral, como na formação de 
professores em particular em nossa sociedade. (BORGES, 2001, p. 16) 

 Nunes (2001) situa o interesse pelos saberes decentes no campo da 

formação de professores no Brasil apoiada na revisão da relação entre o saber 

sobre professor e o saber do professor, ou seja, de certa forma a problemática entre 
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teoria e prática docente é tratada neste caso pela reação aos estudos que davam 

ênfase a um discurso sobre os professores, nisto incluindo as capacidades, 

competências e ou habilidades necessárias ao exercício da profissão. Assim, a 

reação comum percebida, em nível internacional ainda nos anos 80 e no Brasil a 

partir dos anos 90, tentava deslocar o núcleo das pesquisas dos experts (por 

fornecerem as orientações sobre como educar) para outro centralizado, agora, na 

prática e no contexto do trabalho e da vida docente. A referência principal de Nunes 

para esta ruptura é a obra “Dar a voz ao professor” de Antônio Nóvoa como aquela 

que sintetiza um sentimento de reformulação sinalizado nas pesquisas sobre o 

professor no campo da formação, assim como outras contribuições que apontavam 

a preocupação com a identidade do professor50.  

  Freitas (2002) situa a problemática da formação de professores no Brasil 

nos embates ocorridos em prol do movimento dos educadores pela 

profissionalização no Brasil. Nesta perspectiva, a autora argumenta sobre a 

vinculação do campo da formação com as determinações internacionais que impõe 

aos diferentes países seus fins e objetivos em acordo com as transformações no 

domínio da reestruturação produtiva. Ela destaca que a presença de concepções de 

formação que valorizam excessivamente a individualidade do professor e sua 

responsabilização com o aprendizado enfraquece a mobilização do decente frente 

aos problemas da escola como um todo e de oposição às condições de trabalho 

estabelecidas em acordo com esta nova configuração.  

Diante disso, para esta autora a lutas das idéias no campo da educação é 

a luta política pelo estabelecimento das diretrizes que orientam as políticas de 

formação no país; com isso, ela situa as influências da formação com base em 

competências nas diretrizes educacionais nos anos 90 no Brasil como readequações 

do sistema educacional para submetê-lo ao processo de reestruturação produtiva 
                                                 
50 O problema das identidades tem encontrado presença nas preocupações de pesquisadores nos 
diversos domínios das ciências humanas tendo em vista o anúncio de crise das referências 
identitárias vinculados aos projetos de subjetividade da modernidade anunciada desde aos anos 60 e 
consubstanciada pelos diversos movimentos de afirmação de identificações específicas, quer dizer 
vinculadas a racionalidades que reivindicavam os direitos dos sujeitos segundo seu gênero, raça, 
etnia e outras questões que passaram a orientar as mobilizações sociais, tais como a questão da paz 
e do meio ambiente. Santos (1995) afirma que essas preocupações têm origem na crise do modelo 
racional e global dos projetos emancipatórios modernos e entende esta nova configuração subjetiva 
pela passagem de intenções de subjetividades racionais e globais para projetos de subjetividades 
orientados por miniracionnalidades que são, ao contrário, locais e contextuais. Ver também sobre 
este aspecto Hall (1997).  
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das sociedades capitalistas. Neste sentido, ela opõe a este projeto e às pedagogias 

que valorizam a prática reflexiva do professor a necessidade de o campo da 

educação reagir pela manutenção da centralidade da categoria trabalho para 

orientar os projetos formativos. Além disso, a implementação das políticas públicas 

vem acompanhada de políticas de avaliação que estabelece metas para o trabalho 

do professor em consonância com os resultados dos estudantes e da escola51.  

Nos trabalhos referenciados acima, não é difícil reconhecer que o 

interesse pelos ‘saberes docentes’ no domínio da formação de professores é uma 

tendência que surge em consonância com as determinações e ou influências de 

organizações e ou pesquisas presentes nos principais centros de difusão do 

conhecimento.  As classificações e ou tipificações apresentadas por Borges e Nunes 

em seus textos demonstram o amplo interesse que necessidade dos pesquisadores 

em elaborar sínteses que venham servir como manuais de orientações às pesquisas 

sobre os docentes. Nestas autoras, o surgimento da preocupação com os saberes 

docentes ganham ímpeto no contexto dos anos 80 quando começam as primeiras 

revisões teóricas e metodológicas nas ciências humanas e sociais, e é intensificada 

a necessidade de revisão das formas de estudar a sociedade e, em particular, a 

educação e a escola. 

Neste processo, são estabelecidos para o campo da formação do 

professor novos objetos de estudos, dando ênfase às identidades dos docentes, ou 

seja, sua condição não somente de classe, mas de gênero, de raça, etnia, religião 

etc. Acompanhando esta revisão temática, as metodologias de estudos optam pelas 

mais diversificadas formas de fazer com que os sujeitos possam expressar sua 

condição sócio-cultural, valorizando com isso a expressão dos sujeitos nos 

processos de pesquisa, utilizando-se de metodologias de pesquisa que incentiva o 

envolvimento do pesquisador com o meio cultural e procedimentos de coleta de 

dados, tendo por base as narrativas, a oralidade, a produção escrita do docente etc. 

                                                 
51 Não houve outro momento na história da educação brasileira que foi tão marcado pela presença de 
políticas de avaliação nos diferenciados níveis de ensino. Santomé (2004) afirma que esta “febre 
pelos indicadores” é uma das principais armas do projeto neoliberal para a manutenção de uma 
escola divorciada de um objetivo democrático. Esta obsessão pela avaliação, portanto, não é uma 
política exclusiva do caso brasileiro, é, antes, a conformação das políticas educacionais brasileira 
com uma agenda internacional.    
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Por outro lado, Freitas tenta mostrar que a disseminação de abordagens 

centradas nos saberes docentes está vinculada a um processo mais amplo de 

reestruturação produtiva que é sugerido pelos organismos internacionais e ratificado 

em acordos multilaterais, sugerindo ao campo da formação de professores no Brasil 

as orientações que seguem pela compreensão dos problemas de educação e 

formação assentados na responsabilização do docente no processo educar, 

descentrando com isso os problemas de estruturação social e seus determinantes 

para a ação individual do professor. Por isso, enfatiza as pedagogias das 

competências, das habilidades, como tendências que se impõem mediantes os 

acordos multilaterais entre os países e que são estabelecidas nas políticas públicas 

de educação e formação no país. 

Portanto, o contexto que enfatiza os saberes docentes no campo da 

formação de professores surge, por um lado, como uma tentativa de ir à busca de 

uma alternativa crítica para o docente encontrar uma forma de estabelecer os 

discursos sobre como educar, numa forma de reação aos discursos que definiam, de 

forma extrínseca à prática docente, uma orientação para o exercício da profissão. Ao 

mesmo tempo, os saberes docentes surgem como uma concepção que solicita a 

individualidade e a responsabilização do professor pelos resultados do seu trabalho, 

numa tentativa de deslocar o discurso que ratificava a crítica às condições objetivas 

da educação e do ensino.  

Diante disso, o que está em pauta nestes apelos discursivos é a 

reivindicação da questão da subjetividade, ou seja, por um lado o direito a ter uma 

subjetividade em função do aspecto que nesta seria particularizada dentre as 

possibilidades de reconhecimento das identidades dos sujeitos (classe, gênero, 

raça, etnia etc); por outro, uma solicitação política e ideológica vinculada a projetos 

de reestruturação econômica no país que passa a atribuir papel predominante à 

responsabilidade do professor na implementação das novas políticas educativas e 

dos projetos formativos, isto é, uma reivindicação de afirmação identitária do 

professor numa via e, em outra, uma imposição das políticas públicas do Estado.     

Assim, o contexto da recepção das abordagens autobiográficas para a 

formação de professores no Brasil na década de 90 é a expressão desta 

necessidade do campo da formação que convive com uma tendência à 
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individualização nas proposições formativas, compreendidas e assumidas por 

distintas concepções das relações entre educação e sociedade, entre projetos e 

políticas de formação de professores, assim como entre a ação do professor e a sua 

participação nos movimentos coletivos de reivindicação dos direitos.  
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CAPÍTULO VII – A RECEPÇÃO DE ABORDAGENS AUTOBIOGRÁF ICAS NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: UMA HISTÓRIA SOC IAL DO 

PROBLEMA  
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7.1 Tecendo considerações iniciais 

 

Retomando as leis lógicas da imitação em Tarde (2001), uma idéia se 

difunde mais que outra porque algumas delas são julgadas mais úteis, relacionadas 

às questões de seu tempo e submetidas a fins e princípios nele estabelecidos. Nos 

exemplos apresentados no capítulo anterior, é possível notar como cada idéia tem 

suas justificativas de apropriação vinculadas ao seu tempo e a seu contexto. Na 

pedagogia nova, pelas novas demandas da democracia moderna em função de um 

novo modelo de escola que provocasse uma ruptura com as formas tradicionais de 

educação ligadas ao imaginário católico e ao poder rural no Brasil, por tentar 

implantar uma escola em consonância com o projeto de sociedade moderno 

capitalista. No tecnicismo, além da ênfase atribuída à reestruturação econômica e 

social, este veio, também, se impor como uma idéia julgada útil aos ditames de uma 

forte ditadura militar. No caso das idéias de Gramsci, nada mais útil do que uma 

idéia que serviu como referência conjuntural para justificar a incursão dos 

professores pela mobilização social no campo da educação no Brasil.  

Em relação ao construtivismo, o duelo lógico (TARDE, 2001.) no campo 

educacional entre uma abordagem instrumentalista como o tecnicismo e outra 

assentada numa crítica aos determinantes sociais - encontradas nas teorias críticas 

no Brasil num período esperançoso da função da educação em relação à sociedade 

- foram condições social e discursiva para a disseminação de uma idéia fornecida 

pelos pesquisadores em educação, que se apresentava como abordagem útil ao 

fornecer uma resposta à pergunta “como aprender?”; posta no contexto educacional 

brasileiro com uma educação pública que clamava por concepções que sugerisse 

uma prática frente aos graves problemas de evasão e repetência escolar.  

No caso do objeto de nossa análise, as repercussões das abordagens 

autobiográficas52 vão encontrar no Brasil um contexto de recepção favorável a 

propostas que exigem a individualização dos sujeitos, configurado, ao mesmo 

tempo, pelas exigências de responsabilização do professor no âmbito das políticas 

                                                 
52 A tendência à individualização não foi um processo exclusivo do campo educacional no Brasil, mas 
interligado a exigências contemporâneas em outros domínios do saber e em nível internacional. 
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educacionais, pela valorização do cotidiano escolar e da vida do professor, assim 

como pelo excesso de discursos sobre educação e formação, oriundos da produção 

intelectual.  

Este cenário nos dá uma visão das razões pelas quais o contexto da 

recepção favorece a individualização, no entanto, do mesmo modo como foi feita 

uma incursão pelas justificativas de apropriação das autobiografias para a formação 

no contexto da emergência do movimento pesquisa/formação, é importante recorrer 

à história da produção literária pedagógica no Brasil e fazer a história social da 

emergência da problemática no campo, ou seja, até se tornar uma preocupação das 

proposições no campo educacional foi necessária uma apropriação que conduziu a 

introdução destas abordagens neste em determinados momentos. Retomar esta 

trajetória, delineando os significados atribuídos às abordagens autobiográficas e 

inscritos nas produções é a parte complementar do nosso trabalho que permitirá 

apreender os significados destas abordagens entre os contextos da emergência e da 

recepção.     

 Nossa hipótese da relação entre os contextos (emergência e recepção) é 

de que os sentidos das autobiografias oriundas do contexto da emergência se 

sobrepõem aos da recepção. Para realizar esta tarefa tentaremos, inicialmente, 

fazer uma leitura de produções na literatura educacional no Brasil em dois 

momentos: nos anos 80, assim como durante e após os anos 90.  

Bueno (2002) ao tentar explorar as motivações que levaram a adesão aos 

métodos autobiográficos na formação de professores situa a questão da 

subjetividade como tema aglutinador que levou os diferentes estudos a optarem por 

incluírem as vidas dos sujeitos nos processos de conhecimento e formação. Nos 

argumentos dela, encontram-se as mesmas justificativas de apropriação dos 

métodos autobiográficos para a formação anteriormente destacados no bojo da 

emergência das autobiografias para a formação na Europa, tais como a questão da 

crise das ciências, a exigência de renovação metodológica com a finalidade de 

construir uma teoria da formação de adultos, assim como a qualidade heurística das 

abordagens autobiográficas, tendo em vista sua capacidade de conjugarem diversos 

saberes numa perspectiva interdisciplinar. 
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É importante dizer que a autora propõe este texto com a finalidade de 

fornecer ao campo educacional no Brasil uma visão das sínteses que são realizadas 

pelos intelectuais em outros países. Esta visão pode apenas nos dá uma imagem, 

mas a esta pode estar associada à necessidade de orientar e organizar a lógica da 

produção do conhecimento no Brasil em conformidade e submetido às formas 

predominantes de saber em outros contextos e locais, facilitando, com isso, a 

migração de idéias e dos efeitos de translação entre os campos. Este aspecto já tem 

sido verificado em outros exemplos neste texto e, ao que parece, a lógica no campo 

da formação de professores no Brasil, nos tempos recentes, não nos concede uma 

exceção. 

Há certa aproximação deste trabalho com a idéia apresentada por Bueno 

(2002) de que as justificativas de apropriação de abordagens autobiográficas se 

orientam pela “reivindicação da subjetividade”, própria do contexto contemporâneo, 

entretanto, tal como foi visto no capítulo anterior, nossa contribuição à temática inclui 

a valorização da individualização nos domínios da pesquisa em educação e 

formação, mas também nas políticas e programas de formação, ou seja, foi possível 

identificar que os apelos aos saberes docentes vêm acompanhados pela exigência 

de sua expressão: como sujeito que pode extrair de si um discurso sobre sua vida e 

sua formação, assim como deve ele ser responsável pelos resultados de sua ação 

pedagógica.  

Tentando fazer um esboço das justificativas de apropriação das 

abordagens autobiográficas no Brasil, realizamos, inicialmente, a história social do 

problema no campo, isto é, tomando como base o levantamento bibliográfico 

realizado e comentado na parte dedicada à exposição das fontes, fizemos um 

esboço da trajetória do uso das historias de vida e autobiografias no campo da 

educação e da formação de professores no Brasil. Este momento remete aos anos 

80 e segue pelos anos 90, pois é nossa intenção apontar as contradições entre os 

sentidos da formação autobiográfica no movimento pesquisa/formação e o contexto 

de recepção destes sentidos no campo da formação de professores no Brasil.  
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7.2 A emergência da problemática no campo: análise de produções na 

literatura periódica nos anos 80  

 

Em busca das justificativas de apropriação das abordagens 

autobiográficas para o campo educacional no Brasil, analisamos produções literárias 

desde os anos 80 com a intenção de demonstrar seus significados contextuais. Um 

dos primeiros trabalhos identificados foi uma coletânea (SIMSON, 1988) na qual 

selecionamos dois trabalhos. O primeiro (QUEIROZ, In: SIMSON, 1988), por tentar 

expor as vantagens do uso de relatos orais nas pesquisas em ciências humanas; o 

outro (DEMARTINI In: SIMSON, 1988), por terem sido usadas abordagens 

autobiográficas para o estudo de um problema no contexto da educação brasileira.     

Quanto ao primeiro, o argumento apresentado pela autora justifica o uso 

das autobiografias pela contraposição às abordagens quantitativas nas pesquisas 

em ciências humanas e sociais, principalmente nos campos da sociologia e 

antropologia nos anos 40 e 50. No entanto, é importante deixar claro que este é o 

ponto de partida para se acrescentarem outras justificativas que foram marcando a 

abertura do campo das ciências humanas para uma pesquisa que estivesse mais 

perto dos sujeitos pesquisados.  

Assim, salientamos o destaque que a autora dá à crítica de superação de 

visão parcial da realidade fornecida pelos dados estatísticos para buscar na 

expressão dos sujeitos o que estava “indizível” por não se ter ainda encontrado o 

método adequado. Com isso, ela apresenta a importância do uso da tecnologia 

(gravador), do processo de intervenção nos registros na construção das narrativas, 

dos problemas referentes ao trabalho com a memória dos sujeitos, com a 

diversidade das formas como os sujeitos se apresentam, ou seja, o que está em 

questão, no uso dos relatos orais e de vida, é que nesta análise o objeto não é mais 

a ocorrência repetitiva de dados a serem quantificados, mas é a expressão dos 

sujeitos mediante a palavra. É na e pela palavra que serão superadas algumas 

limitações apresentadas por abordagens quantitativas, seja por uma visão mais 

integral dos indivíduos na relação com a sociedade, seja por tentarem conjugar 

numa forma de saber, dois ou mais saberes. 
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Citando referências consideradas inaugurais no uso das abordagens 

autobiográficas, Queiroz afirma, sem elevar ao grau de certeza, que Roger Bastide 

deve ter sido o primeiro a utilizar e a fazer reflexões metodológicas sobre as 

histórias de vida como técnica de pesquisa no Brasil, indicando que esta produção 

fora publicada na Revista Sociologia, v. XV, março de 1953. Nesta mesma edição a 

autora salienta outros dois textos: um deles intitulado “História de vidas e 

depoimentos pessoais” de QUEIROZ, Maria Isaura Pereira e, outro, “História de vida 

na pesquisa sociológica” de JARDIN MOREIRA, Renato. Acrescenta-se, ainda, a 

referência que ela faz a um trabalho interessado pelas relações raciais entre negros 

e brancos no Brasil, elaborado por NOGUEIRA, Oracy “A história de vida como 

técnica de pesquisa”, publicada um ano antes na mesma revista (Sociologia, v. XIV, 

n.1, março de 1952).53  

Embora tenha ocorrido nos domínios da sociologia e da antropologia nos 

anos 40 e 50, o uso das histórias de vida recebe inicialmente uma recepção 

bastante duvidosa. As euforias dos pesquisadores nesta época com as abordagens 

quantitativas os levaram a perceber as histórias de vida e, de certo modo o uso dos 

relatos orais em geral, como metodologias “cheias de subjetividades”, levando, 

segundo eles, conseqüentemente, a desvios de observação e a interpretações 

errôneas. 

Segundo a mesma autora, esta percepção veio a mudar no Brasil em 

períodos posteriores tendo em vista o intenso movimento de revalorização da 

história oral na Europa nos anos 60 e 70, levando os cientistas no Brasil a rever 

seus posicionamentos em relação ao uso dos relatos orais. Esta situação se deu, 

também, em função da criação das instituições (museus e fundações) com a 

finalidade de registrar memórias de entrevistas realizadas com personalidades em 

destaque54.  No Brasil, a autora chama a atenção para a criação dos Museus da 

                                                 
53 Além desses trabalhos, Pereira Queiroz cita estudos, no domínio da antropologia, que utilizaram as 
histórias de vida como técnica de pesquisa e que foram realizados por Florestan Fernandes, Herbert 
Baldus, Antonio Colbacchini e César Albissetti. Ver ao respeito, Pereira Queiroz (Idem, p. 41, notas, 
9, 10 e 11). 
54 É importante dizer que este movimento na história oral se deu em valorização da técnica da 
entrevista mediante o uso do gravador para registrar trajetórias de personalidades famosas em 
países da Europa, como a Inglaterra, mas também nos Estados Unidos. No ínício a intenção era a 
valorização da personalidade, posteriormente, com o crescimento nos anos 60 dos movimentos de 
afirmação identitária, as técnicas de história oral e relatos de vida foram utilizados por movimentos 
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Imagem e do Som no Rio de janeiro e em São Paulo, assim como o Centro de 

Pesquisas e Documentação (CPDOC) que detém hoje forte documentação histórica 

oriunda do uso da história oral e dos relatos de vida.   

A estes aspectos se vêm acrescentar aqueles referentes às mudanças da 

sociedade brasileira no período entre os anos 50 e 80. Ela relata que em 1950 o 

meio rural era habitado por 70% da população brasileira e que em 1980, 30 anos 

depois, estas proporções são invertidas, passando a viver em meio urbano 70% 

desta população. Segundo a autora, as mudanças de configuração populacional no 

Brasil levaram os estudos nas ciências humanas e sociais a recolher maior 

quantidade de testemunhos possíveis para as formas de vida das camadas de baixa 

renda, ou seja, interessava saber como estas encaravam suas vidas diante das 

modificações em curso. Vejamos o que diz a autora: 

A finalidade foi o esclarecimento de problemas de memória enquanto 
atributo humano estreitamente dependente da vida social e por esta 
alimentada. O trabalho pioneiro se desenvolveu em São Paulo, cidade cujo 
crescimento acelerado e transformações radicais constituem grandes 
provocações para se inquirir o que sucede com os processos de 
conservação das lembranças. Somente em seguida a esta primeira 
aplicação da técnica, foi ela estendida a investigações sobre aspectos 
propriamente sociais para os quais não se possuía farta documentação, 
fosse em camadas sociais inferiores, fosse em determinados grupos 
étnicos, fosse em certas categorias profissionais, tanto no meio urbano 
quanto no meio rural”  (QUEIROZ, In: SIMSON 1988, p. 33) 

Além disso, a autora destaca que o reaparecimento do uso da história de 

vida como técnica de pesquisa se faz, neste momento, numa perspectiva ainda 

inusitada no Brasil, isto é, no domínio da psicologia social, destacando trabalhos 

como o de BOSI, ECLÉIA, Memória e sociedade: lembranças de velhos e os 

estudos de Demartini sobre a educação no meio rural. Nos termos da autora seria: 

Nestes casos, é agora a sociologia que está em jogo. Os mecanismos da 
memória, sua ligação com a base biológica e com o contexto sócio-
econômico em que se dão as experiências individuais, não constituem para 
elas questões fundamentais. A organização de arquivos, a constituição de 
acervos de documentação, o armazenamento de dados, também por si sós 
não se colocam diretamente como meta a ser alcançada. O que se busca é 
o esclarecimento de relações coletivas entre indivíduos em grupo, numa 
camada social, num contexto profissional, noutras épocas e também agora. 
(QUEIROZ, In: SIMSON 1988, p. 34) 

                                                                                                                                                         
sociais diversos para a afirmação de minorias, seus direitos e reivindicações. Ver Thompson (1992) e 
Ferreira (1994) e (1996).  
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O segundo artigo da mesma coletânea traz um estudo realizado por 

Demartini, intitulado “História de vida na abordagem de problemas educacionais”. 

Este trabalho teve por objetivo estudar a história da educação no meio rural 

mediante o estudo de memórias de velhos professores. Neste, a autora pontua a 

necessidade em situar esta pesquisa num domínio do conhecimento que envolva o 

estudo do social conjugado com uma perspectiva histórica, ou seja, o uso das 

histórias de vida para o estudo de um problema educacional numa determinada 

situação é apresentada em função da necessidade de ultrapassar o olhar 

sociológico, introduzindo em confluência com este uma perspectiva histórica.  

A autora afirma que esta forma de percepção do conhecimento é sugerida 

na sociologia de SIMIAND e indicada no Brasil por Florestam Fernandes, como 

afirma a autora: “... para quem tanto a pesquisa histórica quanto a de campo, são 

fundamentais para a compreensão dos problemas das sociedades humanas em 

suas peculiaridades. A seu ver, a investigação deve ser completa: ‘Ela implica que 

se investigue o presente e o passado’. (DEMARTINI, 1980, p. 45). 55  

Esta necessidade de visualizar outra forma de estudar os problemas 

educacionais, adotando uma análise histórico-sociológica, foi consubstanciada pela 

intenção em superar as formas de estudar a educação, estabelecidas na época. 

Segundo a autora, os estudos voltados para a educação escolar no passado 

estavam na maioria das vezes preocupados com os aspectos relacionados ao 

sistema educacional, e sua expansão e pouco se ativeram a problemas relacionados 

aos valores vivenciados pela população quanto à sua escolarização, pelos agentes 

da educação, assim como o interesse em apreender o funcionamento do sistema 

educacional no contexto da sociedade mais ampla. (DEMARTINI, 1980, p. 46) 

 Outros dois estudos completam os trabalhos realizados por Demartini nos 

anos 80, nos quais ela põe em prática a perspectiva adotada acima e realiza 

                                                 
55 Sociólogo durkhaminiano, François Simiand (1836-1935) além de historiador, foi economista e 
professor do Collége de France. Ele escreveu sua obra em tempos difíceis para a historiografia ‘dita 
positivista’, já que esta se achava fortemente influenciada por historiadores metódicos que, não raro, 
tornavam o diálogo entre História e Ciência Social tenso, principalmente, por conceberem a História 
como mestra das disciplinas, reduzindo as demais, a meras ciências auxiliares. Ver, SIMIAND, 
François. Método Histórico e Ciência Social. Tradução de José Leonardo do Nascimento. Bauru/SP: 
Edusc, 2003, 118p. Ou, HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS: UM LONGO DEBATE Resenha de André 
Dioney Fonseca e Diogo da Silva Roiz, Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.21, p. 230 - 232, 
mar. 2006 - ISSN: 1676-2584 
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estudos sobre a educação na primeira república mediante as memórias de 

professores que atuaram na educação em São Paulo antes de 1930. 

 No texto, “o Coronelismo e a educação na 1ª república”, ela faz uma 

reflexão sobre alguns aspectos da expansão do sistema educacional em São Paulo. 

Em outro, “os alunos e o ensino na república velha através das memórias de velhos 

professores”, busca compreender problemas referentes à matrícula, à freqüência, ao 

rendimento escolar dos alunos e à atividade docente. Nestes estudos são 

perscrutadas as memórias de professores mediante suas histórias de vida na 

intenção de mostrar aspectos que contradiziam idéias estabelecidas sobre o sistema 

de ensino no Brasil na época, estabelecendo correlações significativas entre a 

dedicação dos professores aos alunos, o sistema de avaliação de rendimento 

escolar, que não era realizado pelo próprio professor, assim como a carreira no 

magistério. Aqui, a intenção é usar as histórias de vida para fornecer uma visão 

sobre o sistema educacional, que era uma abordagem de pesquisa em educação 

ainda pouco usual naquele momento.   

No domínio do que poderíamos chamar de “saberes pedagógicos”, 

Goulart (1986) questiona a rejeição da psicologia como disciplina fundamental nos 

cursos de formação de educadores e sua substituição por outras ciências sociais no 

final dos anos 70. Neste texto a autora faz um estudo que tenta apontar a 

necessidade da psicologia rever seu papel ao lado das outras ciências na formação 

dos educadores. Para compreender esta situação, ela realiza um estudo a partir da 

reconstrução das histórias de vida de 18 pessoas que trabalharam com psicologia 

da Educação no período compreendido entre 1925 e 1984 em diversas instituições 

em Belo Horizonte.      

     Mediante as histórias de vida, este estudo pôde delimitar diversos 

conceitos de psicologias expostos pelos entrevistados e identificar que a variação 

nas escolhas esteve ligada tanto ao contexto individual-social quanto à época em 

que o mesmo desenvolveu seu trabalho. Além disso, ela aponta que a psicologia, na 

visão dos entrevistados, apresentava um caráter individualista que tinha a intenção 

em negar o social e o distanciamento entre essa área de estudo e a prática escolar.  
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Diferentemente dos trabalhos relacionados acima,                                                                                                                                                                                                                               

o artigo “Travessia: tentativa de um discurso da ideologia” de Soares (1984) é o 

primeiro texto identificado em nosso levantamento no qual um autor faz um estudo 

de sua vida acadêmica tentado demonstrar a ideologia que esteve presente em cada 

discurso sobre o educar. É de bom senso esclarecer que este texto atendia à 

exigência de escrever uma tese cujo objeto fosse sua própria vida acadêmica, como 

requisito para inscrição em concurso de professor titular na Universidade Federal de 

Minas Gerais.  

Neste estudo a autora vai confrontando os momentos de sua experiência 

com a trajetória e a legitimação de importantes produções que ganharam 

repercussão no campo, demarcando as influências sobre ela de boa parte dos 

estudos em cada época. Aqui a autobiografia é um instrumento para demonstrar a 

trajetória da autora, mas também é útil para realizar uma história da emergência dos 

problemas do campo educacional, segundo a história de sua vida.      

 

7.3 Partindo dos anos 90: a emergência do estudo so bre formação de mulheres  

 

No início dos anos 90, alguns trabalhos selecionados demonstram a 

continuidade das formas de utilização das abordagens autobiográficas no campo da 

educação, ou seja, ainda permanece a perspectiva de usar os relatos de vida e orais 

para estudar problemas relacionados à escola e à educação. No entanto, é 

importante salientar que, neste período, boa parte dos trabalhos que conseguimos 

selecionar apresentava os estudos autobiográficos associados a novos problemas 

que começam a fazer parte do campo educacional. Com certa notoriedade e 

recorrência, no campo da formação surgem questões preocupadas em demarcar um 

domínio de estudos sobre o gênero na educação e na formação de professores, 

principalmente no que concerne ao fenômeno da “feminização do magistério”.  

Paixão (1991), num texto intitulado “Mulheres Mineiras da República 

Velha. Profissão: Professora Primária”, coleta depoimentos junto a professoras 

primárias mineiras, que iniciaram sua carreira entre 1924 e 1938, para compreender 
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o significado da profissão do magistério neste contexto. Nesse trabalho a autora 

mostra a ocorrência no campo pedagógico da crescente feminização na ocupação 

do cargo de docente do nível primário e dando atenção ao fato de como o exercício 

da profissão é acompanhado de uma crescente desvalorização. 

Ela vai delineando os significados sociais relacionados à função da mulher 

como professora na sociedade brasileira e, para tanto, destaca a relação 

estabelecida com o marido e a representação que a sociedade faz dele, assim como 

as motivações que as levaram a escolher a profissão, tais como a relação disso com 

o alcance de melhores condições de vida, a relativa dependência econômica, a 

busca de melhor padrão de vida, de atividade fora do lar, de exercício de uma 

atividade interessante, ao menos diferente das funções familiares e restritas ao 

espaço privado, bem como pela aquisição do respeito que a profissão gozava diante 

da sociedade, uma vez que ascender à função de professora era para a mulher 

adquirir papel distinto em relação à função restrita da mulher às coisas do lar.  

Em outro trabalho intitulado “Magistério primário: profissão feminina, 

carreira masculina”, Demartini & Antunes (1993) registram a história da ocupação da 

mulher na profissão de professor e como esta vai se tornando predominantemente 

espaço de sua atuação. No entanto, vale a ressalva dos autores, mediante estudos 

de relatos orais e documentos, de que a maioria feminina que se constitui na 

ocupação da profissão não se faz representar da mesma forma nos postos de 

controle e de formação de novos profissionais, locus que continua sob o domínio 

predominante de pessoas do sexo masculino.  

Abordando a crescente feminização do magistério, as autoras entrevistam 

mais de 40 homens e mulheres que falam de suas vidas e das direções que 

assumiram após iniciarem a carreira no magistério. Nas trajetórias relatadas é 

identificado um paradoxo presente na história da profissão, qual seja a ascensão 

masculina rápida na carreira, contradito pela difícil ascensão feminina. Vejamos 

como isto está exposto:  

A comparação entre as trajetórias do conjunto de homens e de mulheres 
entrevistados leva assim à constatação de que havia um privilégio 
indiscutível dos primeiros, podendo-se pensar que isso ocorria tanto por 
influência das autoridades escolares, dentro do próprio sistema 
educacional, como era reforçado pelos vínculos estabelecidos com as 
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forças políticas atuantes no estado. (...) O que os relatos indicam é que, tão 
logo era possível, esses homens que assumiram o magistério como 
profissão iam tentando direcionar suas carreiras para outros postos, e 
abandonar o espaço “feminino” das salas de aulas. Deixam de ser 
professores para se tornarem diretores, supervisores, formadores de 
professores, delegados de ensino, chefes da instrução pública do Estado. 
E, dessa maneira, continuar controlando a profissão já então maciçamente 
feminina. (DEMATINI & ANTUNES, 1993, p. 12)  

Fortes (1993), no trabalho “Escola Rural Mineira: observações produzidas 

a partir de depoimentos de antigas professoras” retoma o problema da educação em 

espaços rurais para avaliar depoimentos de professoras que iniciaram suas carreiras 

em escolas rurais no período entre 1918 e 1939. Este texto, embora as depoentes 

sejam mulheres, o fenômeno em questão para o estudo da autora está voltado para 

as condições objetivas de ensino, alertando para a precariedade das escolas e a 

descontinuidade do processo de aprendizagem tendo em vista o perfil dos alunos, 

compostos em sua maioria por alunos trabalhadores, além das especificidades 

referentes às práticas docentes (leigas e normalistas) em classes multisseriadas, 

destacando a forma de organização da sala de aula (separação dos alunos por 

níveis de ensino), a escassez dos recursos didáticos, o planejamento das lições, os 

métodos de alfabetização e as formas de avaliação.  

No texto a autora demonstra a preocupação das políticas de supervisão 

educacional em regular e fiscalizar o ensino primário tendo em vista a presença de 

inspetores escolares, por outro lado, semelhante atenção em garantir as condições 

para o funcionamento das escolas não era dada pelo Estado. Vejamos a citação: 

Os dados obtidos revelam que a situação do ensino rural era de 
carência – carência essa que se manifesta na inexistência e ou 
precariedade do espaço físico destinado às escolas, na ausência de 
preocupação com o preparo do professor e na autonomia do 
professor em relação à organização do trabalho docente, o que pode 
ser observado até mesmo pelo funcionamento diferenciado das 
classes multisseriadas, segundo o critério da professora. Em 
algumas, os alunos eram separados de acordo com o grau de 
adiamento. Noutras, as professoras adotavam o método de ensino 
simultâneo utilizando os alunos mais adiantados para auxiliar os 
outros. Em função dessa autonomia, o Estado acabava por transferir 
aos professores das escolas rurais toda a responsabilidade em 
relação à educação.  (FORTES, 1994, p. 9).                                                                                                                                                    

 Silveira (1994) no texto “Uma adolescente vê o trabalho docente” faz um 

estudo sobre a representação da figura do professor na obra Minha vida de menina, 

que foi um diário de uma adolescente (Helena Morley) mineira e normalista que 
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viveu no final do séc. XIX. Para este trabalho são escolhidas algumas temáticas 

eleitas pelo campo da formação nos últimos anos, tais como o profissionalismo, a 

proletarização, a feminização e os saberes docentes, com a intenção de identificar 

as representações destas temáticas numa obra literária (um diário) e não 

identificada como “literatura pedagógica”, pois fora produzida sem a intenção de 

servir à pesquisa pedagógica em seu contexto56.  

No trabalho “Entre a Casa e a Escola: Educadoras do 1º Grau na Periferia 

de São Paulo”, Carvalho (1995) discute a feminização do magistério público numa 

pesquisa etnográfica que apontou um processo de conseqüências contraditórias 

sobre a organização do trabalho docente e a identidade profissional das professoras. 

Ela propõe rever a tendência presente nos estudos sobre gênero e formação no 

Brasil, que tem sido marcado por uma perspectiva negativa da presença feminina no 

magistério, sobretudo os estudos que dão ênfase à figura do feminino como uma 

imagem que reflete a desvalorização e a proletarização do magistério. Ao contrário 

disso, além dos aspectos negativos, ela aponta as vantagens em ser mulher e ser 

professora. A síntese interessante desta pesquisa é a visualização da feminização 

do magistério como expressão de conseqüências contraditórias.  

Mais uma vez, o conjunto dos trabalhos acima relacionados demarca a 

importância que teve o uso de relatos orais e de vida no anúncio de um novo 

domínio no campo da formação, qual seja o de problematizar a feminização e, com 

isso, as especificidades na formação e na atuação das mulheres na profissão 

docente. Assiste-se, com isso, a conjugação de interesses oriundos de outros 

campos para a constituição de um domínio do saber no campo da formação de 

professores, ao tentar atribuir um lugar às mulheres na história da educação 

                                                 
56 Silveira (Idem) afirma que as questões que investiga constituem o cerne dos saberes docentes, 
segundo Fernadez Enguita, 1991, Lopes, 1991, Tardif, Lessard e Lahaye, 1991, entre outros. Neste 
caso poder-se-ia desenvolver, o que não farei neste momento, uma análise dos problemas 
resultantes de questões inscritas no debate contemporâneo sobre a formação de professores, 
tomando como base um texto literário (não pedagógico) do século XIX. Ao menos dois problemas 
suscitariam um debate; o primeiro está relacionado à translação entre campos de saberes distintos: o 
da formação e o da literatura; o segundo, entre contextos históricos diferenciados, ou seja, neste caso 
ou se levam problemáticas atuais para o século XIX, ou tenta-se atualizar uma obra, encontrando 
validade documental para do debate atual. Nos dois casos incorremos num mesmo e velho problema 
de teoria histórica, o do anacronismo, o fato de fazer afirmações sobre um contexto quando naquela 
época tal problema não fora solicitado pelos seus contemporâneos. A respeito desta análise, ver 
Baeta Neves (2005).       
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brasileira, reconstituindo suas memórias, ressalvando suas especificidades e, 

mediante estas, recontando a história da educação e do ensino no Brasil. 

Acentuando ainda mais a relevância quanto à especificidade da memória 

feminina e suas formas de registro, Souza et. all (1996) num trabalho intitulado 

“Memória e autobiografia: Formação de mulheres e formação de professoras” 

anuncia uma preocupação em demarcar um novo horizonte para a realização de 

estudos envolvendo a trajetória feminina nas escolas. Compondo o GEDOMGE 

(Grupo de Estudos sobre Docência, Memória e Gênero), este grupo de docentes da 

Faculdade de Educação da USP apresenta suas reflexões tentando compreender a 

formação de professoras tomando como base a teorização sobre as questões da 

memória, da memória feminina, em específico, e da autobiografia57. Vejamos o 

anúncio desta perspectiva:  

A análise que se tem a partir daí exemplifica um esforço de deslocamento 
das preocupações sobre a formação de professores do eixo tradicional dos 
recortes disciplinares para um investimento na inclusão da própria voz do 
docente, de sua história pessoal de formação e de trabalho como 
elementos de conhecimentos capazes de contribuir para a melhoria do 
exercício profissional. (SOUZA et all, 1996, p.61) 

No domínio do trabalho desse grupo foi encontrada, pela primeira vez na 

literatura, uma abordagem das autobiografias pela qual os relatos analisados não 

tinham apenas o objetivo de descrever as especificidades das trajetórias das 

mulheres na atuação em escolas, mas também em tomar as experiências de 

pesquisa como etapas formativas. Vejamos outra citação das autoras: 

Atenta às dificuldades de caráter teórico e metodológico que cercam as 
iniciativas de gerar intervenções férteis no domínio de ação profissional, 
estendemos nossos investimentos reflexivos à inclusão das teorizações 
sobre a questão da memória, da memória feminina e da autobiografia. Ao 
serem produzidos, os relatos visavam a uma espécie de constituição de 
experiências capaz de provocar a localização dos episódios significativos 
ao longo do processo de formação na história de vida escolar e extra-
escolar das pessoas. Visavam assim a propiciar análises e reflexões sobre 
o processo de formação de modo a potencializar a redefinição de si nas 
relações docentes, nas quais o objeto é a formação do outro. (SOUZA et 
all, 1996, p.61)    

Neste sentido, os pressupostos anunciados pelos autores ao mesmo 

tempo em que aprofundam a preocupação dos estudos sobre professoras e suas 
                                                 
57 Ver, também, das mesmas autoras (Bueno, Catani, Pereira de Souza e ...) a obra ogranizada com 
a finalidade de apresentar resultados dos estudos deste grupo intitulada “Docência, memória e 
gênero: estudo sobre a formação”, São Paulo, Escrituras, 1997.  
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memórias, atribuem uma nova percepção para as autobiografias no conjunto dos 

seus estudos. Nos trabalhos sobre a memória feminina, as autobiografias aparecem 

como metodologia que viabiliza o anúncio de uma nova problematização no campo 

da educação (a preocupação com a história da atuação e da formação de 

professoras); no entanto, neste trabalho percebemos que as preocupações em 

valorizar os saberes dos docentes, suas vidas e fazer deste processo etapas 

formativas são formas de apropriação das autobiografias que põe em jogo 

pressupostos então até não evidenciados na literatura pedagógica sobre a formação 

de professores no Brasil, ou seja, notamos por parte das autoras aberturas a 

pressupostos que valorizam a experiência autobiográfica como um instrumento que 

oferece a oportunidade de o professor falar de si e para si frente ao esgotamento 

dos discursos científicos sobre a educação e o professor no campo da formação, 

mas não há na obra das autoras qualquer declaração de reconstituição da vida 

distante das determinações sociais. 

Um exemplo disso é a tese de Bueno (1996) na qual deixa claro a 

importância em admitir que o poder se manifesta em todas as esferas da vida social 

e considera relevante compreender os mecanismos pelos quais ele se opera. 

Apoiada na noção de habitus em Bourdieu e no conceito sartriano de projeto, a 

autora tenta justificar a utilização das abordagens autobiográficas encontrando um 

meio termo e aliviando a crítica feita por Bourdieu no texto “L’illusion biographique”, 

no qual o autor declaradamente se opõe à entrada das autobiografias no domínio 

das ciências humanas, sintetizada no argumento de que estas se tornam uma ilusão 

ao incentivar os sujeitos a construírem uma história sem por em jogo a rede de 

relações que evolvem estes sujeitos e os poderes constituídos nestas relações. A 

autora não considera que para Bourdieu as ações dos agentes são meras 

execuções, estas são antes significações sociais, mas que não se (re)significam 

apesar do social.  

É em meio a esta consideração que se interpõe a autora, entre justificar 

uma ruptura com uma lógica demasiadamente presente no campo da formação, que 

distingue os pesquisadores dos professores, e aderir a um método, correndo o risco 

de se afastar dos pressupostos que justificam sua crítica social. O que propõe a 

autora? Permanecer na contradição: 
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... É com esta perspectiva que se tomou a teoria da prática de Bourdieu, 
mais especificamente a noção de habitus, para apoiar juntamente com o 
conceito sartriano de projeto as análises desenvolvidas sobre a questão da 
escolha profissional (e/ou do curso) e sobre as práticas docentes que 
tomam lugar nos cursos de magistério. Por sua vez, foram essas idéias que 
conduziram esta pesquisa a fazer uso do método autobiográfico e dos 
estudos sobre história de vida dos professores. Porquanto, estudar a 
gênese das representações acerca das práticas docentes corresponde a 
uma investigação sobre o modo pelo qual a lógica pedagógica tem se 
construído no âmbito dos cursos de formação de professores, cuja 
dinâmica tem favorecido a incorporação de certos “hábitos pedagógicos” às 
práticas docentes que aí tomam lugar. (BUENO, 1996, p. 29)  

Da mesma época, CUNHA (1996), num estudo sobre a prática do 

professor universitário, aponta alguns pressupostos de aceitabilidade desta nova 

percepção das autobiografias. Primeiro, vale dizer que este estudo teve por objetivo 

estudar como o professor está rompendo com as práticas de ensino estabelecidas 

nas universidades e como ele se encaminha para um direcionamento da 

compreensão do ensino como pesquisa. A partir disso, a autora tenta identificar 

mediante as histórias de vida dos docentes aspectos de um paradigma emergente 

na concepção de conhecimento destes docentes. 

Para isso, assume alguns pressupostos sobre o uso das autobiografias na 

pesquisa. Primeiro, destacamos a importância de valorização da memória, afirmando 

que cada pessoa é síntese do vivido e do que ela gostaria de viver, permitindo, com 

isso, os contornos que cada um dar a si. Segundo, afirma que as experiências de 

vida e o ambiente sociocultural são componentes-chaves na explicação do 

desempenho atual do professor (Idem, Ibidem, p. 38) e que a verdade se constitui 

pelos sentidos encontrados em nossas histórias. Tal como segue: 

O discurso que os professores fazem sobre sua própria história certamente 
não representa a verdade objetiva dos fatos. Entretanto, como interpreta 
Ageno (1989, p.02) “é a verdade do docente, aquilo no que crê e no que 
necessita crer para sustentar sua prática cotidiana...”. Essa posição reforça a 
idéia de Larrosa quando afirma que “o sentido do que somos depende das 
histórias que anunciamos a nós mesmos... em particular das construções 
narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador 
e o personagem principal” (1994, p. 48). Parece ser esse o mesmo sentido 
para a afirmação de Santos de que “todo o conhecimento é autobiográfico” 
(1987, p. 52). (CUNHA, 1996, p. 38)58 

Kramer (1999) num estudo sobre narrativa, experiência de leitura/escrita e 

memória de professores tenta apreender nas trajetórias de docentes as experiências 

                                                 
58 Ver, também, o livro de Cunha, Maria Izabel. “O bom professor e sua prática”, Campinas, SP, 
Papirus, 1989.  
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deles com a leitura e a escrita e quais as influências destas em suas práticas 

pedagógicas. Neste estudo a valorização das autobiografias é anunciada pela 

influência dos estudos de Walter Benjamim, principalmente na revisão da concepção 

histórica e do fazer dos historiadores que este propõe, apostando na valorização da 

construção das narrativas pelos sujeitos e no papel da rememoração deles em seu 

cotidiano. 

Além desse, exerce sobre os pressupostos deste estudo a influência de 

autores que têm realizado pesquisa sobre formação de professores e autobiografias, 

tais como Nóvoa (1992), Huberman (1992) e Goodson (1992), em nível 

internacional; assim como no Brasil dos estudos de Bosi (1993), Dematini et al 

(1993), Souza et al (1993). Tomando como base estes autores, Kramer afirma que 

“... as narrativas, entrevistas autobiográficas, relatos de vida ou histórias de vida 

revelam a possibilidade de um novo campo em pesquisa educacional” (p. 133), 

considerando que estas são espaços de produção textual e construção de suas 

múltiplas interpretações. Vejamos o que diz a autora: 

Ora, ao entrevistar professores sobre suas práticas docentes, Goodson 
(1992) já mencionara como seus entrevistados falavam de suas histórias 
pessoais, o que fez supor que os professores consideravam as questões da 
vida pessoal relevantes para a compreensão do cotidiano de sua prática 
docente. O autor alerta para a falta, nas pesquisas em educação, daquilo que 
para ele é o principal: a voz do professor. (KRAMER, 1999, p. 133)     

Em outro texto, Kramer (2000), reafirmando seu interesse pela leitura, 

escrita e formação de professores, retoma a importância das abordagens 

autobiográficas e dando ênfase aos autores acima referenciados ressalta: 

As narrativas, entrevistas autobiográficas, relatos de vida ou histórias de vida 
foram tomadas como espaços de narrativa, abrindo-se, como textos que são, 
as diversas interpretações. Ao contar as histórias de leitura/escrita, os 
professores iam-se lembrando da sua vida, dando a ela outros sentidos, 
antevendo mudanças na sua prática. Interessou-nos ouvir e analisar histórias 
de leitura/escrita e de formação, forjando uma prática de pesquisa que se 
preocupa também com as coisas simples e pequenas. Com essa meta, e 
apropriando-nos dos conhecimentos que o estudo da narrativa, leitura e da 
escrita de professores favorece adquirir, pretendemos contribuir para as 
políticas públicas de acesso á escrita, de formação de professores, de 
formação de leitores, concebendo política educacional no bojo de uma 
política cultural e científica. (KRAMER, 2000, p.106)     

Caldeira (2000) no texto “Fragmentos de história de vida de uma 

professora” realiza uma pesquisa que busca apreender o movimento de construção 
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de identidade ao longo da trajetória pessoal e profissional dos professores tomando 

como base a história de uma professora para apontar traços e processos 

constitutivos de sua identidade ao longo de sua vida profissional. Ela afirma que este 

estudo se insere num conjunto de interesses nas ciências humanas em favor de 

diferentes abordagens que possibilitem uma aproximação dos processos pelos quais 

os professores se constituem como profissionais, anunciando isso como uma nova 

perspectiva.  

Trata-se de uma busca de novos referenciais teóricos e de novas 
metodologias que permitem apreender e compreender esse movimento ao 
longo de sua trajetória pessoal e profissional. [...] Diante dessa problemática, 
a história de vida vem sendo considerada um procedimento de investigação 
promissor para se penetrar de forma mais profunda e significativa nos 
processos de constituição de identidades profissionais. (CALDEIRA, 2000, p. 
104) 

Diante disso, a autora considera as histórias de vida como um fértil 

instrumento para captar o movimento da constituição das identidades dos sujeitos 

levando em consideração as significações sociais construídas sobre as profissões, 

assim como os significados que cada professor concede ao trabalho docente. Assim, 

para reconstituir a trajetória de uma professora, a autora ressaltou que: “... A história 

de vida se define como um relato de um narrador – sobre sua vida através do tempo, 

buscando reconstruir os acontecimentos vividos e transmitir as experiências 

adquiridas – ao investigador – que faz o registro e a organização histórica” 

(CALDEIRA, 2000, p. 107). 

Catani et. all (2000), no trabalho “’Amor dos começos’: por uma história 

das relações com a escola”, demonstra abertura para a introdução de abordagens 

autobiográficas para o estudo da memória dos sujeitos e aponta contradições 

(paradoxos) na relação entre eles, suas experiências escolares e seu exercício 

profissional com base em depoimentos presentes na literatura, nas autobiografias e 

nos relatos de formação intelectual de alunos e professores já atuantes.   

As autoras afirmam que este estudo ao buscar ressaltar “a voz dos 

agentes envolvidos nos processos educacionais” (CATANI, 2000, p. 152) e se insere 

no interesse que tem se constituído no domínio da história da educação, esforçando-

se por reinventar fontes para a elaboração deste saber, tal como segue: 
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Pretende-se neste texto, com base em relatos autobiográficos, explicitar e 
discutir as peculiaridades das relações que os indivíduos, homens e 
mulheres (alunos e professoras), mantém com a escola e com as diferentes 
disciplinas, e os significados dessas relações em histórias de escolarização e 
na formação de identidade de professores. Tal análise contribui para a 
proposição de novas modalidades de formação que estimulam disposições 
favoráveis ao conhecimento, ultrapassando formulações correntemente 
alimentadas pelos discursos dos professores que, muitas vezes, vêem essas 
relações contaminadas por vagos atributos como interesse e o desinteresse 
dos alunos.  

Levando ao cabo a preocupação com a formação da identidade docente e 

as experiências escolares iniciais, atribui-se neste texto papel relevante à escrita dos 

sujeitos mediante suas narrativas, que são formas privilegiadas para apreensão dos 

processos identitários, principalmente porque, neste texto, as autoras ao mesmo 

tempo em que afirmam a eficácia das autobiografias, também assumem que as 

narrativas emergem de uma quantidade indefinida de eus, os quais se constituem e 

se adéqüem na relação com os outros. Vejamos a seguinte citação: “Os outros são, 

dessa forma, referências imprescindíveis das nossas lembranças. Mas não apenas 

isso. Ao atuarem como espelhos, suas lembranças são por nós apropriados, 

tornando-se elementos integrantes e inseparáveis de nossas próprias memórias” 

(Idem, Ibidem, p. 169). 

Em dois trabalhos publicados em duas revistas diferentes, mas que são 

originários da mesma pesquisa, Lapo & Bueno (2002, 2003) fazem uma incursão 

pela vida de professores do Estado de São Paulo para estudar os vínculos, as 

rupturas e os desencantos provocados neles pelo o fenômeno do “abandono do 

magistério”. Nesta pesquisa, as autobiografias aparecem com a finalidade de servir 

como método da pesquisa para dar visibilidade às motivações que conduziram um 

número elevado de docentes a solicitar exoneração da função de docente.  

Nestes estudos, os problemas suscitados colocam em debate questões 

sobre a adaptabilidade humana, a relação dos indivíduos com o fenômeno do 

trabalho e com as novas formas de configuração com as questões demandadas pelo 

mundo contemporâneo. Deste modo, as autobiografias apresentam utilidade se 

consegue evidenciar os mecanismos pessoais e institucionais que fazem com os 

docentes abandonem definitivamente o trabalho.    
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Souza (2000) em “Representações de corpo-identidade em histórias de 

vida” toma as histórias de vida para viabilizar possibilidades interpretativas e 

representações do corpo com a finalidade de repensar a noção de corpo na visão de 

professores de biologia. Neste caso abordagens autobiográficas aparecem 

associadas à abertura do campo educacional para os estudos culturais numa 

perspectiva pós-estruturalista. Este estudo analisa os momentos significativos na 

vida dos professores para tentar demonstrar como os docentes, que tomam a noção 

de corpo como objetos de estudo constroem, também, para si e pela sua história 

uma compreensão vinculada a suas representações sociais. Neste estudo, a 

intenção é visualizar o corpo para além do seu aspecto biológico, como uma 

categoria social e deixar o entendimento de que os saberes estão inter-relacionados.  

 

7.4 O que dizem algumas teses e dissertações 

 

Um conjunto de teses e dissertações apresentadas junto a programas de 

pós-graduação do país tornou-se, também, objeto de nosso estudo. Vale dizer que 

muitos dos trabalhos já analisados e publicados na imprensa periódica em educação 

é resultado das pesquisas desenvolvidas em cursos de pós-graduação stricto senso 

e para não tornar repetitivo o esboço que se vai apresentar nesta parte, apenas será 

direcionada a atenção para as obras ainda não referenciadas ao longo do texto.  

Já se afirmou inicialmente, quando da exposição das fontes desta 

pesquisa, que houve um crescente interesse no campo da educação pelas 

abordagens autobiográficas, levando em consideração o aumento de teses 

dissertações publicadas a partir do ano 2000. Os trabalhos, aqui referenciados, não 

constituem a totalidade das produções das pesquisas desenvolvidas junto aos 

programas de pesquisa, mas eles são uma mostra selecionada tomando como base 

a preocupação com os processos formativos, ou seja, em muitas das pesquisas 

desenvolvidas no campo da educação, utilizando abordagens autobiográficas, o foco 

não é responder uma questão sobre a formação. Nossa preocupação primeira foi 

identificar trabalhos sobre formação e, especificamente, formação de professores. 
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Depois, apontar trabalhos de autores que tenham apresentado propostas formativas 

pelas autobiografias; além disso, indicaram-se aqueles trabalhos tomados como 

referência indispensável para a realização dos estudos autobiográficos e que são 

continuamente citados no campo da formação.  

  Inicia-se pelo estudo de Nadai (1991) “Educação como apostolado: 

história e reminiscências (São Paulo 1930 – 1970)”. Este trabalho teve por intenção 

estudar as representações, imagens e símbolos elaborados por um grupo de 

professores que estudou e atuou nas escolas oficiais secundárias, normais e 

superiores dos anos 30 aos 70; tendo como finalidade compreender o debate sobre 

as demandas por escola pública em São Paulo neste período. Para realizar seu 

estudo, a autora encontra na revisão histórica a importância dos estudos da 

memória dos sujeitos e suas trajetórias para a apreensão das representações 

sociais. Assim, aponta como fundamentos em seus trabalhos os estudos de 

Halbwachs, Le Goff, Bosi, Thompson e outros. Aqui, a preocupação das narrativas 

dos indivíduos segue o direcionamento de situá-los no grupo do qual fazem parte e 

das relações sociais tecidas no contexto do estudo, e a “récit de vie” [Grifo do Autor], 

como instrumento de coleta de dados, se justifica se o método for capaz de 

“apreender o pensamento particular, expresso em seu significado totalizador” 

(NADAI, 1991, p. 19).  

   Na pesquisa, “Memórias em exclusão: ser professor negro na cidade de 

São Paulo 1950 - 1990”, realizada por Rofino (1996), a temática em questão se 

preocupa em perceber e avaliar a discriminação que emerge das memórias de 

professores negros e as possíveis modificações que poderiam ter ocorrido durante 

cinco décadas. Dois aspectos justificam a realização deste estudo, primeiro que, até 

os anos 50, não houve significativos registros de presença de professores negros 

neste sistema de ensino; o segundo, que a partir deste período percebe-se uma 

presença mais efetiva da participação de professores negros movida por dois 

motivos: a intensificação do processo de massificação do ensino e a revitalização do 

movimento negro na sociedade brasileira.  

Aqui, os sujeitos, tomados e situados no domínio do social, são 

visualizados mediante suas lembranças, ou seja, o estudo coloca em questão os 

problemas de memória tomando como base os estudos de Halbwachs e Pollak, 
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discutindo a memória histórica e dando ênfase ao “domínio comum” das lembranças, 

destacando as dificuldades de evocar as lembranças individuais e mais íntimas. 

Além disso, destaca os aspectos da memória, apontada por Pollak e relacionada às 

“memórias subterrâneas”, aquelas para as quais os sujeitos apresentam dificuldades 

em expressá-las e que permanecem em zonas silenciosas, destacando que “... as 

lembranças dos professores negros serão marcadas pelo esquecimento, serão 

encobertas. Os relatos tenderão a ser reforçados por ‘não ditos’ [Grifo Nosso] que 

constroem uma realidade que justifica o presente destes cidadãos” (ROFINO, 1996, 

p.14). 

Oliveira (2001), problematizando, também, a afrodescendência realiza um 

estudo que teve como principal objetivo compreender a construção da identidade de 

duas professoras afrodescendentes atuantes no início de 1950 em São Paulo, 

partindo de suas experiências pessoais. Reivindica em suas memórias lembranças 

sobre o lugar social dos negros em função das histórias vivenciadas em família e 

questiona o processo de enquadramento [Grifo Nosso] que não reconhecia a 

cidadania de mulheres e homens afrodescendentes no decorrer da história do Brasil.  

Estas experiências familiares, apresentadas pela autora e recheada de 

declarações pessoais, aparecem como expressões das condições vividas pelos 

afrodescendentes, social e hierarquicamente estabelecidas, fazendo desvelar 

problemas centrais para a compreensão da inserção dos negros na sociedade 

brasileira, por isso não deixa de registrar seu incômodo com os preconceitos vividos 

por ela e por docentes num contexto, ao mesmo tempo, de inserção do negro nas 

escolas como docentes e de massificação do ensino no Brasil.  

Ao longo do seu texto, ela se insere nas narrativas das docentes para 

descrever como elas “... se vêem atualmente e como se viam na infância, na 

adolescência e no início da fase adulta. Mostra como elas foram forjando suas 

identidades no decorrer do tempo através da maneira como seus corpos eram 

encarados pelos outros...” (OLIVEIRA, 2001, p.03). Além de outros aspectos, a 

autora destaca, no item “Entre o narrável e o inarrável: memórias subterrâneas”, que 

o esquecimento faz parte da memória, tendo em vista os momentos ocorridos nas 

entrevistas em que as docentes quiseram evitar algo que estava latente, ou seja, 

quando as memórias subterrâneas vieram à tona. 
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Além destes, outro trabalho na mesma temática é a pesquisa realizada por 

Ribeiro (2001). Neste estudo, ela usa as narrativas para compreender a trajetória 

escolar e profissional de professores negros das Universidades Públicas do Estado 

de São Paulo.  Para isso, ela problematiza as oportunidades de escolarização do 

negro, a chegada deles na docência da universidade pública, bem como as 

perspectivas políticas e sociais do negro. Para a apreensão destes aspectos 

mediante a vida de docentes, a autora põe em questão a memória como recurso 

metodológico que possibilita a organização da experiência vivida e o conhecimento 

adquirido pelos sujeitos, permitindo desvendar as ocorrências sociais vividas pelos 

grupos, os conflitos, o preconceito, a discriminação e outros enfrentamentos 

relativos ao espaço social, como espaço de luta.  

Para tanto a autora não deixa de marcar a influência de estudos sobre 

memória que subsidiaram a realização da pesquisa, tais como os trabalhos de Pierre 

Nora, Halbwachs, Pollak, Queiroz, Thompson e outros, marcando a importância da 

história de vida como uma técnica de pesquisa: 

... Para apreendermos neste texto a trajetória educacional e profissional 
dos professores afrodescentes, fomos em busca de uma técnica que 
pudesse nos responder com rigor e relevância. Para tanto, era necessário 
dar voz ao sujeito para relatar sobre suas lutas e conquistas profissionais e 
escolares. Uma técnica que permitisse ver o outro na sua totalidade, e não 
um objeto a ser investigado, para que se pudesse interpretar em lugar de 
mensurar, de descobrir em vez de constatar, permitindo o conhecimento 
dos fatos da vida cotidiana dos indivíduos. (RIBEIRO, 2001, p. 12)  

Dobbeck (2000), numa dissertação sobre a construção da consciência 

política do professor, toma como pressuposto de que o processo de pauperização a 

que foram submetidos os professores na década de 70 contribui e contribuiu para a 

formação de uma consciência crítica, individual e coletiva; acentuando o processo 

de mobilização, reiniciado a partir de 1978, como fundamental para a construção de 

uma consciência crítica dos professores no Brasil.  

Apoiando-se no instrumental crítico de orientação marxista e unindo 

autores como Kosik, Lefebvre, Lukáks e Gramsci, a autora dá ênfase a sua 

vinculação e inserção em movimentos sociais de professores, assim como a 

influência e contato com a obra destes autores para sua formação e o processo de 

conscientização pelo qual passou. Assim, parte para o estudo da vida de docentes 

que tiveram contato e presença significativa em movimentos sociais. Orienta-se, 
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inicialmente, pelos estudos de Michel Certeau levando em consideração que ele 

toma os relatos autobiográficos como resultados de uma tomada de consciência do 

sujeito. Segundo a autora, Certeau acentua o percurso da vida dos sujeitos e os 

significados construídos nos relatos por estes revelarem as contradições que são 

próprias da realidade de cada sujeito, da seguinte maneira: 

... Assim, os casos aqui estudados devem ser entendidos como casos de 
“processos de construção da consciência”, como percursos individuais, 
constituintes da história do processo de formação da consciência dos 
professores, importantes para a compreensão deste segmento profissional. 
(DOBBECK, 2000, p. 09)      

No mais, a autora encontra em Antonio Nóvoa e Ivon Goodson 

fundamentos para a inserção de sua problematização no domínio da preocupação 

que aproxima as autobiografias da formação, considerando que os trabalhos 

realizados com relatos são capazes de “... favorecer o redimensionamento das 

experiências de formação e das trajetórias profissionais e tendem a fazer com que 

se infiltrem na prática atual novas buscas e novos modos de conduzir o ensino” 

(Idem, ibidem, p.09). Além disso, toma como pressuposto a crença de que as 

experiências na história da profissão docente estão, também, atuando nas práticas 

destes professores, afirmando: 

... A reconstrução do processo de formação, além da identificação de 
dados realmente formadores em cada caso, vai possibilitar a emergência e 
constituição de um sentimento de pertença à categoria dos professores e, 
isto fica claro, na leitura dos relatos e então podemos entendê-los como um 
momento de inclusão maior ou menor destas professoras no seio da 
categoria.  

Enge (2004), estudando o início da profissionalização de egressos do 

curso de licenciatura da USP no período de 1994-1995, questiona os embates que 

eles enfrentam quando tem que ingressar no mercado de trabalho, sobre o que vão 

fazer como professores, quanto à dúvida em seguir ou abandonar a profissão, ou 

seja, nas palavras da autora “... Enfim, de que modo eles lidam com suas 

motivações, gostos, preferências frente ao mercado de trabalho, às expectativas 

sociais e frente às suas próprias expectativas” (ENGE, 2004, p. 08). 

Neste trabalho, anunciado numa perspectiva histórico-sociológica, não 

demonstra imediatamente os vínculos com uma abordagem autobiográfica de 

valorização da formação pelas histórias de vida dos sujeitos. Antes, a autora quer 
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perceber como os egressos dos cursos de licenciatura reagem frente às percepções 

estabelecidas socialmente de desvalorização e precarização da profissão do 

professor. Aqui o interesse pela vida dos sujeitos segue o objetivo de apreender as 

percepções individuais diante dos entraves da profissionalização do professor.  

Santos (2003), seguindo abordagem semelhante e apoiado nos estudos 

de Zélia Demartini, examina as formas que o trabalho docente assumiu entre as 

décadas de 1960 e 1980, para compreender a relação entre as professoras e seu 

próprio trabalho, com a finalidade de obter, mediante as experiências de 

professoras, uma caracterização do trabalho docente que se desenvolvia no antigo 

curso primário, hoje série iniciais do Ensino Fundamental.  

Deste modo, ela busca saber as formas de adequação e ou resistência ao 

tecnicismo, verificando em que medida estes processos se relacionam com a 

atividade docente e aos significados e condições para o exercício da profissão, 

estabelecendo relações entre as atividades ocupacionais das docentes e conceitos 

sociológicos como os de profissionalismo e proletarização.       

Nery (1996), em sua dissertação “Textos, contextos e intertexos – a 

trajetória de leitura de uma professora”, inspirada em questões de leitura suscitadas 

em sua própria trajetória como docente e ressaltando a importância da leitura para a 

formação e o exercício da profissão do professor, delimita as seguintes questões: “... 

por que a escola considera a leitura como um problema apenas educacional, 

desprezando seu aspecto político, no sentido da distribuição dos bens culturais? 

Como relacionar, na prática cotidiana da escola, leitura e prazer? O professor pensa-

se, ele também, leitor? De que forma o professor relaciona ser leitor e ser mediador 

de leitura? 

Para responder estas questões, a autora nos remete a buscar entender 

que tipo de leitor e que imagem da leitura tem o professor, a sua história com a 

leitura, seu processo formativos pelas leituras, ou seja, significa “... como indica 

Nóvoa (1992), buscar relações entre a formação acadêmica do professor, a 

formação contínua e a autoformação do professor, ou seja, explicitar quais são os 

espaços de interação entre as duas dimensões (a pessoal e a profissional) dos 

professores” (NERY, 1996, p.27).  
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Diante disso, a autora encaminha sua pesquisa dando ênfase ao fato de 

que o contexto individual do professor é um conhecimento importante para discutir 

as relações entre a formação do professor e a melhoria da qualidade do ensino, 

destacando que a experiência de vida, assim como o ambiente sócio-cultural 

representa aspectos fundamentais para a compreensão de quem é o professor num 

dado contexto histórico e de que forma estes aspectos interferem na sua prática 

profissional. 

Por isso, ela justifica a escolha da história de vida como metodologia de 

pesquisa, levando em consideração, de início, a necessidade de reconceitualizar os 

modelos de desenvolvimento profissional do professor, introduzindo uma leitura 

deste, partindo de sua pessoa para compreendê-lo como profissional; e, em 

seguida, pelo fato de que a metodologia de “história de vida” é uma forma de 

apreender o individual do docente na sua relação com o social, ou seja, aspectos do 

ambiente sócio-cultural que interferem na sua prática profissional. Assim, pondera a 

autora: 

“Ao procurar compreender o professor enquanto leitor e suas relações com 
o ler, fora e dentro da escola, uma das preocupações, quando do 
planejamento desta pesquisa, foi a escolha de um instrumento que 
pudesse dar voz a um indivíduo que é coletivo e captasse pontos de 
intersecção entre a pessoa do professor e seu lado profissional” (NERY, 
1996, p.29) 

Cury (2001), fazendo um mergulho em sua experiência para retirar desta 

as questões de sua pesquisa, estuda a memória de leitura de professoras primárias 

no Estado de São Paulo. Ela apresenta seu texto dividido em cenários (capítulos) 

pelos quais faz uma incursão sobre as relações entre linguagem, cultura e história, 

apoiando-se nos estudos de Benjamim e Bakhtin; depois sobre o cenário histórico 

de expansão e publicações de impressos em São Paulo, nas décadas iniciais do 

século XX; discute como emerge a questão do gênero ao tratar de leitura na escola; 

sobre a apresentação das professoras e seus relatos de vida e como elas se 

tornaram mulheres leitoras; para, por fim, apontar as leituras e os autores descritos 

nos relatos das professoras, assim como os vários discursos que circulavam na 

época da nacionalização do país. Ou seja, dois aspectos são importantes: a 

expansão das publicações e a trajetórias das professoras como leitoras.  
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Silva Jorge (2005) num trabalho sobre o que denomina de “narrativas 

intergeracionais” põe em questão o papel educativo e cultural da narrativa oral e da 

importância da mediação dialógica na relação idoso-criança-adolescente, tendo 

como objetivo estabelecer vínculos e trocas comunicacionais entre gerações nos 

processos educativos. Para a realização deste estudo, a autora utilizou como 

metodologia o que ela denominou de Roda de Histórias, um espaço de relações 

envolvendo um grupo de gerações distintas com a finalidade de propiciar 

experiências narrativas e estudar como nestas se constituem os vínculos sociais, 

culturais, afetivos e educacionais. 

Na pesquisa “A estética da professoralidade: um estudo interdisciplinar 

sobre a subjetividade do professor”, Pereira (1997) apresenta um texto ainda pouco 

comum para época, pois para a construção dos pressupostos de seu estudo, lança-

se sobre uma literatura filosófica e posicionamentos que, em nosso ver, ainda não 

tinha sido, na forma como foi discutido pelo autor, apresentados aos estudos sobre 

formação de professores.  

Neste trabalho, ele toma a questão “Como é que se vem a ser professor?” 

para por em jogo a compreensão do professor e do seu percurso formativo como 

uma estética da existência, segundo as orientações de Michel Foucault. Vejamos o 

que diz o autor sobre suas opções filosóficas: 

... Aos poucos, porém, percebi que a filosofia pura não me levava a lugar 
nenhum. Dispendia um esforço intelectual enorme mas não saía do lugar. 
Faltava vida naquele trabalho todo. Eu vinha falando sobre filosofia, mais 
do que fazendo filosofia. Fazer filosofia significa produzir o presente, diz 
Foucault. Significa apoderar-se dos modos de produção de si mesmo, 
produzir conceitos que sustentem a fabricação da própria vida. (PEREIRA, 
1997, p. 13) 

Deste modo, o autor continua seu texto anunciando um conjunto de 

assertivas que tornam seu estudo viável tendo em vista a ruptura que ele é obrigado 

a operar na sua relação com os objetos que estuda e isto implica em incluir sua vida 

como parte da pesquisa que deseja realizar. E, assim, anuncia: “... Evidentemente 

não há novidade nisso. A novidade era pra mim. A novidade era eu, exercitando a 

prática de pensar não mais sobre as coisas. Foi, então, que enveredei pelo caminho 

da arte.” (PEREIRA, 1997, p. 14). 
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Assim, as autobiografias são apresentadas pelo autor pela capacidade de 

o mesmo conseguir perceber seu processo de subjetivação e o envolvimento dele 

com as formas de “desterritorialização” da subjetividade, pois a função da história 

vida para ele é dissipar as identidades estabelecidas, fazendo aparecer 

descontinuidades que nos atravessam como afirma o autor: “... Ser professor não 

estava separado de ser o que vinha sendo. Profissional ou pessoal, tudo dizia 

respeito a um único sujeito que experimentava a segmentaridade, a descontinuidade 

e a prática de si como algo singular”. (PEREIRA, 1997, p. 17)  

Perez (2002), num estudo sobre as narrativas de professoras 

alfabetizadoras, anuncia que sua pesquisa se enquadra no domínio de estudo sobre 

a complexidade contemporânea, compreendida pelo desafio de construir 

configurações teórico-metodológicas na pesquisa educacional com intenção de 

apontar novas possibilidades interpretativas do saber-fazer pedagógico. Ela defende 

que este saber-fazer é formado por um emaranhado complexo de significações, 

envolvendo as experiências humanas, e que a função do pesquisador é “... tal como 

um artesão, puxa fios, desdobra significados e elimina as fronteiras, que 

tradicionalmente têm marcado os diferentes campos da pesquisa em educação, 

tecendo uma nova configuração para a compreensão do conhecimento humano” 

(PEREIRA, 1997, p. 18) 

Embora esteja preocupada com o anúncio de uma nova forma de saber 

sobre a formação - “... pelo exercício de outras conexões, me possibilite 

produzir/inventar outros caminhos para a pesquisa em educação” (PEREIRA, 1997, 

p. 21) - o autor não deixa de apresentar sua questão de pesquisa levando em 

consideração as formas de determinação do social e das relações de poder 

imprescindíveis à compreensão dos processos de produção de subjetividades de 

resistência. Assim, afirma: 

... A problematização da minha questão inicial – como se produzem no 
cotidiano de vida e de trabalho de mulheres-professoras, subjetividades de 
resistência, que traduzem processos/movimentos de ruptura com discursos 
e práticas instituídas sobre o saber-docente – conduziu à ampliação de 
meu enfoque original. Tal mudança começa a se configurar na prática da 
pesquisa, a partir da percepção de que o meu olhar investigativo, para 
além da escuta sensível ao relato oral das experiências de vida das 
professoras, estava direcionado para o processo de reflexão que o referido 
relato detonava.      
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Diante disso, a autora segue sua pesquisa orientada por dois momentos, o 

da produção da escrita das narrativas autobiográficas e a reflexão sobre os 

processos de formação, passando a perceber que estes processos propiciam as 

relações subjetividades/práticas pedagógicas que permitem aos sujeitos 

“desenharem os diagramas de suas vidas (p.24)”, levando-os, conseqüentemente, a 

reinventarem suas vidas, tal como segue: 

... Inventar a vida produzindo sentidos à vida, é inventar a si mesmo 
inventando mundos possíveis. Inventar/criar, são deslocamentos que 
possibilitam, do ponto de vista da subjetividade, transformação; ao mesmo 
tempo que, do ponto de vista das representações, remetem a processos de 
des-significação e resignificação do vivido (PEREIRA, 1997, p.24) 

Outro trabalho no qual o conhecimento aparece como expressão da 

complexidade do real e das múltiplas relações que envolvem o cotidiano, é a 

pesquisa de Stano (2001). Ela toma como pressuposto aportes de estudos sobre o 

imaginário dos sujeitos para apresentar uma postura epistemológica marcada pelas 

diferenciadas formas de conhecimento que, segundo ela, embora diferenciados, não 

conflitam e se compatibilizam. Vejamos o que diz: 

Nesta perspectiva fiz muitas perguntas: como investigar diferentes 
dimensões do real de um grupo social? E, a partir daí, e, enfileirei, outras 
perguntas que a temática do migrante me suscitava, tais como: Como 
buscar o sujeito individual frente à realidade na qual está imerso? Será que 
o fator econômico é tão prepoderante que, não sendo atendido, “apaga” da 
mente individual as outras dimensões do real? O que acredita, sonha, 
sofre, a despeito das dificuldades? Como encara sua trajetória ou constrói 
a ponte entre “sua” história e a história do grupo a que pertence? Como 
trabalha os conflitos individuais e coletivos? Como resolve suas 
frustrações? Como percebe seu espaço e se localiza nele? Como vivencia 
a mudança cultural, porque migrante? Como busca ou não integrar-se ao 
novo espaço? Com sofrimento? Com esperança? Com apatia? Com 
fatalismo? Sente que pertence a esse lugar ou a outro original ou ainda 
outro, posto no porvir, ou a lugar algum? Como encara a sua pobreza 
material, mas também, porventura sua miséria cultural? Essas e outras 
questões me energizam para este estudo.    

Este estudo não consiste imediatamente em valorizar as autobiografias 

como processos formativos, mas estuda a vida das pessoas e narrativas contadas 

para elas possam revelar como uma realidade aparece multifacetada para os 

mesmos, procurando delinear aspectos das relações desta com os sujeitos e trata, 

especificamente, dos processos envolvidos no que denomina de ciclo vital, tais 

como o envelhecimento, a doença e a morte. 
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Numa tese na qual se nota forte influência do movimento 

pesquisa/formação, tanto nos pressupostos quanto nas referências bibliográficas, 

Warschauer (2000) questiona a organização do trabalho pedagógico e a formação 

de professores para introduzir formas de conhecimento capazes de romper com as 

práticas institucionais e processos formativos marcados pela transmissão do 

conhecimento e pela desarticulação em disciplinas. Assim, ela propõe: 

... É necessário é possível investir em espaços para a reflexão partilhada 
dos professores em substituição a uma formação abusivamente 
acadêmica, que pouco resulta em competências para seu futuro 
profissional, no sentido referido por Perrenoud e Le Boterf. Profissionais 
que, pelas poucas oportunidades de conhecimento e de vivências 
comunitárias, correm o risco de, ao se inserir no mundo competitivo do 
trabalho, acabarem excluindo uns e formando outros para atuarem dentro 
da mesma lógica de exclusão, entendendo, por exemplo, que a projeção 
individual é o único caminho para a sobrevivência. (WARSCHAUER, 2000, 
p. 03) 

Deste modo, visualizando seu trabalho no domínio de um tipo de 

conhecimento que se encontra respaldado por um paradigma emergente 

(Boaventura de Souza Santos), a autora valoriza aspectos como o 

autoconhecimento, a criatividade e a satisfação pessoal, valorizando a escola como 

espaço de formação onde se torna possível a construção de novas relações dos 

sujeitos com o conhecimento, consigo próprio e com os outros. Assim, considera e 

propõe uma teoria da formação que passe por três momentos: a auto, a hetero e a 

ecoformação.  

Em seu trabalho, ela propõe uma análise que passa por estes três 

momentos no que denomina, respectivamente, de livro da manhã, livro da tarde e 

livro da noite. No primeiro, ela analisa os próprios episódios de sua vida, oferecendo 

reflexões autobiográficas de sua natureza individual. Em seguida, ela revela o que 

aprendeu com os outros, para, por fim, elaborar uma narrativa da história de uma 

escola. 

... o ambiente escolar pode oferecer, pelo contato direto “com as coisas”, 
uma formação pela experiência e pelas partilhas, reconstruindo os 
caminhos enquanto seus atores caminham, ora concentrando-se, ora 
enfrentando suas diferenças, mas sempre deparando-se consigo no 
movimento reflexivo constantemente partilhado nas rodas de conversa e 
nos textos do análise do vivido. (WARSCHAUER, 2000, p. 06)     
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7.5 O anúncio da crença na experiência formativa da s abordagens 

autobiográficas 

 

No capítulo anterior, foi feita uma exposição da valorização da 

subjetividade no campo da formação e de como esta esteve vinculada à sua 

reivindicação, seja nos projetos formativos, nas políticas educativas e ou nos 

programas de formação, assim como nas pesquisas em ciências humanas, 

notadamente, na educação e na formação de professores. Se a visão que se teve foi 

de valorização da individualidade dos sujeitos, apenas agora se pode falar na forma 

como esta valorização se interpôs pelas abordagens autobiográficas.  

A recepção destas abordagens no campo da formação no Brasil, levando 

em consideração o histórico das produções elaborado anteriormente, passou por 

três momentos em nosso entendimento. Primeiro, as abordagens autobiográficas 

surge como uma necessidade nas ciências humanas em valorizar informações 

qualitativas e estabelecer uma ruptura com a visão quantitativa, ou seja, a palavra e 

sua inesgotável significação passam a ser o foco de atenção dos estudos nas 

ciências humanas. Aqui, as autobiografias têm a função de demonstrar as limitações 

dos estudos quantitativos e de abordagens estruturantes, mas também abre o 

universo das ciências humanas para o que já vinha ocorrendo na antropologia: a 

valorização da vida dos sujeitos e das interações sociais. 

Diante dos trabalhos analisados, não é difícil reconhecer o fato de as 

abordagens autobiográficas aparecerem na literatura pedagógica brasileira como 

uma técnica de pesquisa, estando, também, associada à necessidade de introduzir 

outras formas de estudo ao campo educacional e, de certo modo, refletindo o que 

esteve acontecendo no campo das ciências humanas, tendo em vista o esgotamento 

de abordagens quantitativas para lidar com pesquisas sociais. 

 Além disso, percebemos nos trabalhos que o uso das autobiografias 

aparece justificando a aproximação entre abordagens, tais como a sociológica e a 

histórica - Demartini influenciada pelo trabalho de Folorestan Fernandes e Simiand, 

e pela importância adquirida pelos relatos orais nos anos 60 e 70 – assim como, da 



 202 

ampliação da perspectiva psicológica na educação que envolvesse uma 

compreensão do social (Goulart, 1986). 

Além desses, outros aspectos demarcam o uso das abordagens 

autobiográficas. De início, o fenômeno da migração urbana no Brasil, que levou os 

pesquisadores a tentarem entender os processos sociais das mudanças da 

realidade brasileira a partir dos depoimentos dos sujeitos; em seguida, a 

necessidade de superação de uma visão de escola no Brasil tomando como base o 

estudo do seu sistema, isto é, o uso das técnicas com histórias de vida esteve, 

também, envolvido como uma necessidade do campo educacional nos anos 80 em 

aprofundar os estudos sobre as relações do sujeito no cotidiano das escolas.  

Portanto, no campo educacional no Brasil neste período, os estudos com 

autobiografias envolvem a combinação destas exigências postas ao campo e o uso 

dos relatos de vidas e ou orais aparecem como uma técnica de pesquisa para 

abordar problemas e apresentar novas formas de estudar a educação. No único 

texto, no qual poderíamos dizer que houve uma leitura de um autor sobre si, não 

encontramos ainda uma necessidade de o indivíduo reafirma-se e rever seus passos 

formativos pela autobiografia. Soares (Op. cit.) faz tão somente uma espécie de 

autobiografia filosófica a partir de suas experiências de leituras de importantes e 

consolidadas obras no campo com a finalidade de produzir um texto para um 

processo seletivo, ou seja, a produção da autobiografia é, para a autora, antes uma 

exigência externa do que um impulso de si mesma. 

A segunda forma é quando estas abordagens conseguem dar visibilidade 

a problemas emergentes no campo da educação e da formação no Brasil. Por isso, 

vêem-se estudos que usam as abordagens autobiográficas para que se possam 

tornar visíveis e dizíveis problemas como a feminização do magistério, aqueles 

relacionados às condições de ensino e aprendizagem nas escolas no Brasil, os da 

afrodescendência, da institucionalização do ensino superior, do acesso a leitura e a 

formação do professor etc. Isto é, a recepção das autobiografias está associada à 

emergência de problemas próprios do campo da educação e da formação de 

professores no Brasil e estas são úteis ao campo porque um conjunto de problemas 

estruturadores da educação no Brasil precisam ser postos ao campo da educação e 

da formação. 
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Nesta segunda forma, alguns pressupostos do movimento 

pesquisa/formação começam a ser anunciados, principalmente pela tradução de 

alguns autores envolvidos com o movimento. Um pressuposto que aparece de forma 

mais efetiva é a valorização da “voz do docente”, aspecto este sob a influência de 

Nóvoa e Goodson.  

Tal como foi visto no capítulo anterior, temos vários exemplos desta 

ocorrência. A valorização da voz do docente contra discursos que se impõe a ele é 

uma reação bastante reivindicada no campo da educação, principalmente pela forma 

como alguns discursos têm sido legitimados no Brasil, ou seja, instituindo uma 

ruptura entre pesquisadores e professores, valorizando o discurso daqueles em 

detrimento destes. 

Além disso, esta forma de anunciação dos pressupostos do movimento 

pesquisa/formação no Brasil, é verificada tanto nos argumentos dos autores, quanto 

pela necessidade deles se expressarem no próprio texto que constroem: é muito 

comum nos textos introdutórios das teses analisadas a redação dos textos em 

primeira pessoa.  

Se estes aspectos se tornam visíveis, vale dizer que eles são 

consubstanciados por problemas emergentes no campo da educação que 

pretendem estudar. Nestes casos, a manifestação da individualidade do professor 

não se distancia da sua inserção como pertencente a um grupo social e situado num 

determinado campo. Por isso, os autores se colocam no texto e anunciam a vida dos 

sujeitos levando em consideração sua memória e seus processos identitários, mas, 

ao mesmo tempo, como estes estão vinculados à memória coletiva.  Basta verificar, 

por exemplo, como os autores brasileiros reafirmam seus posicionamentos com 

autores que corroboram com esta leitura da memória, tais como Halbwachs, Pollak, 

Thompsom e outros. 

 Assim, aderem à nova discursividade de valorização do indivíduo, mas 

têm o receio em se posicionar favorável à idéia de (re)significação de si 

independente das significações sociais partilhadas entre os sujeitos numa 

coletividade, neste caso, isto significaria um afastamento dos problemas que tomam 
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parte do campo da formação de professores Brasil e que constituem a história social 

da problemática do campo e do contexto da educação brasileira. 

Com este aspecto, verifica-se que a recepção deste pressuposto passa 

pela sua retirada de outros contextos locais e históricos e sua introdução, no campo 

da formação de professores no Brasil, exigindo a combinação deste com os 

problemas emergentes, pois a voz do docente assim como sua vida entrelaça-se 

com as questões inerentes a eles.  

Diante disso, os problemas de recepção começam a ser notados. Verifica-

se, com isso, a ocorrência de um dos efeitos da migração de idéias entre contextos, 

o que Bourdieu denominou de efeito de translação entre os campos, ou seja, a 

apropriação de uma idéia para a afirmação de outra posição num contexto de 

produção diferente. Neste caso, a exigência da “voz do docente” aparece nas 

pesquisas com a finalidade de anunciar problemas emergentes no campo da 

formação de professores no Brasil. Além disso, essa combinação de exigência da 

“voz do docente” com o anúncio dos problemas emergentes possibilita a constituição 

de um sentido para as autobiografias que, com certo grau de certeza, seria refutado 

no contexto de origem da idéia, uma vez que os problemas emergentes são próprios 

ao contexto da sociedade Brasileira. 

Por outro lado, o distanciamento dos problemas do campo da formação no 

Brasil é percebido em trabalhos como os de Perez, Pereira, Stano e Warschauer, 

nos quais o ponto de partida não é um problema da formação que se quer anunciar 

ou quem sabe afirmar a identidade de um determinado grupo, vinculados a 

interesses socio e ou político-educacionais. Ao contrário disso, estes estudos tomam 

como ponto de partida a valorização heurística do conhecimento, ou seja, partem da 

confluência entre os saberes para anunciar as autobiografias e ou histórias de vida 

como experiência de formação. São nestes que se vêem a aceitabilidade de 

pressupostos do movimento pesquisa/formação, mas também a fundamentação de 

suas pesquisas segundo os autores vinculados a este movimento. 

Nesta percepção, os autores legitimam a crença na experiência formativa 

das autobiografias, aderindo à valorização heurística como ponto de partida, mas 

também a ênfase na narrativa dos sujeitos, na afirmação de si e da auto-resolução 
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mútua entre eles, assim como ao acreditar que os processos parciais de afirmação 

dos sujeitos os conduzem a experiências positivas na constituição de suas 

identidades.  

Nestes trabalhos os problemas emergentes do campo da formação só 

aparecem como conseqüência das intermediações individuais dos sujeitos e não 

como significações pessoais de uma socialização estabelecida. Com isso, 

percebemos, por exemplo, o abandono da noção de memória como afirmação de 

grupos identitários e esta noção já não encontra o respaldo teórico anteriormente 

constituído no campo, pois o centro da problematização deixa de ser a memória 

para se colocar no lugar dela a interpelação do indivíduo sobre si. Nesta percepção, 

a valorização de si, das narrativas, da (re)significação de si pela linguagem tomam o 

centro das preocupações das pesquisas, levando a cabo a crença da afirmação de 

si pelas autobiografias, ou seja, a noção de memória que figura neste discurso é 

restrita à valorização da individualidade e serve à afirmação dos sujeitos segundo os 

discursos que eles constroem sobre si.   

Portanto, percebe-se uma inversão epistemológica de acordo com a qual 

autores já não mais tomam seus problemas no contexto histórico e social da 

educação e da formação no Brasil, optando pela valorização heurística de saberes 

constituídos na confluência com outros saberes, aceitando problemas, formas de 

percepção e ou concepções oriundas de outros contextos locais e históricos. É com 

isso que se percebe outro problema de recepção dos quais se tem falado neste 

trabalho, ou seja, a entrada dos pressupostos do movimento pesquisa/formação 

conduz os pesquisadores a aceitarem ao mesmo tempo os problemas já 

consolidados em outros contextos, fazendo com que a idéia de formação vinculada a 

este movimento circule distante ou ofuscando os problemas historicamente 

constituídos no campo da formação. Este efeito de recepção, tal como foi visto 

anteriormente, é o que Bourdieu denominou de naturalização do conhecimento, isto 

é, a aceitabilidade de categorias e modos de percepção tal como são apreendidos 

em seus contextos de origem.  

Como exemplo disso, podemos identificar nos trabalhos de Pereira, Perez, 

Warschauer, a predominância de um regime discursivo marcado por concepções 

que conduzem os sujeitos a uma busca incessante de redescrição da subjetividade, 
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tais como “segmentaridade”, “descontinuidade”, “deslocamento”, “designificação”, 

“(re)significação”, quer dizer, a intenção se distancia do objetivo de demarcar na vida 

do indivíduo as significações sociais, para voltá-lo para um busca de si como algo 

singular. Neste sentido, é sempre anunciada pelos autores a ruptura pela qual 

insurge algo novo, desconhecido e que lhe projeta para experiências afirmativas e 

positivas para os mesmos. É, desta forma, que a legitimação do movimento 

pesquisa/formação se estabelece, seja pela apropriação da discursividade sobre 

formação deste movimento, ou, também, de forma mais declarada, pela 

fundamentação das pesquisas pelos argumentos dos autores.     

Por conseguinte, além de incorrer no efeito de imposição simbólica, ao 

acatar um sentido para as autobiografias distantes dos problemas inerentes ao 

contexto da educação e da formação no Brasil; em nosso entendimento, isso é a 

expressão de uma hipótese posta anteriormente, qual seja: a entrada do movimento 

pesquisa/formação no campo da formação de professores no Brasil se realiza pela 

sobreposição desta nova percepção sobre os problemas emergentes neste campo.   

Um exemplo disso é a posição que a memória passa a ocupar na 

constituição desta discursividade. Ao longo trabalhos citados, observaram-se a 

ênfase na memória para visualizar as contradições sociais nas quais estão 

envolvidos a escola e os sujeitos, as formas de poder constituído, as formas 

exclusão, a massificação do ensino, a depreciação da relação do professor com seu 

próprio trabalho etc. Em seguida, o próprio conceito de memória já não encontra 

expressividade, pois em seu lugar está o indivíduo e a necessidade de ele contar a 

si sua história para afirmar-se no presente, ou seja, da “voz do docente” que anuncia 

os problemas do contexto do qual faz parte, para aquela que recria, inventa e (re) 

significa a si.  
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CAPÍTULO VIII – O CONTEXTO DA DISSEMINAÇÃO: O MOVIM ENTO 
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8.1 Ensaiando uma análise   

 

Esta parte do trabalho, denominada contexto da disseminação, tem por 

finalidade analisar a repercussão das abordagens autobiográficas tomando como 

base as produções sobre a formação professores nos três congressos internacionais 

de pesquisa autobiográfica no Brasil, realizados respectivamente em 2004, 2006 e 

2008. Com esta produção temos por intenção apresentar o terceiro momento de 

nosso trabalho que é fazer um esboço de uma idéia submetida ao efeito de uma 

moda.  

Estes eventos internacionais, realizados no Brasil respectivamente em 

Porto Alegre-RS, Salvador-BA e Natal-RG, fazem parte da atuação de 

pesquisadores em educação em estabelecer ligações entre pesquisas sobre 

autobiografias e formação, mas também em aprofundar teórica e 

metodologicamente esta nova perspectiva para o campo da formação. Desde a 

primeira sessão em Porto Alegre, os organizadores confessam que ficaram de certo 

modo surpresos com a quantidade de trabalhos inscritos, pois até então 

desconheciam tantas pesquisas sendo desenvolvidas no Brasil com abordagens 

autobiográficas. Além da conferência de abertura e das mesas temáticas previstas, 

que constaram da apresentação do conferencista mais 22 trabalhos, foram inscritos 

outros 92, divididos em 15 painéis para apresentação e discussão. 

No biênio seguinte, em Salvador 2006, a repercussão desta perspectiva se 

torna ainda mais evidente. Desta vez, além das conferências de abertura e de 

encerramento foram organizadas 6 mesas temáticas com a apresentação de 19 

trabalhos e 6 sessões coordenadas de Grupos de Pesquisa com 18 trabalhos 

inscritos. No mais, acrescentam-se 412 comunicações, 178 pôsteres, 6 minicursos, 

totalizando 635 trabalhos em discussão.  

Em Natal 2008, não houve aumento quantitativo significativo em relação 

ao evento anterior, pois foram contabilizados aproximadamente 640 trabalhos 

socializados durante este evento. No entanto, nota-se um redirecionamento 

qualitativo uma vez que dentre estes trabalhos, além das conferências de abertura e 
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encerramento, pudemos verificar o aumento de mesas e ou sessões introdutórias, 

contando com 50 trabalhos. No mais, foram 473 comunicações aprovadas para 

apresentação, 62 pôsteres, 55 oficinas biográficas, além de outras atividades 

acadêmicas e culturais.           

Esta breve exposição nos dá uma visão do progressivo interesse do 

campo da educação e da formação no Brasil pelas abordagens autobiográficas. 

Como já se deu ênfase, este crescimento reflete o que vem acontecendo em geral 

em outros lócus de disseminação do conhecimento. Agora, cabe-nos compreender a 

forma como tem se dado a legitimação do movimento pesquisa/formação mediante 

produções dos três eventos, analisando a adesão da idéia como um efeito de moda, 

pontuando as formas de difusão da crença e do desejo contidos nela.  

Como vimos com Tarde (2001), o que é inventado ou imitado é sempre 

uma idéia ou um valor, um julgamento ou uma intenção, pelas quais se exprimem 

certa dose de crença e desejo. Tomando como base a interpretação da emergência 

das abordagens autobiográficas para a formação, podemos afirmar que a crença 

que pretendemos apontar como núcleo significativo de expressão do movimento 

pesquisa/formação, é a crença na eficácia formativa da experiência autobiográfica, 

cujo desejo ou intenção é senão a afirmação do sujeito partindo de sua experiência 

com a narrativa. São estes aspectos, eficácia formativa e afirmação identitária, que 

tendem a circular pelo campo. Além disso, vale dizer que a circulação destes evoca 

necessariamente alguns pressupostos que permitem a expressão da idéia de 

formação pelas autobiografias, ou seja, percebe-se ao tempo em que se expressam 

a crença e o desejo: a valorização heurística do conhecimento, da voz do docente (a 

expressão criadora de sua vida), das narrativas como potencializadoras de 

processos formativos e da linguagem como criadora de significados.  

 Vale retomar, de início, avaliação que Tarde faz da difusão dos objetos 

imitados. Por que dez se difundem e noventa permanecem no esquecimento? A 

resposta para esta pergunta já se encontra, de certo modo anunciada. Tal como 

tratamos na primeira parte de nossa análise, uma idéia se torna desta forma se ela 

se faz útil para os fins e princípios estabelecidos pelo seu tempo. Tal como foi visto, 

a valorização da individualização e da mutabilidade do sujeito, em que este não mais 

lamenta a perda contínua da subjetividade, é antes uma demanda da própria 
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sociedade contemporânea, que consubstancia esta demanda com um contexto que 

incentiva a livre expressão, fazendo com que ele caminhe por uma relação com a 

pluralidade de possibilidades subjetivas e as formas diferenciadas e provisórias de 

combinação, constituído em suas experiências.  

 Observou-se, também, que os discursos sobre educação encontram-se de 

certo modo impregnado por esta demanda. Há certa pulverização pelas ciências 

humanas, de modo particular na educação e na formação de professores, de uma 

reivindicação das vozes dos sujeitos na construção do conhecimento. Até de modo 

contraditório foi possível perceber isso. De um lado, pela constituição de uma visão 

mais expressiva nas pesquisas em ciências humanas e no revigoramento das visões 

críticas de educação e formação, manifestadas muitas vezes pela valorização das 

memórias silenciadas dos excluídos em oposição aos discursos predominantes 

sobre as formas de realizar educação e de organizar sistemas educativos. Por outro, 

com a afirmação da individualidade do professor pela responsabilização do 

rendimento do aluno frente aos problemas objetivos pelos quais os mesmos têm que 

enfrentar, transferindo para eles a responsabilidade política e social do Estado. Por 

exemplo, basta lembrar a ênfase nos processos avaliativos das políticas de 

formação a partir dos anos 90. 

 Diante disso, já podemos aqui introduzir as formas de compreensão do 

processo de difusão das abordagens autobiográficas no campo da formação de 

professores no Brasil de acordo com as leis lógicas e influências extra-lógicas do 

processo de imitação segundo Gabriel Tarde. 

 Para ele, o processo de imitação verificado pelas motivações lógicas ou 

telelológicas passa pela relação que as imitações estabelecem com imitações 

existentes, resultando em processos tais como os duelos lógicos, em alguns casos, 

a acumulação (unificação) que se abrem conseqüentemente a novos duelos. 

Analisemos alguns elementos emergentes neste trabalho. 

 No capítulo anterior, na recepção das abordagens autobiográficas do 

movimento pesquisa/formação identificamos a ocorrência deste duelo. Primeiro, com 

a exposição da recepção das autobiografias mediante a ruptura com as formas 

predominantes de estudar a educação, passando as mesmas a possibilitarem a 
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emergência de problemas oriundos do contexto da sociedade e da educação no 

Brasil.  

 Pudemos notar que a recepção da valorização da “voz do docente” foi o 

primeiro pressuposto anunciado do movimento pesquisa/formação no campo da 

formação de professores no Brasil. Isto reflete uma necessidade do campo da 

formação em se apropriar de um método que valoriza a expressão da vida dos 

sujeitos para expressar as significações sociais e suas contradições, tais como o 

problema da feminização da atividade docente ou da afrodescendência vinculados a 

expansão e massificação do ensino. Ou seja, este pressuposto é (re)significado no 

contexto da sociedade e da educação no Brasil, pois neste caso as significações 

pessoais é expressão de significações sociais. A abordagem da noção de memória 

como expressão do contexto relacional do qual faz parte estes sujeitos é exemplo 

desta recombinação, consubstanciado por autores que compreendem a memória 

desta forma, como Halbwachs, Pollak, Pierre Nora e outros.  

 Em oposição a isso, encontraram-se os trabalhos que aceitaram 

abertamente os pressupostos do movimento pesquisa/formação. Neste caso, os 

estudos passam a valorizar a experiência autobiográfica como construção 

significativa dos indivíduos, ou seja, a experiência com sua narrativa não remete a 

um problema que se quer dar visibilidade mediante a voz do docente, aqui o que 

importa é contar sua história para encontrar o sentido para a vida.  

 Percebemos que este duelo, marcado pelos significados destas 

abordagens no campo da formação, não será administrado pacificamente e o duelo 

abre a possibilidade para a expressão do que Tarde denomina de unificação 

(l’accouplement) lógica, quando autores aderem a discursividade de valorização da 

individualidade docente, mas tem receio em aceitar que os processos parciais de 

formação dos docentes vão (re)significar suas vidas apesar do social.  

 Assim, alguns autores permanecem na contradição, tentando encontrar 

um discurso unificador que expresse a recepção do movimento pesquisa/formação, 

mas que não os livrem da leitura das contradições da sociedade e da educação no 

Brasil.   
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 Diante disso, a primeira análise que se pretende fazer da disseminação 

das abordagens autobiográficas no campo formação de professores no Brasil deve 

refletir este duelo e a recombinação deste discurso no contexto da educação no 

Brasil. De acordo com nossa hipótese, quanto mais se tornam expressivos os 

pressupostos do movimento pesquisa/formação, faz-se circular a crença na eficácia 

formativa das autobiografias e a intenção de afirmação da individualidade, 

recombinando-os com as diferentes formas de expressão na literatura pedagógica, 

ou seja, caminhando para a diversificação de sua expressão em outras tantas 

combinações, é que este fenômeno se torna mais próximo da circulação de uma 

idéia como uma moda.  

 Além das leis lógicas da imitação, precisa-se dar atenção ao que Tarde 

denominou de influências extra-lógicas. De início, tem-se o pressuposto de que a 

imitação vem de dentro para fora, ou seja, para o autor há uma disposição para 

aceitabilidade do discurso antes de um objeto se tornar uma moda e, neste caso, a 

adesão às autobiografias e o destaque delas nas ciências humanas se explica, de 

certo modo, por esta disposição uma vez que sem este contexto elas não poderiam 

se tornar mais importante que tantas outras que circulam pelo campo. 

 Além disso, o outro pressuposto de Tarde é o de que toda imitação desce 

do superior para o inferior. Por isso, nossa análise a partir deste momento começa a 

ser delineada tomando como base alguns autores legitimadores no campo da 

formação de professores no Brasil. Para abordar a produção dos três eventos do 

CIPA, tem-se a intenção de iniciar esta análise pelos autores que figuram com suas 

produções em situação de elevado destaque para o evento, ou seja, os trabalhos 

aqui tomados como superiores são aqueles indicados às mesas introdutórias dos 

eventos e que puderam ser publicados em produções que tiveram a finalidade 

expressar a visibilidade do evento na produção literária educacional.  

 Em geral, na estrutura destes eventos as mesas introdutórias são 

posições ocupadas por autores convidados a apresentar uma proposta de trabalho, 

que têm tempo de apresentação e discussão superiores às demais comunicações e 

que estão vinculados a grupos de pesquisas consolidados em instituições de ensino 

superior no Brasil. 
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 Além destes, figuram também os autores convidados de outros países, os 

quais, na maioria das vezes, exercem influência sobre os autores no Brasil. É na 

constituição da relação entre estes autores que se percebem os efeitos, dos quais 

fala Bourdieu e que servem à legitimação de uma idéia num campo específico. 

Nesta, há autores que tomam de empréstimo formas de percepção e ou concepções 

para afirmação discursiva num campo de produção diferente. No capítulo anterior, 

observamos em vários estudos a valorização da vida do docente, principalmente 

naqueles grupos que quer consolidar um domínio de estudos de um tema específico 

no campo da educação. 

  É desta forma que se tornam possíveis as trocas e os acordos de 

admiração mútua entre os autores. Nos eventos do CIPA, a influência do 

movimento/pesquisa formação é notável e, além da presença marcante nestes 

eventos, notam-se também a visibilidade de autores que obtiveram mediante 

estudos e cooperação internacional capital simbólico e legitimação necessária de 

autoridade para figurar como expressiva representação deste movimento no campo 

da formação no Brasil. Bourdieu denomina esta forma de influência, em que autores 

tomam de uma autoridade constituída no campo a mesma condição para figurar 

como autoridade, de antinomia da sucessão. Assim, o que nos interessa com este 

grupo de autores brasileiros que buscam discurso e autoridade no movimento 

pesquisa/formação é realizar um esboço da forma de circulação da crença 

autobiográfica, apontado os duelos lógicos e as unificações.  

 Além disso, outros dois aspectos precisam ser apontados. Primeiro, a 

influência do estrangeiro como imitação superior às imitações existentes. Já vimos 

que a entrada do movimento é marcada bem mais por argumentos de aceitabilidade 

do que são destacadas as críticas quanto à migração de uma idéia importada de 

outro contexto. Em segundo, vale notar o anúncio da idéia como signo da novidade. 

Este aspecto aparece quando nos trabalhos são percebidas justificativas, para a 

apropriação destas abordagens, acompanhadas do argumento de que elas 

possibilitam uma nova perspectiva de estudo num domínio específico do 

conhecimento.    
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8.2 CIPA I 

 

 Embora se tenha apresentado os dados de produções socializadas no 

CIPA I, é importante destacar que foi necessário realizar uma seleção dentre estas. 

De início, porque há trabalhos que não tratam especificamente da relação entre as 

autobiografias e os processos formativos de professores. Há entre estes, aqueles 

que são bem mais gerais no que tange a tarefa da educação ou que fazem senão 

uma reflexão teórica sobre as histórias de vida, para os quais seria atribuído o 

mesmo valor numa discussão em qualquer dos campos específicos das ciências 

humanas. Em seguida, a escolha aqui se justifica por dois motivos. Primeiro, ao 

privilegiar os trabalhos sobre formação de professores e elaborados por autores 

brasileiros; segundo, pela hierarquia estabelecida no âmbito do evento entre autores 

conferencistas e convidados a mesas temáticas, e outros proponentes das 

comunicações apresentadas em painéis e ou comunicações. Aqui, tal como descrito, 

a análise deve descer do superior ao inferior e apreender as leis lógicas e influências 

extra-lógicas da imitação. 

 Os primeiros trabalhos analisados do CIPA I, tomaram como base uma 

publicação das mesas temáticas deste evento numa obra intitulada “A aventura 

(auto)biográfica: teoria e empiria”, organizada por Abrahão (2004). Nos autores 

estudados, os pressupostos anunciados, oriundos do movimento 

pesquisa/formação, não se tornam ainda predominantes. Pode-se notar a presença 

nos argumentos dos textos de elementos e citações de autores vinculados a este 

movimento, mas a aceitabilidade da crença na eficácia da experiência autobiográfica 

está longe de se tornar um regime discursivo.  

 Inicia-se pelo texto de Catani & Vincentini (2004). Neste texto as autoras 

apresentam um estudo sobre a carreira de docentes, dando ênfase principalmente 

aos confrontos entre eles e os inspetores de ensino e autoridades locais. 

Novamente, elas não deixam de evocar as significações sociais no âmbito da 

trajetória de vida destes sujeitos; narrativas, memórias, histórias e vida são formas 

de conhecer as representações sociais constituídas sobre a profissão docente.  
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 Noutro texto, Bastos e Cola (2004) analisa as produções da “Revista do 

Professor” que tinha a função de influir na formação do professor no estado do Rio 

Grande do Sul e que fora editada desde 1939, submetida ao Departamento de 

Educação e Saúde Pública deste Estado. Neste, as autoras põe em questão uma 

das sessões desta revista intitulada “Retratando Mestres”, expondo a contradição 

expressa na constituição de textos biográficos, ao permitirem que seja com isso 

criado uma representação ideal do ser professor. 

 As críticas das autoras se direcionam para a finalidade destes textos, que 

acabavam por cristalizar imagens sobre o docente, fazendo com que estas 

tipifiquem os biografados como os bons exemplos dos mestres, tal como segue:  

... reforçavam atitudes, valores, qualidades que o tipificavam, estabeleciam 
processos contínuos de sujeição e docilização. Os professores-biógrafos 
quando produziam um discurso sobre um professor específico, estavam 
afirmando que todo professor era assim... (BASTOS e COLLA, 2004, p. 
478). 

 Deste modo, o argumento das autoras encaminha para a constituição da 

contradição inerente aos sujeitos ao contar suas vidas, refletindo a tensão entre o 

indivíduo e a sociedade, alertando para a possibilidade de idealização discursiva 

sobre o professor num conjunto de produções.  

  Num terceiro trabalho selecionado, Fischer (2004), numa pesquisa que 

realizou a partir de 15 histórias de vida de professoras (senhoras, mediando 80 anos 

de idade), aproveita o momento para fazer uma reflexão sobre sua trajetória como 

pesquisadora, apontando considerações acerca das vivências cotidianas durante a 

referida pesquisa. O que pretende com este artigo é apresentar elementos para 

estudos com as fontes vivas, fazendo com que a autora venha se confrontar com 

problemáticas inerentes aos estudos com histórias vida, como a relação 

pesquisador/pesquisado. No entanto, ela pretende destacar bem mais os aspectos 

metodológicos para a realização de um estudo com história de vida do que por em 

debate os significados de sua vida ao refletir sobre sua trajetória de pesquisa.  

   Dos textos desta coletânea, o trabalho de Eggert (2004) é um daqueles 

que poderíamos dizer que recebe algumas influências de argumentos do movimento 

pesquisa/formação, mas que nem todos os pressupostos são ali identificados, nem 

os autores são ali citados. O que parece interessante ressaltar neste trabalho é o 
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fato de que a autora rompe com as estruturas de apresentação dos estudos ao 

campo da formação, nos quais a valorização da vida do professor aparece com a 

necessidade de visualização das questões da relação entre o indivíduo e a 

sociedade. Neste, ao contrário, a autora começa seu trabalho valorizando a 

necessidade de assumir que todo trabalho é uma incursão sobre conhecimento que 

temos sobre nós mesmos. O apelo à reiterada frase de Boaventura de Souza Santos 

de que “todo conhecimento é auto-conhecimento” é a expressão que demonstra a 

adesão a, pelo menos, dois argumentos do movimento pesquisa/formação: a 

expressão criadora da vida narrada e a valorização heurística do conhecimento. 

Vejamos o que diz a autora: 

... Pessoalmente, opto pelas propostas qualitativas que, em muitas 
situações, foram consideradas marginais (alternativas). A pesquisa 
participante, o interacionismo simbólico, a pesquisa feminista e a história 
oral fazem parte de um conjunto amplo que busca reforçar a metodologia 
científica a arrastar seu manto pelas margens, lambuzando-se com lama e 
poeira como tem que ser para quem vive no cotidiano, nos fragmentos e 
nas angústias de sobreviver em meio às adversidades do tempo e do 
espaço. Com isso aguço a criticidade a partir do meu lugar em relação a 
concretizações teóricas que possam acontecer numa opção feminista e 
crítica. (EGGERT, 2004, p. 551)       

 Em seguida, a autora vai delineando sua trajetória intelectual e 

demonstrando que a sua passagem pelo campo da educação popular vai 

suscitando, mediante a valorização das autobiografias, aproximações entre saberes 

constituídos no campo da educação, por isso, tal como afirma acima, vai justificando 

as junções entre a educação popular, o problema do feminismo, abertura ao 

interacionismo simbólico, sem contar a interlocução com muitos autores 

consolidados nas ciências humanas que valorizam a história oral e de vida para a 

realização de pesquisas nas ciências humanas. Neste caso, percebe-se na autora a 

adesão às abordagens autobiográficas como uma forma de tecer inter-relações 

entre conhecimentos de origens distintas nas ciências humanas, como saberes que 

se aproximam pelo argumento de que, por muito tempo, não ocuparam centralidade 

nas formas pedominante de elaboração do saber. A tentativa da autora a conduz a 

negligenciar a gênese destes saberes em relação aos campos dos quais fazem 

parte e das problemáticas contextuais inerentes.  

 Enfim, o texto que estabelece maior interlocução com o movimento 

pesquisa/formação é o trabalho de Clementino de Souza (2004) que anuncia desde 
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o início a abordagem de investigação/formação como uma proposta fértil para o 

estudo de experiências formativas e estabelece logo seu vínculo a aceitabilidade dos 

argumentos de Marie-Christine Josso e dos pressupostos do movimento 

pesquisa/formação.  

 Tomando como espaço o estágio supervisionado num curso de formação, 

o autor segue anunciando o quanto é inovador apresentar a experiência de vida 

como processo formativo e que para isso encontra respaldo em diversos autores 

que assim se tem posicionado no campo, tais como Josso, Nóvoa e Catani. 

 De início, já é possível perceber sua adesão à crença na eficácia da 

experiência autobiográfica: 

... Assim foi o começo... As experiências formativas desenvolvidas com 
projetos centrados no trabalho com a memória educativa, nestes anos, 
revelaram-se instigantes e impulsionaram-me a aprofundar aspectos 
teóricos e metodológicos relacionados à utilização dos mesmos no 
processo de formação. Emerge daí o mosaico que vem se constituindo 
como possibilidade de formação tanto para mim, enquanto professor, 
quanto para os alunos, a cada ano, nas parcerias que firmamos para o 
trabalho sobre si, suas histórias, memórias, lembranças e aprendizagens 
da docência. (CLEMENTINO DE SOUZA, 2004, p. 390) 

 Em seguida, o autor apresenta uma nova proposta de experiência de 

estágio que toma de Josso a estrutura da narrativa como “atividade psicossomática”, 

na qual o sujeito mergulha em sua interioridade para extrair daí o sentido que esteja 

implicado em seu processo formativo. Assim, segue o autor apresentando a 

estrutura narrativa, a valorização da individualidade, a (re)significação de si, 

tomando estes aspectos como fundamentação necessária à introdução ao campo da 

educação de uma nova percepção sobre a formação . 

 Diante disso, percebem-se extensos argumentos apoiados na valorização 

das narrativas como processos formativos, fazendo com a que os sujeitos 

envolvidos na pesquisa e submetidos a uma experiência de estágio supervisionado 

apareçam no texto apenas para afirmar os pressupostos ali apresentados. Eis aqui, 

a forma como começa a circular a crença autobiográfica, distantes dos problemas 

que envolvem o campo da formação de professores no Brasil e sobrepondo-se a 

eles.  
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 O que vale destacar quando os pressupostos do movimento 

pesquisa/formação são anunciados é que os autores acatam necessariamente seus 

argumentos e quando os sujeitos vêm falar, resta-lhes apenas a conformação de 

sua narrativa aos argumentos anunciados, ou seja, valorizam-se bem mais a 

discursividade sobre si do que os discursos dos próprios sujeitos. Aqui, as 

autobiografias servem para coroar argumentos estabelecidos e afirmar pressupostos 

aceitos. 

 Diante disso, embora seja possível perceber o duelo lógico, estabelecido 

na difusão das autobiografias, entre uma leitura que justifica o uso delas pela 

relação indivíduo/sociedade e outra pela (re)significação de si, aparecem, também, 

trabalhos que se interpõem entre essas posições, formando o que Tarde (2001) 

denominou de l’accouplement logique. 

 Deste modo, pode-se afirmar que, para este primeiro evento dedicado a 

temática, a expressão das autobiografias para expressar problemáticas inerentes à 

educação e a formação de professores no Brasil se dá de forma bem mais efetiva, 

isto é, a valorização da individualidade como expressão de significações sociais 

exige o uso das autobiografias, em boa parte dos trabalhos, como metodologia de 

pesquisa; tentando dar visibilidade a um problema, que se julgue necessário estudar 

numa realidade específica. Neles as autobiografias são meio para expressar algo e 

esta percepção tem uma alteração quando autores tentam rever esta função. Por 

exemplo, num dos casos relatados, Eggert (2004), ao anunciar alguns pressupostos 

do movimento/pesquisa formação, sugere as autobiografias como forma de inter-

relacionar saberes constituídos no campo da educação e submetidos a 

problemáticas específicas.  

 Aqui são identificados os primeiros efeitos de uma moda, segundo os 

quais, os saberes começam a ser recombinados para formar um conjunto que 

expresse uma nova possibilidade interpretativa. Nestes casos, efeitos como a 

naturalização do conhecimento resultado do deslocamento dos saberes de suas 

problemáticas constituídas conduz ou à negligência das contradições que possam 

ser identificadas entre os saberes aproximados ou à inclusão de todas elas numa 

classificação que não respeita gênese epistemológica de cada saber. No caso 

relatado, poderíamos analisar que Eggert coloca pesquisa participante, 
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interacionismo simbólico, educação popular, feminismo e história oral numa mesma 

classificação que atribui denominação a esta de abordagens marginais, para 

justificar sua apropriação das abordagens autobiográficas. Este tipo de postura, em 

geral, se interessa pelo resultado que a junção possa alcançar, mas não reflete que 

desta forma a adesão às autobiografias incorre nos efeitos de recepção 

anteriormente identificados neste trabalho, seja de naturalização, imposição 

simbólica ou coação.  

 Seguindo a análise da disseminação desta idéia, é no trabalho de 

Clementino de Souza que a expressão das influências extra-lógicas de Tarde se 

torna de forma mais expressiva, tanto pela adesão do autor à valorização da 

individualidade e da (re)significação de si como uma disposição a ser imitada, ou 

seja, a imitação de dentro para fora, pois antes da recepção da idéia de formação do 

movimento pesquisa/formação o campo já convive com certa valorização 

consensual da individualidade do sujeito. Segundo, pela adesão irrestrita dos 

argumentos do movimento, quer dizer, da superioridade do estrangeiro; e, por fim, 

pela apresentação da idéia de formação como uma nova significação para o campo.  

 Portanto, esta breve análise nos fornece uma base para a constituição de 

nossa análise posterior, pois, mediante ela, pode-se perceber que com a entrada do 

movimento pesquisa/formação é possível apontar a expressão da idéia de formação 

como efeito de moda, ainda que no CIPA I esta idéia seja menos expressiva. O 

conjunto de trabalhos apresentados como painéis confirmam o fato de que o 

movimento pesquisa/formação aparece de forma bastante isolada, embora os textos 

estejam fortemente influenciados pela importância das biografias para a formação, 

verificando com isso bem mais argumentos de aceitabilidade do que 

questionamentos relacionados à apropriação.  

 Já discutimos que a análise deve descer do superior ao inferior e é isso 

que faremos agora. Qual imagem se tem das comunicações socializadas? 

 De início, vale a observação de que nos textos analisados continua a 

expressão de valorização da individualidade, dos trabalhos sobre as memórias e 

narrativas dos sujeitos. Neles pudemos notar boa parte dos autores preocupados em 

estudar a trajetória de profissionais que ocuparam posição relevante numa 
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determinada realidade, fazendo estudos sobre a vida e atuação profissional de 

docentes com a finalidade de delimitar aspectos de sua experiência pessoal, mas 

também as posições que assumiam na atuação e na formação educacionais.  

 Em outros trabalhos, podemos notar que o argumento dos estudos sobre 

a memória fez com que as autobiografias fossem aproximadas de diferentes 

problemas em domínios específicos no campo da educação. Por exemplo, de uma 

amostra de 20 trabalhos 06 (seis) tratavam da trajetória de professores, 02 (dois) 

propiciaram estudos sobre a prática e a reflexão do professor, 02 (dois) sobre a 

identidade do professor e o restante foram distribuídos entre os seguintes temas: 

corporeidade e conhecimento, educação especial, violência e autoritarismo, 

letramento, ludicidade, história da educação e da educação física.  

 Por conseguinte, se, de um lado, este evento consegue dar visibilidade à 

expressividade das abordagens autobiográficas no campo da educação, mostrando 

que estas abordagens já se encontravam disseminadas nos mais diversos domínios 

deste campo, por outro, ainda não se tem, neste primeiro momento, um efeito 

expressivo do movimento pesquisa/formação, embora autores já tenham 

argumentado pela sua aceitabilidade, anunciando seus pressupostos.  

 Diante disso, é possível discutir que a disseminação de uma idéia num 

campo científico, assim como nos processos de imitação (TARDE, 2001), uma moda 

é uma leve torrente no forte curso de um rio, ou seja, uma moda advém da 

diversidade e retorna necessariamente à diversidade. Assim, o movimento 

pesquisa/formação é anunciado ao campo, mas a força predominante do uso das 

autobiografias vincula-se ainda aos pressupostos que tomam a vida dos sujeitos 

para demarcar as significações sociais constituídas, embora neste duelo se 

interponham unificações.  

 Por isso, nos argumentos do único autor que apresenta movimento 

pesquisa/formação foi possível notar as influências extra-lógicas, pois nele 

percebemos a valorização da individualidade como uma imitação predominante no 

campo - a imitação vem de dentro para fora, pois ela é uma exigência contextual - a 

superioridade do estrangeiro – aceitabilidade irrestrita dos argumentos de Josso 

para o campo da formação – e o anúncio da idéia vinculada ao signo de uma 
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novidade – uma nova percepção que vai oferecer ao campo algo novo porque 

distinto.   

 Deste modo, tantos as condições, assim como a idéia compõem as 

exigências postas por este trabalho para a circulação dela sob o efeito de moda. O 

que nos resta agora é tentar demonstrar o crescimento da expressão desta idéia de 

formação nos eventos posteriores.   

  

8.3 CIPA II 

 

 A análise das produções socializadas no CIPA II segue as orientações e 

justificativas já apresentadas para a do primeiro evento e, por isso, começamos 

pelas produções que tratam sobre a formação professores e dá-se atenção, de 

início, às mesas introdutórias para em seguida verificar as comunicações. Do 

mesmo modo, deve-se descer do superior ao inferior, das mesas introdutórias 

compostas por autores convidados a aqueles que submetem seus textos à avaliação 

de um comitê científico do evento. Já discutimos que a diferença se estabelece tanto 

pela função que ocupa os primeiros na legitimação do conhecimento, quanto pelo 

tempo de que dispõem para a discussão de seu tema, pois são autores que em 

geral já ocupam posições relevantes em grupos de pesquisa consolidados sobre o 

tema e, do mesmo modo, dispõem de posição distinta no âmbito do evento.  

 Dentre estes, é importante começar por aqueles que já figuraram no CIPA 

I, mas, também, são de nosso interesse aqueles autores que já puseram ao campo 

da educação os argumentos do movimento pesquisa/formação. De início, algumas 

informações contextuais são necessárias antes de adentrar as produções. Vale o 

destaque de que o único autor no qual se notou forte influência do movimento 

pesquisa/formação no CIPA I, Clemetindo de Souza, é o mesmo que será 

responsável pela organização e condução do CIPA II. Além de que o evento será 

realizado na Universidade da qual ele é professor e pesquisador: na Universidade do 

Estado da Bahia em Salvador-BA. Ou seja, aquele que foi responsável por anunciar 

o movimento pesquisa/formação no CIPA I, ainda que tenha se dado de forma 
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pouco expressiva, é o mesmo quem vai ser responsável pela consolidação do 

segundo evento. 

 Faz-se notar, também, que do mesmo modo que Marie Christine Josso 

aparece como a autora mais influente do movimento na obra de Clementino de 

Souza, ela é convidada a proferir a palestra de abertura do segundo CIPA, isto é, 

além de ocupar elevado destaque nos argumentos de Clementino de Souza, ela 

passa a ocupar o lugar mais privilegiado do evento, estabelecendo os argumentos e 

as principais linhas de direcionamento para a consolidação do movimento 

pesquisa/formação no Brasil.  

 Quais as implicações destas considerações iniciais. Primeiro, quando se 

argumentou sobre o fenômeno de moda, discutiu-se que a legitimação de um 

discurso como moda passa necessariamente pelas posições que os autores ocupam 

na função de legitimação simbólica, de início adquirindo capital simbólico diante 

daqueles já reconhecidos e legitimados e, depois, na posição que passa a ocupar 

como responsáveis pela legitimação.  

 Aqui, vale retomar a análise que faz Bourdieu (2006) no texto “o costureiro 

e sua grife” no qual ele analisa a função simbólica de costureiros franceses e 

famosos, argumentando que os mesmos para atingirem a mesma função de seus 

predecessores tiverem que adquirir com eles a autoridade para constituir símbolo 

naquele campo, mostrando que todos eles tiveram que passar por uma Maison 

famosa, ou seja, a aquisição da distinção requer o que Bourdieu denominou de 

antinomia da sucessão, pois do mesmo modo que Dior precisou do capital simbólico 

das Maisons pelas quais passou para afirmar seus produtos com um significado 

distinto, Clementino de Souza toma os significados consolidados do movimento 

pesquisa/formação, assim como da influência que os autores já exerciam sobre o 

campo da formação, para organizar um segundo evento que, pelo próprio título – 

Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si - já anunciava uma expressão bem 

mais significativa do que teve este movimento no CIPA I. Nosso trabalho tentará 

expor de que modo essa expressão se consolida.  
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 No segundo evento a circulação da idéia se faz em torno de sua temática: 

a invenção de si59. Neste, os autores apresentam seus textos levando em 

consideração suas perspectivas e referenciais, mas alguns aspectos parecem 

comuns. Um deles é a mudança da forma de apropriação das autobiografias. 

Anteriormente, vimos que o uso das autobiografias estava vinculado ao anúncio de 

um problema do campo educacional, ou seja, o pesquisador focalizava um objeto de 

estudo e se apropriava das autobiografias justificando a sua importância por ela 

permitir uma nova forma de estudar o fenômeno. Ao contrário disso, neste segundo 

momento, a maioria dos textos inicia pela necessidade de questionar a vida do 

professor, mas também do pesquisador questionar sua trajetória.  

 Por exemplo, Oliveira (2006) já anuncia no título de seu texto - “Implicar-

se... Implicando com professores: tentando produzir sentidos na 

investigação/formação” - o que pretende realizar ao longo de seu trabalho, projetar a 

si e questionar como se dá a incursão do pesquisador sobre si, quando seu objeto é 

a vida do professor. Assim, a autora não vê por que questionar a vida dos docentes 

sem implicar-se a si mesma. 

 Chamlian (2004) que já tinha utilizado as autobiografias para estudar a 

trajetória de docentes na Universidade de São Paulo, agora adere à discursividade 

do movimento pesquisa/formação. Neste texto, a autora faz considerações sobre a 

expansão do ensino superior no Brasil, a crise institucional das universidades e a 

sua potencialidade como espaço distinto por permitir experiências diferenciadas; 

para em seguida situar o relato autobiográfico como uma alternativa extremamente 

fecunda e promissora para pensar a formação do professor universitário. Esta autora 

faz senão propor ao professor universitário o que já tinha sido proposto aos 

profissionais em outros níveis de ensino: a (re)significação de si pelas 

autobiografias. 

                                                 
59 Tal como no primeiro evento, o comitê de organização do evento publicou os textos apresentados 
nas mesas introdutórias do CIPA II. Assim, além dos anais do evento, tomamos como base para 
nossa análise, as obras: CLEMENTINO DE SOUZA, Elizeu. Autobiografias, histórias de vida e 
formação: pesquisa e ensino. EDIPUCRS, EDUNEB, Porto Alegre-RS/Salvador-BA, 2006; 
CLEMENTINO DE SOUZA, E. & ABRAHÃO, M.H.M.B. Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 
si. EDIPUCRS, EDUNEB, Porto Alegre-RS/Salvador-BA, 2006. 
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 Do mesmo modo, Duran (2006) procede com os discentes de um curso de 

mestrado, pondo as seguintes questões: “Por que ser um mestrando em educação? 

Como é ser um mestrando em educação? Como se é mestrando em educação?” 

 Pérez (Ibidem) ao tratar a docência como um devir, quer dizer como uma 

invenção que anuncia novas possibilidades éticas-políticas-estéticas para o espaço 

escolar (parafraseando-a), faz as seguintes considerações: 

... A docência como um devir toma o cotidiano como um espaço instituinte 
de novas práticas e de outras formas de pensar-fazer que fogem, 
escampam e subvertem regimes de verdades, sobre a profissão, o trabalho 
e a vida. (...) Narrativas de professoras, tempo espaço complexo, instituinte 
de novas possibilidades de vida, que dão forma e expressão à docência 
como um devir. (DURAN, 2006, p. 179)   

 Podem-se ainda ser citados Fontana (2006) e Passegi et. all (2006). 

Nestes textos a lógica discursiva de tomar, como ponto de partida, a voz do docente 

e os questionamentos sobre sua vida para a construção conhecimento parece ser 

uma estratégia que se repete e que caracteriza os pressupostos do movimento. 

Vejamos o que dizem: 

... como o ‘ser profissional’, produzido na  trama das multideterminações do 
processo histórico-cultural, vai-se constituindo em cada um de nós, como 
prática e como um modo de ser pessoal? (...) Como os atos, os gestos, os 
ritmos, cadências e comportamentos relativos à condição de professor 
imiscuem-se nos modos de agir, de pensar, de dizer, de se organizar, de 
regular impulsos e desejos, já consolidados e em elaboração naqueles que 
assumem a docência. (FONTANA, 2006, p. 225). 

(...) Neste trabalho, apresentamos resultados de pesquisas que, vinculadas 
a um projeto mais amplo, investigam as narrativas autobiográficas como 
um dispositivo reflexivo na formação do docente. Trabalhamos com a 
hipótese de que o professor, ao narrar oralmente ou por escrito, suas 
experiências profissionais, modifica as representações de si e sua prática 
pedagógica. Focalizaremos, aqui, um aspecto que nos pareceu bastante 
peculiar nas histórias analisadas: a consciência da transmissão 
intergeracional de um saber docente, que se manifesta sob diferentes 
formas, ao longo do percurso profissional. Nosso objetivo é mostrar como 
essa transmissão emerge na gênese da vocação profissional do narrador, 
como ela ressurge enquanto elemento importante no início da profissão e, 
finalmente, como a consciência dessa trasmissão intergeracional sustenta 
o projeto da permanência na profissão. (PASSEGI et. all, 2006, p. 257)    

 Deste ponto em diante, começam as negociações e aproximações destes 

pressupostos com os mais diversificados referenciais no campo da educação. Deste 

modo, foi possível encontrar autores em que a adesão é bem expressiva e isso se 

verifica quando, além do aspecto acima referenciado, a totalidade ou quase dos 
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argumentos, assim como as referências apresentadas estão situadas em autores do 

movimento pesquisa/formação. Por exemplo, em Clementino de Souza (2006) 

Passegi (2006) e Abrahão (2006) não percebemos argumentos que tomam uma 

problemática específica no campo da educação. Há apenas uma temática que é 

problematizada pela interpelação que faz o sujeito sobre si mesmo e o que se nota, 

nesta primeira modalidade de apropriação desta perspectiva, é a mudança na lógica 

discursiva de anúncio das autobiografias ao campo da formação de professores. 

Assim, seja pela escrita do docente, de seus memoriais ou da importância que tem a 

reflexão para a ação pedagógica, deve necessariamente o professor contar sua 

história, escrevê-la, retirar deste processo de socialização significados parciais 

(considerados formativos) e encontrar um sentido que possibilite a invenção de si. 

 Partindo deste nível mais forte de adesão, é possível verificar outras 

formas de combinações ou imitações mais diversificadas. Em geral, os autores não 

deixam de imediato suas trajetórias, pois, para entrar no universo discursivo do 

movimento, tentam encontrar no domínio de seus argumentos inter-relações com os 

autores do movimento, ou seja, parte de referências consolidadas, originados de 

campos correlatos como a história, a sociologia, a psicologia, a filosofia etc; e vão se 

aproximando ora aceitando ora apresentando algumas restrições. 

 Tal como já se argumentou, a idéia sob o efeito de moda é uma expressão 

que se torna mais efetiva porque ela tende a se afastar da história social dos 

problemas que constituem o campo da educação. Nos autores acima referenciados 

este distanciamento é nítido, pois não há um problema educacional em torno do qual 

se quer constituir uma interpretação, há tão somente uma temática sobre a qual se 

impõe as questões já consolidadas em autores vinculados ao movimento 

pesquisa/formação.  

 Em outros, nota-se que apesar da necessidade de construir seus 

argumentos em torno da temática do evento (a invenção de si) vão negociando suas 

posições mediante suas justificativas de apropriação do tema. Um exemplo notório, 

embora singular e pouco expressivo, é o trabalho de Catani (2006): “A autobiografia 

como saber e a educação como invenção de si”. Neste, a autora tem a árdua tarefa 

em justificar uma compreensão pela aceitabilidade das narrativas dos professores 

como potencialidade para propor uma perspectiva sobre a formação de professores 
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no Brasil que, segundo ela, vai de encontro aos discursos e formas predominantes. 

A autora toma como preocupação em seu trabalho as condições sociais e políticas 

de reprodução dos discursos sobre a educação e a formação de professores no 

Brasil e se vê incomodada com a atuação de algumas instituições e a legitimação de 

discursos sobre a formação.  

 Neste sentido, ela segue a trajetória que mantém coerência com a sua 

perspectiva, em outros trabalhos, em problematizar, de início, as condições para a 

educação e formação no Brasil, mas não mantém neste texto, tal como acontece em 

outros, apenas uma análise das significações sociais pelas histórias pessoais dos 

sujeitos. Tentando intermediar um posicionamento, a autora vê com bons olhos a 

idéia oriunda de Boaventura de Souza Santos da “onipresença humana na 

construção do conhecimento”. Este argumento é fundamentado e retirado, segundo 

a autora, também, dos testos de Elias Canetti na obra “A língua absolvida”. Aqui, ela 

começa a ensaiar sua idéia de formação pela autobiografia, anunciando ao campo o 

que denomina de cultura da atenção.  

 Assim, com este termo, a autora tenta sintetizar uma percepção que se 

aproxima da aceitabilidade da pontencialidade das autobiografias para os processos 

formativos, mas não demonstra nenhuma aproximação com a idéia de 

(re)significação do sujeito. Para a ela, a idéia de inventar a si deve levar em 

consideração a construção, em diferentes momentos da vida, de uma atenção que 

deve ter o sujeito com a realidade e com o outro, ou seja, uma atenção a si não se 

faz pela desatenção com o outro e com a realidade na qual se constitui uma história 

individual, tal como afirma: “Por fim, uma cultura da atenção encontra, nesse 

momento, terreno fértil para que tentemos transformar a educação de professores a 

partir de uma transformação de relações, consigo, com o outro e com o mundo”. 

(CATANI, 2006, p. 85).  

 Diante do exposto, retoma-se aqui a lógica de nossa análise. No primeiro 

evento, o movimento pesquisa-formação era uma fraca torrente no caudaloso rio da 

diversidade de problemas e abordagens sobre a formação de professores, ou seja, a 

organização do primeiro evento se tornou de certo modo palco para dar visibilidade 

às pesquisas que eram desenvolvidas no Brasil com abordagens autobiográficas: a 
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iniciativa inaugural do evento sobre o tema canalizou não mais que a própria 

diversidade.  

 Neste segundo evento nota-se outro direcionamento. Primeiro, pela 

definição do significado predominante sobre o sentido das autobiográficas. “A 

invenção de si” pôs ao campo da formação de professores um direcionamento 

interpretativo, podendo-se notar nos trabalhos “em nível superior” (TARDE, 2001) da 

organização do evento, a predominância significativa dos argumentos do movimento 

pesquisa/formação: a posição legitimadora dos autores foi fato significativo neste 

sentido.  

 No entanto, embora seja notado o aumento expressivo da influência de 

autores do movimento pesquisa/formação, tal como nos tem orientado Tarde (2001), 

o duelo lógico não cessa e o trabalho de Catani (2006) - representando, de certo 

modo, o trabalho de um grupo mais amplo de pesquisadores da USP – é a 

expressão de não ceder aos argumentos que se impõem ao campo, o que lhe obriga 

a conciliar a idéia de valorização da voz do docente com a crítica à excessiva 

discursividade sobre o professor no campo da educação. Neste sentido, ela propõe 

que o professor comece a falar por si, mas sua fala não pode lhe conduzir a um 

discurso pela estetização de si; antes disso, ao falar por si o sujeito não pode 

esquecer que fala de um lugar e das relações que ele constitui com os outros 

sujeitos.  

 Assim, este posicionamento nos permite visualizar, novamente, a forma de 

difusão das idéias com lógicas duais e as interposições entre elas (TARDE, 2001). 

No entanto, agora o movimento pesquisa/formação se torna, ao contrário do primeiro 

evento, uma forte torrente, pois sua predominância discursiva é notada na maioria 

significativa dos trabalhos socializados durante o evento, ao menos ao que concerne 

ao que temos denominado de “autores em nível superior”. Assim, para verificar a 

sua expressão no evento deve-se ir ao “nível inferior” e estudar a apropriação desta 

idéia nas comunicações socializadas de autores menores, naqueles em que o poder 

de legitimação está longe de lhe ser concedido. 

 Diante da diversificação e do volume de trabalhos socializados no CIPA II, 

fomos obrigados a fazer uma seleção tomando por orientação o interesse apenas 
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por trabalhos que versem sobre a formação de professores. Ainda assim, vale dizer 

que a quantidade se tornou bastante expressiva: 118 trabalhos dos 634 socializados 

durante o evento. Para a leitura dos trabalhos, definimos como orientação os dois 

núcleos significativos constituídos por noções e ou formas percepção que tem 

demarcado o duelo lógico pelo qual se tem compreendido a disseminação das 

abordagens autobiográficas.  

 De um lado, um núcleo que é a expressão destas abordagens levando em 

consideração a história social do problema no campo da educação, ou seja, um 

núcleo pelo qual visualizamos parte dos trabalhos orientados pelas seguintes 

noções: a) a memória individual como expressão das significações sociais coletivas; 

b) história de vida para expressar uma identificação cultural; c) para dar visibilidade 

a um problema do contexto educacional; e d) apropriação levando em consideração 

a história social dos problemas constituídos no campo da formação de professores 

no Brasil. 

 Por outro lado, o anúncio do movimento pesquisa/formação forma outro 

núcleo com as seguintes noções: a) valorização das narrativas como (re)significação 

de si; b) a crença na eficácia da experiência autobiográfica; c) memória como 

afirmação do sujeito em dimensões positivas (memória afirmativa); d) valorização 

das linguagens como construção dos significados.  

   Diante destes critérios, as ocorrências de cada noção nos trabalhos 

foram verificadas mediante um trabalho de leitura e interpretação, o que nos permitiu 

ter uma visão que é a expressão da diversificação de inter-relações estabelecidas 

entre as autobiografias e os estudos sobre a formação de professores. De início, 

vale destacar a predominância do movimento pesquisa/formação, pois dos 118 

trabalhos 62 apresentavam diretamente a ocorrência das noções deste núcleo 

significativo, sendo identificados em boa parte deles referências diretas e indiretas 

aos autores que constituem este movimento.  

 A afirmação desta percepção não se faz sem a contrapartida do outro 

núcleo significativo. Ainda assim, identificamos 39 trabalhos que se preocupam em 

contar histórias de indivíduos para compreender problemas relacionados às 

condições da escola, dos processos formativos, para expressar uma identificação 
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cultural, assim como para fazer emergir a importância de um sujeito na história da 

educação, ou seja, em geral estes são trabalhos que visam a contar história de vida 

de uma personalidade que, mediante sua atuação, conseguiu trazer uma 

contribuição relevante para a atuação pedagógica em sua época. Além disso, não se 

pode esquecer que em muitos outros trabalhos a ocorrências das noções se 

interpõem entre os dois núcleos e há outros tão diversos que as autobiografias em 

muito pouco contribui para os resultados alcançados. Assim, dos trabalhos 

analisados uma quantidade menor (17 trabalhos) mostrou aderências a noções dos 

dois núcleos significativos ao mesmo tempo60. 

 Frente a isso, voltando ao aspecto mais central de nosso trabalho, a maior 

expressividade do movimento pesquisa/formação significou, também, maior 

diversificação na relação com as temáticas e ou domínios do saber da educação e 

outros campos correlatos. O que se diversifica são as combinações destas 

abordagens com formas de produção do conhecimento que historicamente tem 

apresentado, em muitos casos, percepções sobre a formação suficientemente 

distintas do que protagoniza o movimento pesquisa/formação. Tratemos de alguns 

casos.  

 Primeiro, os trabalhos sob a orientação do movimento pesquisa/formação 

em geral são trabalhos que põe em questão os saberes docentes, a leitura e a 

escrita, a pesquisa do professor, memoriais e diários docentes etc; além de que são 

fortemente influenciados pela idéia de incentivar o pesquisador ao falar da história 

de professores, falar também de si; bem como nos textos há grande valorização por 

expressões que mostrem as parcialidades dos processos formativos, tais como 

“inventar a si”, “(re)significar-se”, “criar-se”, “buscar-se”; ou seja, uma estetização de 

si, tomando como base a história que este indivíduo consegue contar a si mesmo e 

isto acontece em estudos sobre todos níveis de ensino, nos domínios específicos da 

formação de professores, nos processos de gestão, etc. 

                                                 
60 Alguns poucos trabalhos socializados no evento sobre formação de professores são pesquisas que 
utilizam a entrevista narrativa para completar as análises de determinados objetos, conjugadas com 
outros instrumentos de coleta de dados. Nestes casos as autobiografias ocupam apenas função 
assessória, ou seja, não há a centralidade das autobiografias nem para pesquisa nem para formação, 
assim como outros muitos trabalhos constantes dos anais, mas que não tratam especificamente do 
problema da formação. É importante dizer que a totalidade dos trabalhos apresentados é a expressão 
da própria diversificação de temáticas e problemas que as abordagens autobiográficas conseguem 
canalizar.    
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 Em segundo lugar, em torno deste núcleo significativo se aproxima uma 

diversidade de trabalhos para os quais notamos particulares formas ou combinações 

de apropriação. Uma delas, por exemplo, concerne à utilização das abordagens 

autobiográficas em domínios que têm sido consolidados por exigências do Sistema 

Educacional Brasileiro, como, por exemplo, o uso das autobiografias em cursos de 

educação à distância. Nos trabalhos desta natureza as autobiografias aparecem 

como suporte metodológico para a realização de trabalhos de leitura e escrita na 

formação docente e como potencializadora de experiências diferenciadas.  

 Seguindo a demanda por novas preocupações no campo educacional 

foram, também, identificados trabalhos localizados no domínio da educação 

especial. Nestes os argumentos questionam as formas predominantes e 

cristalizadas de se perceber o deficiente, que em regra se constitui numa prática 

médico-psicológica e prescritiva, e de uma escola que não leva em consideração a 

diversidade cultural, o saber e o fazer dos alunos com necessidades especiais. Se 

for este o diagnóstico, por outro lado, surgem como proposição as abordagens 

autobiográficas com todas as virtudes para que o conhecimento, a formação dos 

docentes, a epistemologia educacional estejam adequadas e responda às 

demandas deste domínio. Os questionamentos apresentados por Lima (2006) 

marcam estes dois momentos do discurso, além da previsível conclusão. Vejamos o 

texto: 

Questão 1 – “(...) Como os professores que vêm vivenciando uma 
formação e uma prática segregadora, organizarão o seu saber e seu fazer 
frente às perspectivas da educação inclusiva?” 

Questão 2 – “(...) Que novos fundamentos são necessários tecer que dêem 
suporte teórico e prático à educação inclusiva, de forma que, superando as 
certezas absolutas, nos apropriemos com autonomia do pensar na 
perspectiva das incertezas ou verdades aproximadas?” 

Conclusão – “(...) Em busca destas questões será discutido como 
metodologicamente a epistemologia do educar possibilitará o renascer da 
formação de professores, numa perspectiva interdisciplinar mediada pela 
transdiciplinaridade, tendo como eixo os sentidos do ser no mundo, 
construídos ao longo das histórias de vida formação, tornando a formação 
pedagógica um saber fazer-aprender-a-ser.” (LIMA, 2006, p. 222/223) 

 Outra combinação é percebida quando encontramos trabalhos oriundos de 

domínios de saber para os quais se podem senão encontrar esporádicas 

aproximações com questões relativas à formação dos professores. Neste caso, 
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refere-se especificamente a um trabalho sobre a formação do professor de 

Biblioteconomia. No texto de Ganzarolli (2006) observamos que a autora, para 

problematizar a relação entre o exercício da profissão e a formação do docente 

nesta, se atém aos pressupostos do movimento pesquisa/formação para delimitar os 

sentidos vivenciados pelos profissionais que se tornam docentes. Em seu texto a 

autora se contenta em tomar 4 (quatro) trajetórias de professores de Biblioteconomia 

para apontar os sentidos da formação neste domínio do saber e concluir o texto com 

algumas reflexões sobre os limites e as possibilidades do uso das abordagens 

autobiográficas.  

 Aqui dois aspectos merecem destaque. Primeiro não se percebe na autora 

a preocupação em delinear as questões sobre a formação que ocupam a 

preocupação dos profissionais e daqueles que se dedicam a formação no âmbito da 

profissão, ou seja, não se percebe uma discussão que parte de questões próprias à 

Biblioteconomia. Em segundo lugar, são antes as questões oriundas do movimento 

que são aplicadas ao domínio saber da biblioteconomia, quer dizer, forma-se um 

núcleo de discussões e potencializador de conhecimentos que tem apenas um 

interesse: responder as questões postas que estão fora do domínio daquele saber. A 

controvérsia disso é que esta aplicabilidade pode ser feito em qualquer profissão e 

as respostas, com certo grau de certeza, seriam as mesmas uma vez que as 

perguntas não seriam outras, malgrado os nomes dos sujeitos, os lugares, as 

particularidades de suas trajetórias e ou o sentido que emerge e que propicia ao 

sujeito um ser que lhe tenha faltado até o momento. 

 Outra forma, de aplicabilidade em outro domínio, percebe-se no trabalho 

coletivo de Oliveira, Ramires e Passegi (2006). Neste as autoras põem as 

autobiografias a serviço do campo da saúde e discute o problema da obesidade. O 

título do texto é sugestivo: “Obesidade e narrativas autobiográficas: possibilidades 

de (trans)formação de si”. Expressando ampla aceitabilidade dos pressupostos dos 

movimentos pesquisa/formação, inclusive com citações literais aos autores, a 

intenção deste grupo é o uso das autobiografias para adquirir conhecimentos para 

mudança no estilo de vida dos participantes. Como conclusão do trabalho, as 

autoras apontam que esta perspectiva possibilitou um conhecimento mais específico 

sobre as causas da obesidade, principalmente porque estas advêm dos sujeitos e 
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não da ciência médica; chamam atenção à diversidade dos casos estudados e para 

as mudanças ocorridas durante os processos (ressaltando as mudanças na relação 

peso/altura); além de argumentar por uma percepção do sujeito... “como um ser 

integral e reflexivo, capaz de tomar as mãos sua capacidade de mudar e 

transformar-se” (PASSEGI et all, 2006)  

 Além da aplicabilidade dos pressupostos anunciados, uma particularidade 

se nota no uso das autobiografias neste caso. Além de aproximar o campo da saúde 

de fundamentos do campo educacional, este trabalho possibilita outra combinação 

ainda não referenciada, ou seja, as abordagens autobiográficas nestes casos 

aparecem com uma função terapêutica, de fornecer um método não apenas para 

estudar um problema in loco, mas também para o tratamento de saúde dos sujeitos 

em situação de obesidade.  

 Outra ocorrência importante no texto das autoras é que elas ao tentarem 

conjugar em seu discurso a terapêutica nutricionista e os pressupostos do 

movimento pesquisa/formação, ainda, afirmam que este estudo abriga-se nas 

reflexões de Freire (2006). Obrigando-nos a saciar o gosto da dúvida de quem seria 

de fato o “Freire”, recorremos ao referencial da autora para constatar que se tratava 

de Paulo Freire, especificamente das obras referenciadas “Pedagogia do oprimido”, 

“Como trabalhar com o povo?” e “Pedagogia da autonomia”. Ora, esta última 

combinação acrescenta bem mais tempero a um prato que já estava 

demasiadamente apimentado (desculpe a metáfora) e, por isso, poderíamos 

questionar o que tem haver a pedagogia de Paulo Freire com obesidade, terapêutica 

e ou saúde dos indivíduos. No mais, cabe a análise de que se os indivíduos estão 

obesos não será o método freiriano que os tornarão menos obesos, ou ainda pode-

se apontar para o fato de que a conscientização da qual falou Freire nunca distinguiu 

que esta se daria em maior ou menor intensidade em indivíduos obesos. Esta 

relação nunca existiu em Freire, se vale a observação! 

 Tratemos de mais um exemplo. Um texto que nos causou certa surpresa 

foi um trabalho que usa autobiografias para estudar a construção das identidades na 

formação de educadores de um assentamento do Movimento Sem Terra (MST), 

(COSTA E PERNAMBUCO, 2006). Como princípio, os autores não se esquecem de 

afirmar que na construção da identidade dos sujeitos devemos levar em conta tantos 
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os aspectos que singularizam o indivíduo, quanto os elementos culturais que 

demarcam neles a coletividade da qual fazem parte. Quando as abordagens 

autobiográficas aparecem, são tomadas como instrumentos de pesquisa, como 

meios para propiciar situações para o estudo das identidades docentes. Apostando 

na confluência entre estas dimensões, os autores não percebem que a opção 

metodológica pode ser uma operação distante das opções teóricas e das condições 

as quais estão submetidas os sujeitos.  

 Sabemos que o MST no Brasil é um movimento que vem revelando a 

posição de um grupo de trabalhadores que reivindicam a inserção social e mudança 

da própria organização da produção rural no Brasil. As questões históricas em jogo 

que clamam pela força da coletividade em função de uma reivindicação material (a 

questão do domínio e da distribuição da terra) têm conduzido a processos formativos 

que estejam em íntima relação com as condições nesses assentamentos, ou seja, a 

conquista da terra vem acompanhada de um discurso sobre educação que valoriza a 

conquista da coletividade, da identidade de cada sujeito como pertencente a este 

grupo e disto com a continuidade da luta pela reforma agrária no país, isto é, é um 

movimento que busca a identificação do sujeito com a luta pela consolidação de 

uma conquista coletiva.  

 O contrário acontece com o movimento pesquisa/formação, que valoriza a 

individualidade e a (re)significação dos sujeitos orientados pela demanda 

contemporânea da subjetividade de que a perda de sua identidade é algo de certo 

modo incentivado pelo processo de reconstrução de si pelas autobiografias. As 

contradições entre estas propostas se tornam mais evidentes se trazemos ao debate 

os problemas relacionados à concepção de memória, da função das narrativas e ou 

da cultura.  

 Assim, não é preciso ir mais adiante para saber que a aproximação dos 

autores do movimento pesquisa/formação com as demandas de formação de 

educadores do MST se faz mediante acordos que negligenciam contradições 

inerentes aos pressupostos entre saberes distintos, neste caso os autores não se 

incomodam frente ao fato de que instrumentos de pesquisa trazem consigo seus 

pressupostos teóricos, assim como as teorias contêm em si os instrumentos que 

põem em ação o seu método. A negligência disso é admitida quando se naturalizam 
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as teorias e os métodos, o que de fato acontece quando uma abordagem é tomada 

apenas como instrumento de pesquisa, esquecendo-se os conflitos e encobrindo-se 

as contradições. 

 Outra apropriação das autobiografias foi identificada em trabalhos 

interessados em estudos sobre a formação de professores de ciências e 

matemática. Damos atenção a este domínio uma vez que as pesquisas sobre a 

formação para o domínio de uma didática de um conteúdo específico do ensino, 

especificamente no Brasil, têm recebido forte influência de métodos oriundos das 

abordagens psicológicas que tentam pelo mecanismo da transposição didática 

encontrar metodologias para uma melhor assimilação do conteúdo pelo discente. 

Assim, por exemplo, é possível perceber que quando as abordagens construtivistas 

tomaram o corpo de boa parte das produções do campo, logo em seguida surgem 

trabalhos que aplicam os mesmos pressupostos aos domínios específicos da 

didática, ou seja, trabalhos com mesmas orientações metodológicas sobre os 

conteúdos das ciências, da matemática, da língua portuguesa, da história, da 

geografia etc.  

 Do mesmo modo que em outras produções, a pedra que inicia o jogo é 

uma movimentação pela adesão às autobiografias, à defesa para que o professor 

conte sua história e escreva sua narrativa; e qualquer especificidade em relação ao 

domínio do conhecimento, o contexto, a modalidade de ensino ou a natureza da 

instituição pouco interfere ou tem relevância, pois interessa ainda mais a narrativa 

deste como indivíduo. Por isso, a exemplo do texto que analisamos, Dias & Aragão 

(2006) tomam as autobiografias para questionar: “... que aspectos da Psicologia da 

Educação que tiveram em sua formação docente inicial foram considerados 

importantes para tais professores – pela atribuição efetiva de valor, de sentido e 

significados docentes – pensarem a sua prática docente atual.” (Ibidem, p. 336).  

 Partindo desta, os autores vão se afastando dos questionamentos sobre 

as melhores formas para o ensino de um conteúdo de uma disciplina, para 

demonstrar maior interesse pela relação que os sujeitos estabelecem com o 

conhecimento e quais as relações que teve em sua vida com a disciplina, para, em 

seguida, apostar que ele poderá ser melhor docente se conseguir resolver 
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contradições da sua relação com a disciplina em sua própria vida. Vejamos o relato 

de outra pesquisa no mesmo domínio:  

... Foi solicitado ao grupo que escrevesse sua história de vida estudantil, 
procurando explicitar por que o aprendizado da matemática, na visão deles, 
era ao mesmo tempo tão inatingível e tão necessária? Admitíamos como 
hipótese que se os alunos falassem e escrevessem sobre sua trajetória 
estudantil, essa reflexão poderia, por um lado, ajudá-los a melhor 
compreender até que ponto as experiências vividas nas escolas marcaram 
a sua relação com a matemática e, por outro lado, oferecer pistas para a 
intervenção.” (MELO & PASSEGI, 2006, p. 343).   

 Diante do exposto, outros exemplos encontrados nos anais do evento 

apenas consubstanciariam os exemplos acima que apresentam as diversificadas 

formas de imitação das abordagens autobiográficas no campo da formação de 

professores é como expressão, de início, de uma idéia que é traduzida ao campo da 

formação, pois introduz uma nova lógica discursiva para o estudo da atuação de 

professores e, deste modo, incorre nos efeitos de circulação da idéia no campo da 

formação. Primeiro, pela imposição simbólica, sobrepondo-se à história social da 

problemática no campo. Em segundo lugar, possibilita combinações de argumentos 

pelos quais se levarmos em consideração a gênese conceitual dos domínios dos 

saberes específicos, não é difícil notar processos de naturalização do conhecimento. 

E, por fim, em outros casos o que denominaríamos de coação simbólica, em que os 

argumentos colonizam outros domínios, ainda que nestes não tenham sido 

realizados trabalhos nos quais historicamente tenham sido discutidos os processos 

formativos.  

 

8.4 CIPA III  

 

 Neste terceiro evento, tendo como tema “(Auto)Biografia: formação, 

territórios, saberes”, os organizadores continuam visando a ampliação da expressão 

do movimento pesquisa/formação. Para esta atividade o evento contou com a 

liderança de Maria da Conceição Passeggi, que já revelara em seus trabalhos, 

anteriormente, estreita aproximação com os fundamentos deste movimento. Ela e 

um grupo de profissionais desta e outras instituições conduzirão as ações das 
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atividades sob a estrutura acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.  

 De início, a continuidade da influência do movimento se revela com a 

conferência de abertura. Nada menos que Pierre Dominicé dará a honra de 

pronunciar esta conferência, o qual será congratulado pelas presenças de autores 

como Gaston Pineau, Marie Christine Josso e outros; figurando em mesas 

introdutórias de relevada importância e ocupando, assim, posições em destaque 

para a realização da atividade.  

 Outra informação importante é o fato de que das três mesas introdutórias 

organizadas não constam qualquer trabalho de autor nacional, predominando-se a 

superioridade do estrangeiro e sendo estabelecidos de cima para baixo os 

significados sobre a formação, partindo de autores vinculados ao movimento 

pesquisa/formação.  

  As produções nacionais vão ganhar maior destaque nas mesas redondas, 

que tiveram 09 sessões coordenadas com 02 trabalhos socializados cada uma, co-

conduzidas com a presença de produções estrangeiras. Dentre os domínios 

escolhidos para as mesas, destacaram-se estudos sobre os processos formativos; 

os saberes docentes (saberes coletivos e saberes de si); as relações de gênero; a 

aprendizagem e os lugares de formação; estudos sobre memória e profissão 

docentes; história de vida e da educação; artes, literatura e imagens; assim como 

sobre a vida, o corpo e a saúde.  

 Com isso, não é difícil notar que a diversidade de combinações de 

saberes que se fizeram presentes no CIPA II, em nível inferior, se torna o modelo 

para a definição da organização de trabalhos em nível superior deste terceiro 

evento, definindo os novos atores e domínios a serem legitimados pela influência do 

movimento pesquisa/formação e marcando um momento diferencial da recepção 

destas abordagens no campo educacional no Brasil que é o da paradigmatização do 

campo educacional pelos pressupostos do movimento pesquisa/formação. 

  Diante disso, observamos que o primeiro evento foi organizado para se 

ter uma visão das produções com abordagens autobiográficas no campo e 
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percebemos que o movimento pesquisa/formação figurava de forma isolada. No 

segundo evento, sua força expressiva na maioria dos trabalhos socializados fez da 

crença autobiográfica o núcleo significativo, que além de mudar a forma de pesquisa 

sobre memória e formação, atraiu para o debate estudos em campos correlatos e 

em domínios do campo educacional que historicamente tinha pouca ou quase 

nenhuma aproximação com estudos autobiográficos. Os arranjos conceituais e as 

controvérsias das apropriações mostraram os efeitos da ocorrência de uma idéia sob 

moda, que para manter a expressão de seu núcleo significativo subverteu as formas 

de produção, aproximando concepções distintas, aplicando seus pressupostos e 

questões em outros domínios e campos correlatos ao campo da educação, ou seja, 

além de alterar os pressupostos com os quais se vinham pesquisando sobre 

autobiografias na história da formação de professores no Brasil, os pressupostos do 

movimento pesquisa/formação foram colonizando outros domínios com a finalidade 

de manter o crescimento de sua expressividade e influência no campo educacional.  

 Neste terceiro momento, a expressividade do movimento intenciona outras 

formas de disseminação. Primeiro, porque cria espaços para a legitimação de 

grupos interessados em domínios que foram senão capturados e ou afirmados pela 

disseminação destas idéias. Em segundo lugar, um número significativo de grupos 

de estudos relacionados neste evento é a expressão de que o evento, além de atrair 

novos domínios para este núcleo significativo, cria espaços para a socialização de 

produções cuja repercussão se estenderá a outros espaços de formação e produção 

do saber, pois, além das mesas redondas, foram criadas as seções coordenadas de 

pesquisa com a finalidade de dar visibilidade aos trabalhos produzidos por grupos de 

pesquisa consolidados em programas de pós-graduação e ou núcleos de pesquisa 

vinculados às instituições de ensino e ou pesquisa, criando espaços de inter-relação 

entre os interesses do evento e grupos de pesquisas consolidados, bem como 

abrindo canais de difusão da idéia para que o movimento possa adquirir a mesma 

expressividade crescente em outros espaços sócio-educativos.   

 Assim, se o primeiro evento teve a função diagnóstica de indicar os usos 

das autobiografias nas pesquisas sobre formação de professores no Brasil; o 

segundo fez senão mostrar uma maior aproximação das produções em torno de um 
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núcleo significativo; neste terceiro evento o que se busca é a consolidação de novos 

lócus de disseminação61. 

 A quantidade de mesas redondas criadas para este evento reflete a 

diversidade de combinações do núcleo significativo do movimento pesquisa-

formação com domínios específicos de saberes no campo da educação. Para 

mostrar isso teceremos algumas análises.  

 De início, faz-se notar que dentre os autores que compuseram essas 

mesas redondas, alguns deles são autores oriundos de instituições estrangeiras e, 

por isso, não vamos nos ater aos seus estudos, pois nossa pesquisa se interessa 

pela disseminação das autobiografias e dos pressupostos do movimento pesquisa-

formação em produções do campo da formação de professores no Brasil. Em 

segundo lugar, há produções de autores brasileiros para os quais já tecemos 

considerações. Dentre os legitimadores mais importantes no Brasil, notaram-se 

neste evento autores como Clementino de Souza, Abrahão, Passeggi e Chamlian; 

que retomam suas trajetórias e reafirmam em seus textos os pressupostos deste 

movimento. Não teceremos análises específicas dos estudos realizados por estes 

autores neste momento, pois suas produções em muito pouco acrescenta em 

relação aos posicionamentos já assumidos. Em alguns deles, apenas observamos 

reflexões teóricas e não, imediatamente, exposição de relatos de novas pesquisas.  

  Por outro lado, notamos um estudo de uma autora que ainda não tinha 

figurado em produções neste nível do evento e que sua apropriação das 

autobiografias não encontra aproximações com os significados e com autores do 

movimento pesquisa-formação.  

 Neste caso, Duran (2008), abordando os percursos formativos de 

professores da educação infantil e do ensino fundamental aponta a preocupação 

com a formação fragmentária própria das instituições de ensino superior e sua 

insuficiência como proposta formativa diante da complexidade das relações que se 

deparam os sujeitos na contemporaneidade. Para tentar apreender aspectos 
                                                 
61É bem verdade que teríamos que analisar as próximas produções destes grupos para saber se 
haverá repercussão ou influência do movimento pesquisa/formação após sua participação no CIPA III 
e de que modo isto refletirá na introdução de novas temáticas e ou perspectivas. No entanto, esta 
pesquisa está fora das pretensões deste trabalho e só poderá ser realizada em outro momento.  
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formativos nos percursos dos sujeitos, a autora levanta questões sobre como eles se 

tornaram o que são para tentar aprender em seus discursos, dando ênfase à 

experiência em seu cotidiano, os sentidos das táticas de enfrentamento da realidade 

de ser professor do curso de pedagogia. Neste trabalho, a autora atribui papel 

importante ao “poder socializador” das autobiografias para realizar uma análise do 

discurso dos docentes e apesar de usar uma linguagem bem comum ao movimento 

pesquisa-formação, ela tenta realizar um estudo que toma como principal referencial 

a noção de cotidiano em Michel Certeau, intencionada em estudar bem mais o 

problema da formação docente do que constituir um espaço de reflexão sobre auto-

formação, envolvendo ela e os pesquisados. 

 O registro desta ocorrência neste momento, ainda que pareça 

extemporâneo à lógica do texto, nos serve para expor que embora neste evento não 

se tenha dúvida de que o movimento pesquisa/formação amplia de forma ainda não 

vista sua expressividade, esta não se realiza de forma homogênea. Do mesmo 

modo, são percebidas as sessões coordenadas de pesquisas. Os nove grupos de 

pesquisas convidados a socializar suas experiências com autobiografias refletem 

senão a diversificação de formas de apropriação das abordagens autobiográficas, 

inter-relacionando temas, domínios de estudos, abordagens de conhecimentos que 

nem sempre refletem as intenções e as formas de estudos dos autores no 

movimento pesquisa/formação.  

 Observamos nestes grupos de pesquisas que alguns deles já foram 

criados com a intenção de consolidar, no campo da formação no Brasil, estudos sob 

a orientação desse movimento, mas, ao mesmo tempo, temos boa parte deles que 

problematizam um aspecto e ou uma temática, utilizando as autobiografias senão 

como metodologia de pesquisa.  

 Assim, temos grupos que tomam como objeto um domínio específico do 

ensino, como o ensino das ciências, por exemplo; e outros, ainda, sobre leitura, 

escrita, alfabetização, livros escolares etc. Podemos registrar a presença de grupos 

que valorizam a confluência de saberes para o estudo da formação, apresentando 

pesquisas sob perspectivas marcadas pela multirefencialidade, interdisciplinaridade 

ou multidiscplinaridade; outros em que a ênfase está no uso das narrativas orais e 

ou escrita, e com diferentes percepções destas abordagens; assim como há um dos 
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grupos que se dedicam a estudos nos quais são aproximados processos formativos 

e processos psicoterapêuticos. 

 Para demarcar ainda mais a diferenciação pela qual está evolvida a 

disseminação das abordagens autobiográficas no Brasil, daremos destaque a uma 

mesa redonda que nos chamou a atenção em particular. Trata-se da mesa redonda 

número 05 do evento e intitulada “Memória e formação: o legado de Paulo Freire e 

Luís Câmara Cascudo”. A intenção desta mesa foi tentar destacar nas obras destes 

autores aspectos autobiográficos, ou seja, qual a importância destes na constituição 

da extensa obra dos dois autores. A motivação para unir estes dois intelectuais, um 

historiador da cultura e o outro educador, não está devidamente explicada pela 

organização do evento, mas se pode perceber que além da influência de suas 

produções no universo cultural e acadêmico das universidades do nordeste, eles 

reúnem em suas obras valores inestimáveis aos saberes e às culturas populares. 

 De início, vale a observação sobre a composição da mesa62. Dentre os 

membros, destaca-se a presença de Pierre Dominicé que versará sobre a influência 

de Paulo Freire no campo educacional, principalmente porque foi ele quem escreveu 

uma obra sobre o autor publicada na Europa. Em seguida, Alípio Casali, professor 

da PUC-SP, abordando sobre o legado de Paulo Freire para a pesquisa 

autobiográfica. Além de apontar alguns estudos de Freire nos quais é percebido o 

uso de abordagens autobiográficas, ele não perdeu tempo em relatar experiências 

pessoais de sua vida que se entrelaçam com a de Freire, tendo em vista as relações 

de trabalho e boa amizade que tiveram. Por fim, o trabalho de Margarida de Souza 

Neves, professora da PUC-RJ, que socializou sua comunicação “O artesanato da 

memória: Luiz Câmara Cascudo e a narrativa autobiográfica”. Vale dizer que a 

qualitativa apresentação desta professora, destacando as importantes informações 

sobre a vida e a obra de Luiz Câmara Cascudo, não conseguiu diminuir o poder de 

atração e da influência que exerce Freire para o debate sobre a formação, até 

porque Cascudo não é um autor especificamente do campo educacional.  

                                                 
62 Algumas informações que vamos trazer para notações sobre esta mesa, em particular, coadunam 
dados encontrados nos anais do evento e outros resultados da observação deste autor durante os 
CIPA II e III.   
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 Mas façamos emergir outras informações para fazer entender a realização 

desta mesa neste evento. Tive a oportunidade de participar dos CIPA II e III, e, 

durante o segundo evento a ocorrência de um fato nos chamou a atenção. Quando 

participava de uma das mesas introdutórias como ouvinte (certamente) e após a 

apresentação dos trabalhos dos membros desta mesa, a palavra fora concedia à 

platéia. Depois de uma ou duas interpelações, uma pessoa solicita a palavra e, ao 

invés de introduzir sua pergunta, ocupou o microfone por um tempo mais longo do 

que o permitido pela coordenação, para afirmar: “... Não consegui entender por que 

Paulo Freire não está sendo citado neste evento!”. Exclamou e, inconformada com a 

ausência do notório autor, continua: - “Paulo Freire é autobiográfico e realizar um 

evento sem que sua obra seja apreciada e se tenha espaço para discuti-la é uma 

falta grande.”. 

 Quero fazer logo notar que o relato não reproduz em essência as palavras 

ditas, mas o tom e as afirmações não foram outras. A preocupação era encontrar um 

lugar central para o pensamento de Paulo Freire no âmbito da discussão sobre 

autobiografia e formação e esta reivindicação, além de conquistar um lugar para 

Freire no terceiro evento, recebe de nossa parte uma singular apreciação. Primeiro, 

porque o questionamento levantado é a expressão dos conflitos gerados para a 

legitimação de idéias num determinado campo, isto é, a introdução de uma nova 

percepção não se faz apenas pela adesão, mas encontra a diversidade de 

percepções com as quais tenta combinar seus pressupostos e que, em muitos 

casos, revelam o que se tem notado neste texto: formas de apropriação nem sempre 

adequadas às posições assumidas num domínio específico de estudo num campo.  

 Assim, a aclamação a Paulo Freire é ao mesmo tempo uma espécie de 

regulação reivindicada para uma idéia legitimada no campo educacional no Brasil, 

mas também serve como porta de entrada para alguns autores alertam que 

precisam ser ouvidos, pois o novo não deve subverter declaradamente o 

estabelecido e, se isso acontecer, deve ser um processo negociado e, percebemos 

isso, quando notamos a afirmação de que Freire é autobiográfico. Ora, em primeiro 

lugar, é difícil aceitar tal afirmação, pois pelo que se entende sobre a obra de Freire 

ainda não encontramos registros de que esta afirmação tenha sido feita por ele e se 

ele não a fez, não podemos atribuir-lhe como tal. 
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 Em segundo lugar, com certo grau de certeza pode-se afirmar que Freire 

não é autobiográfico, ao menos no sentido pelo qual o tem sido apresentado pelo 

movimento pesquisa/formação. Neste caso, há de fato distâncias bastante 

acentuadas entre as duas percepções de formação e qualquer afirmação neste 

sentido revela mais uma vez que estas aproximações, além de coadunarem 

interesses que demarcam a posição dos sujeitos num campo, conduzem mais uma 

vez a ocorrência de efeitos de circulação da idéia que para agradar e acomodar 

alguns, comete-se a imposição ou até a coação simbólica.  

  Diante disso, entende-se que seria mais coerente, ao invés de reivindicar 

um lugar para Freire no debate sobre autobiografias e formação, questionar como 

aparecem as autobiografias no pensamento de Freire, em quais obras, com quais 

finalidades e quais circunstâncias ele se ateve a estas abordagens para argumentar 

em favor da formação. Cabe ainda, frente a isso, um estudo que mostre as formas 

de apropriação do pensamento de Freire em autores que tem consolidado as 

autobiografias na perspectiva do movimento pesquisa/formação. Além disso, este 

estudo precisa ser feito não para proteger a aura de Freire, mas para mostrar que 

um movimento pelo qual se percebe elevado nível de adesão e pouca reflexão de 

suas apropriações tende a impor ao campo da educação uma percepção de 

educação e ou formação que subverte a história social das problemáticas 

constituídas neste campo.  

 A mesma diferenciação da apropriação dos pressupostos do movimento 

pesquisa/formação é notada nos trabalhos em “nível inferior”, ou seja, nas 

comunicações e pôsteres socializados. No CIPA II, notamos a ocorrência expressiva 

dos pressupostos do movimento pesquisa/formação em parte significativa dos 

trabalhos socializados, mas ainda naquele momento esta expressividade não fora 

constituída sem interpelações contrárias e, por isso, notamos, também, apropriações 

das autobiografias que não refletia os pressupostos deste movimento. Neste terceiro 

evento, a abrangência da influência desse movimento é destacada quando 

realizamos análise semelhante a que fizemos das produções do segundo evento.  

 A organização do terceiro evento dividiu os trabalhos em 07 diferentes 

eixos temáticos e, dentre eles, aquele no qual se encontra maior número de 

trabalhos sobre a formação de professores é o eixo temático número 02, intitulado 
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“(Auto) biografia e práticas de formação: lugares de aprendizagem e (re)invenção de 

si”. Assim, dentre os trabalhos deste eixo temático e outros poucos encontrados 

dispersos nos demais, registramos aproximadamente 200 trabalhos envolvendo o 

tema: “autobiografias e formação de professores”. Além disso, verificamos nestes 

maiores ocorrências dos pressupostos desse movimento, encontrando-se registros 

em mais de 90% dos trabalhos, consubstanciados com a ocorrência de citações e 

referências diretas e indiretas a seus autores vinculados, recebendo elevado 

destaque Marie Christine Josso, Gaston Pienau e Pierre Dominicé. 

 Retomar a análise do modo tal como procedido na sessão anterior apenas 

seria suficiente para registrar as mesmas formas de apropriação identificadas e que 

foram úteis senão para afirmar a necessidade de conformação das formas de 

produção do saber no campo da formação de professores àqueles pressupostos. 

Pelo que se puderam notar, neste terceiro evento as formas de apropriação 

continuam ocorrendo seguindo a mesma lógica discursiva de anúncio das mais 

diferentes justificativas de aceitabilidade destes pressupostos e, como registramos 

no parágrafo acima, o aumento da quantidade de trabalhos em que isto ocorre é a 

expressão ao mesmo tempo da influência do movimento e do poder de atração 

gerado em torno do discurso pela eficácia formativa das autobiografias.  

 No entanto, embora a legitimação desta perspectiva tenha se firmado 

predominantemente, isto não significa dizer que não se interponha, no âmbito deste 

evento, posicionamentos que avaliem a aceitabilidade desses pressupostos. É bem 

verdade que posicionamentos desta natureza, em relação à configuração que tomou 

este evento, são expressões em quantidade bem menor, assim como o espaço de 

socialização destes trabalhos é bastante restrito.  

 De forma mais explícita, as conferências, mesas introdutórias e sessões 

coordenadas de pesquisa (nível superior do evento) são atividades nas quais cada 

apresentador tem em média 40 minutos para a socialização de seus trabalhos em 

um auditório que consegue reunir pelo menos 300 pessoas ouvintes e ainda estas 

têm, quando composta por trabalhos de autores internacionais, tradução simultânea 

para facilitar a interlocução entre os presentes.  Por outro lado, a socialização das 

comunicações é realizada em espaços menores e com infraestrutura, em muitos 

casos, inadequada à quantidade dos participantes. Além disso, o tempo de 
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apresentação dos trabalhos em geral não passa de 10 minutos para cada 

comunicação, isto incluindo tempo para apresentação e debate. 

 Diante disso, mesmo submetido a estas condições, considera-se bastante 

válidos alguns questionamentos encontrados em alguns poucos trabalhos nos anais 

deste evento. Dentre eles, vamos nos ater a um que, em nosso ver, se constitui uma 

crítica que traz importantes reflexões para analisar a recepção desta perspectiva no 

campo da formação de professores no Brasil. Assim, traremos ao debate a 

comunicação apresentada no CIPA III intitulada “A sociobiografia na pesquisa e 

formação docente” co-produzida por Adir Luiz Ferreira e Margarete Vale Souza.  

 Neste trabalho os autores põem questões sobre a formação que 

problematizam duas dimensões na formação do sujeito que podem estar inter-

relacionada, mas que entre estas não há correlação direta, ou seja, o que se afirma 

ou considera numa não significa dizer que se constitui do mesmo modo em outra. 

Por isso, sujeitos felizes, satisfeitos ou não com suas escolhas, podem e, em muitos 

casos não é difícil notar, ser professores sem estímulo para o exercício profissional; 

entretanto, o contrário não significa que necessariamente ele será um bom 

professor.   

 Assim, se podemos assumir este pressuposto, deve-se admitir certo 

distanciamento entre as questões existenciais dos sujeitos e a sua prática como 

docente, pois esta idéia bastante divulgada no conjunto deste debate de “... conte-

me sua vida que direi que professor você é...” precisa ser avaliada em função de que 

nem sempre a história que vou contar de minha vida será eficaz e positiva para 

minha formação e atuação como docente 

 Procurando compreender os limites e os paradoxos inerentes ao 

conhecimento nas ciências humanas e na educação, especificamente o uso das 

abordagens autobiográficas, os autores, tomando como base a proposta de Marie 

Christine Josso da autobiografia como narrativa formadora do sujeito, argumentam, 

em contraponto a esta autora, que “... Na fronteira entre o desconforto psicológico e 

a crise de identidade, a auto-ilusão pode ser uma freqüente saída inconsciente 

diante de revelações potencialmente desestruturadoras do sujeito pessoal e 

profissional” (FERREIRA e SOUZA, 2008, s/p). 
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 Concordamos com esta afirmação e, por esta condição, temos ponderado 

que pessoas mais esclarecidas ou dispostos à mudança não significa que elas 

sejam mais felizes.  Assim, foi por este motivo que visualizamos na relação do 

sujeito com sua memória o confronto dele com seus ressentimentos, tal como notam 

os autores acima: “... uma consciência de nossos limites existenciais e das 

conseqüências eventualmente desastrosas das nossas escolhas pode, 

contrariamente, ser fonte de amargura e arrependimentos” (Ibidem, s/p).  

 Além dessa, em relação ao uso das autobiografias na formação docente, 

ainda há algumas restrições apontadas. Eles argumentam que nas pesquisas em 

ciências humanas e sociais, particularmente, existem dificuldades a ser enfrentadas 

pelo pesquisador durante a análise e interpretação dos dados que se apresentam 

frente à dificuldade para produzir um saber por meio do qual ele possa articular, ao 

mesmo tempo, as concepções, as condutas dos sujeitos e os contextos dos quais 

estes fazem parte. O problema, segundo os autores, está em alcançar um 

conhecimento heterodoxo e alternativo. Para eles o contrário tem sido comum: 

“... Considera-se suficiente descrever formas difer entes de 
consciência sem tentar explicar como e porque elas se 
desenvolveram. Isso conduz a um segundo problema: ‘ a tendência 
para adotar uma atitude não crítica das concepções e consciência dos 
entrevistados, sem considerar o seu desenvolvimento  
epistemológico’ (RUCHARDSON, 1999)”. (Idem, Ibidem,  s/p).    

 Com isso, os autores apresentam ao campo da formação particularidades 

no uso das autobiografias e destacam alguns aspectos que interpretaríamos aqui 

como problemas de apropriação que, em boa parte dos estudos investigados neste 

evento, não aparecem no horizonte das apropriações autobiográficas e ou 

constituem qualquer preocupação.  

 Primeiro, eles argumentam que a ênfase na “re-justificação da 

personalidade docente” e, conseqüentemente, no desenvolvimento psicológico do 

professor pode levá-lo a pensar que seu aperfeiçoamento depende apenas de si, 

acreditando que a reorientação da conduta profissional é um “sucedâneo inevitável”. 

Exemplificando, eles acrescentam que um momento identificado como sendo de 

“frustração profissional” pode ter um conjunto de significados que podem variar entre 

uma “mera decepção com uma atividade em sala de aula” e ou “até a insatisfação 
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profunda com sua condição docente, relacionada ao desprestígio social, baixos 

salários ou estresse funcional”. (FERREIRA e SOUZA, 2008, s/n) 

 Em segundo lugar, notam que partindo de relatos e observação de 

professores em experiências de formação continuada, é bem mais comum a estes 

sujeitos se sentirem “confiantes, conscientes, capazes, solidários, satisfeitos e 

otimistas”; e, em geral, devido à “reconstrução positiva da auto-imagem”. Por outro 

lado, as mudanças relacionadas ao comportamento profissional são mais 

“mitigadas”, ou seja, o anúncio de expressões reconfortantes parece comum nos 

discursos: “... ‘Eu já agia dessa forma com meus alunos, só não sabia que tinha 

esses nomes, esses conceitos’ (...) ‘Não quero mais fazer as minhas aulas como 

antes, mas também não sei como fazer com essas novas metodologias’. 

(FERREIRA e SOUZA, 2008, s/p) 

 Diante do exposto, estas últimas contribuições nos alertam para 

problemas que o pesquisador tem que enfrentar quando assume que as investidas 

pelos estudos sobre a formação docente mediante suas narrativas os conduzirão 

necessariamente a resultados formativos para estes sujeitos. Este pressuposto que 

temos nomeado de “crença na eficácia da experiência autobiográfica” envolve toda 

sorte de problemas que temos anotado ao longo deste trabalho, ou seja, para 

consolidar sua crença os autores, que com eles tem encontrado ressonância aqui no 

Brasil, têm permitido uma adesão sem conteste respaldada pelas diversas formas de 

apropriação no campo da formação, combinando epistemologias distintas, sob a 

defesa da valorização heurística do conhecimento e, como se observa neste último 

exemplo, evitando o enfrentamento de questões inerentes aos estudos sobre os 

sujeitos, sua a formação e a atuação como docente 

 Por conseguinte, não somos contrários ao direcionamento de o professor 

refletir sobre sua ação, sua trajetória e até sua vida. No entanto, vale admitir que não 

se possa assumir a redução da individualidade aos aspectos afirmativos do sujeito 

em suas dimensões positivas, assim como não se vai admitir o que os autores 

citados chamaram de “excesso de particularização das situações investigadas”. Vale 

a observação de que se vamos pensar a experiência da formação e a melhoria da 

atuação do professor, este processo deve envolver a implicação de sua ação em 

outras dimensões, tais como a experiência pedagógica, os fundamentos teóricos, os 
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papéis sociais e culturais, o sentido cognitivo, a condição funcional, a situação 

pessoal etc. 

 O que temos visualizado neste terceiro CIPA é a crescente aceitabilidade 

da crença na experiência autobiográfica e isso se percebe do superior ao inferior, 

em parte significativa das produções do evento; assim como, por outro lado, se 

tornou comum deixar à margem os problemas de apropriação destas abordagens 

para campo da formação de professores no Brasil. 
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Considerações finais 

 

Como consideração importante não poderia deixar de responder por que 

as autobiografias estão na moda. Vale a observação de que uma idéia entra na 

moda por que ela tem se tornado mais importante que outras e, retomando as 

orientações de Tarde, isto se justifica tendo em vista o fato de que uma se torna 

mais útil que outra relacionada a questões postas pelo seu tempo. Esta 

interpretação nos coloca frente à leitura que nos fornece Lipovetsky (2000) sobre as 

formas de subjetivação na contemporaneidade. Para ele, vivemos numa época em 

que os sujeitos já não lamentam a perda da subjetividade, ao contrário disso, há 

certa valorização pela troca contínua de identidades e o sujeito já não se orienta por 

projeções de subjetividades idealizadas em projetos políticos emancipatórios, ou 

seja, este aspecto põe o sujeito na condição de um tipo de individualismo que 

incentiva uma despadronização sem precedentes dos domínios da subjetividade.  

 Deste modo, esta condição se constitui num pano de fundo importante 

para que a idéia de formação pelas autobiografias se torne uma moda. Primeiro 

porque para sujeitos que convivem continuamente com a necessidade de perda de 

si, nada mais adequado do que uma idéia que incentiva a busca de si pela 

(re)significação do que tenham se tornado estes sujeitos até o momento, ou seja, tal 

como já foi notadamente relatado neste texto a busca de si se faz antiteticamente 

pela perda de si. A questão anteriormente sugere uma interpretação desta 

proposição assentada na crença da eficácia autobiográfica que socializa ainda mais 

a aceitabilidade desta demanda contemporânea do que o contrário.  

       Segundo, por que no campo educacional, assim como em outros 

campos do saber estamos convivendo com o inevitável questionamento da crise das 

ciências e com a valorização heurística dos saberes, isto é, em vários domínios no 

campo educacional há argumentos pela superação das barreiras disciplinares e o 

incentivo pela busca de abordagens (inter) e ou (trans)disciplinares. Esta proposta 

de pesquisa/formação parece bastante útil a estas demandas e, por isso, o avanço 

que se quer alcançar com proposições desta natureza nos revela uma tentativa de 

afastamento das formas estabelecidas de percepção no campo pela valorização 
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excessiva da linguagem como potencializadora de significados distintos, porque 

novos.  

Na leitura que fizemos da circulação das autobiografias no campo da 

formação, identificamos que este campo convive com uma acentuada valorização da 

subjetividade e dos processos de individualização, o que denominamos de 

reivindicação da subjetividade.  No campo da formação e, de certo modo, no campo 

educacional não é difícil encontrar a predominância de propostas educacionais e de 

formação em que a principal solicitação é a atuação individual do professor e 

percebemos isso de modo paradoxal, seja pela solicitação de revisão de um 

discurso crítico que tenta atribuir reconhecimento à vida do professor e suas formas 

de subjetivação – incluindo nestas as questões identitárias; seja pela demanda e 

valorização individual do professor tendo em vista o rendimento de seus alunos.  

Deste modo, para uma idéia entrar na moda é preciso uma condição social 

e discursiva numa época que forneça aos sujeitos uma sensibilidade para 

valorizarem aquela idéia e não outras, ou seja, o campo educacional e da formação 

convive com esta condição e é sob este pano de fundo que vimos circular a proposta 

de formação pelas autobiografias do movimento pesquisa/formação.  

Além disso, mostramos que a compreensão da circulação dessa idéia 

como uma moda se faz a partir da retirada dela do contexto de emergência, para a 

sua introdução num contexto de recepção, assim como sua posterior difusão num 

contexto de disseminação. Num primeiro momento (contexto da emergência), 

fizemos uma leitura das principais produções sobre autobiografias e formação com a 

finalidade de identificar as justificativas de apropriação das autobiografias como 

proposta de pesquisa e formação, e notamos que no contexto das produções dos 

autores o que emerge como proposta de formação pelas autobiografias é a 

consideração de que contar sua história a si será, conseqüentemente, um processo 

eficaz e afirmativo para estes sujeitos, o que denominamos de crença na eficácia 

formativa da experiência autobiográfica. 

Os exemplos das narrativas de histórias de vida apresentados, a 

concepção de memória como afirmação positiva das identidades dos sujeitos e os 

problemas de apropriação de saberes em campos distintos foram os aspectos pelos 
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quais pudemos identificar uma forma de aproximação entre as autobiografias e os 

processos formativos. 

 Neste capítulo vimos como os autores vão propondo uma compreensão 

de formação, mas também como traduzem para o campo da formação formas de 

percepção e ou concepções de outros campos de saberes e, para isso, uma 

reconstrução significativa dos mesmos tornou-se inerente ao processo. Ao longo do 

texto, notamos problemas de apropriação tais como o da (re)significação da 

memória como memória afirmativa, das questões da narrativa, os aspectos literários 

e filosóficos envolvidos e não debatidos pelos autores, da ausência de uma reflexão 

ou de uma teoria da relação humana e até aceitabilidade de uma orientação 

epistemológica fundada numa estética da existência. Neste contexto pudemos 

verificar que ao valorizar a vida dos sujeitos para a constituição de uma proposta de 

formação, os autores acabam por traduzir para o campo da formação formas de 

percepção e ou concepções problematizadas em seus campos de origem de forma 

não problemática no campo da formação, ou seja, traduz-se o conceito, mas não o 

contexto de problematização que possibilitou sua emergência.  

Assim, o argumento do movimento pesquisa/formação para manter sua 

crença se justifica na valorização heurística do conhecimento, ou seja, na 

combinação de vários saberes para a constituição de uma concepção de formação e 

isto inclui a defesa da (inter) e ou da (trans)disciplinaridade. Em nosso 

entendimento, este posicionamento tem revelado que esta opção não se faz sem a 

ocorrência de fáceis e rápidas aproximações que não reflete a gênese conceitual em 

seus campos de origem. Nossa posição não intenta negar a relação entre os 

saberes, mas não concordamos com a apropriação de saberes sem que as 

justificativas de translação entre campos sejam notadas.          

Diante disso, pudemos perceber, no contexto da emergência das 

autobiografias para a formação, o processo lógico da moda, ou seja, para afirmar a 

crença nas autobiografias como afirmação positiva das identidades dos sujeitos, os 

autores utilizam variadas formas de aproximação entre saberes. Tal como vimos, a 

lógica da moda opera de forma semelhante, pois se move pelo paradoxo 

representado pelo peso da conformidade e ao mesmo tempo da diferenciação. 

Simmel (1998) notou que a dinâmica da moda pressupõe ao mesmo tempo 
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dissociação individual e coesão de grupo. A análise que fizemos da emergência das 

autobiografias para a formação mostrou que os autores para afirmarem a coesão 

com a crença na eficácia da experiência autobiográfica, defenderam como 

pressuposto a valorização heurística do saber, isto é, inter-relações entre 

conhecimentos para dar sustentabilidade a um pressuposto.  

Neste processo, a adesão à moda de uma idéia pressupõe a relação que 

os autores estabelecem com as dimensões da produção intelectual, assim como de 

sua justificativa. Tal como tentamos apresentar ao longo do texto, por traz de uma 

idéia em moda está o processo de legitimação de um discurso. Não é difícil 

reconhecer que qualquer objeto em moda venha expressar a sua aceitabilidade 

apenas pelas suas características inerentes, pois por traz dele está um conjunto de 

justificativas que permitem o alcance de sua expressão simbólica diferenciada em 

relação a outros objetos. Bourdieu nos ensinou que o poder da crença para a 

constituição da distinção dos objetos é algo imprescindível a sua consolidação, mas 

isso é fruto de um processo social de negociação tendo como finalidade a aquisição 

do mérito de legitimar símbolos significativos num determinado campo e isto inclui a 

relação entre os recém chegados à função de novos legitimadores. Assim, se temos 

que entender a moda de uma idéia é justo que comecemos pela identificação dos 

atores legitimadores e das formas de negociação entre eles para a sua 

consolidação.  

Vale lembrar que a “comunidade compartilhada” de Tomas Kuhn exigia, 

para a manutenção de um paradigma, não somente a adoção das noções e 

pressupostos compartilhados no interior de um paradigma, mas também a 

confluência dos autores com determinada comunidade e um conjunto de interesses 

definidos por esta. A entrada na comunidade pressupõe aceitabilidade, mas também 

legitimidade, e disso nenhum campo está livre.     

 Ao longo das considerações que se vieram à tona acerca dos congressos 

internacionais, não foi difícil identificar atores por meio dos quais os eventos foram 

organizados no Brasil e, como notamos em suas produções, a idéia de formação 

pelas autobiografias na perspectiva do movimento pesquisa/formação já figurava em 

seus argumentos. Por isso, ao passo que foram aumentando os trabalhos sob a 

influência desse movimento na realização das atividades, na dimensão a que 
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denominamos de “nível superior”, também, do mesmo modo isto aconteceu em 

“nível inferior”, quer dizer no conjunto das comunicações e outros trabalhos 

socializados. 

  No CIPA I, a influência do movimento era localizada e, por este motivo, as 

outras produções refletiram senão o conjunto da própria diversidade das produções 

no campo e, deste modo, a ausência de trabalhos em nível inferior refletia o próprio 

isolamento dela em nível superior, pois tal como relatado, apenas um autor foi 

responsável pelo anúncio dos pressupostos deste movimento.  

 No CIPA II, a expressividade deles se dá de forma mais efetiva e o 

principal organizador deste evento (Clementino de Souza), quem bem os 

representou no primeiro, aceita inconteste as influências dos pressupostos 

orientados por Marie Christine Josso. A repercussão disso em nível inferior foi o 

aumento da socialização de trabalhos nesta perspectiva. Não há uma relação direta 

entre a atuação dos organizadores deste evento e o aumento de produções em nível 

inferior, mas apenas pode-se lançar pela hipótese de que a expectativa da 

realização do próximo evento e o trabalho em conjunto com outros atores no campo 

educacional e diversas instituições contribuem para a consolidação desta 

perspectiva, e isso se faz mediante a circulação de uma idéia nos processos 

formativos, pela atuação de grupos de pesquisas, pela publicação em espaços de 

disseminação da literatura pedagógica. Além disso, vale a ressalva de que uma 

compreensão mais detalhada deste processo deveria envolver um estudo da 

atuação dos grupos de estudos e de atores legitimadores não somente nos espaços 

dos eventos, mas também nas instituições das quais fazem parte.  

 No terceiro evento, da mesma forma, Maria da Conceição Passeggi, 

juntamente com outros atores, dá continuidade à expansão deste movimento e, para 

isso, são criadas novas formas de legitimação, pois neste as atividades ligadas a 

grupos de pesquisa sobre formação, já consolidados em programas de pós-

graduação, criam novas condições para a disseminação uma vez que ao mesmo 

tempo em que dá visibilidade aqueles grupos criados com a finalidade de realizarem 

estudos nesta perspectiva, atraem outros para o centro do debate e, por isso, eles 

permitem a constituição de novas inter-relações no campo educacional.     
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 No contexto da recepção, as formas de apropriação das autobiografias 

vão introduzir ao campo da formação de professores no Brasil um novo sentido 

destas concepções que se impõe a este contexto da mesma forma que são 

concebidos no contexto da emergência. Este processo de circulação de idéias entre 

contextos não se realiza sem que sejam identificados seus efeitos decorrentes, os 

de naturalização do conhecimento, de imposição simbólica e ou mesmo de coação. 

Notamos a ocorrência disso por meio de alguns exemplos particulares e dentre eles 

discutiu-se a questão da memória, que, em nosso ver, assume particular situação ao 

longo do trabalho.  

 Dedicou-se uma parte deste texto a uma reflexão sobre o conceito de 

memória e o que denominamos de “memória afirmativa” significou um afastamento 

progressivo da intenção de entendê-la como o registro das significações sociais nos 

sujeitos, ou seja, a memória do indivíduo se entrelaça com a memória coletiva, que 

expressa significações sociais de uma época. A defesa de uma memória afirmativa 

trouxe para o movimento pesquisa/formação a necessidade de se defrontar com um 

duplo problema. 

 Primeiro, porque este conceito se reduz ao aspecto individual de 

interpelação do sujeito com o seu passado e restrito ao que se pode reter como 

“intuição sensível” (Halbwaches), ou seja, o que ele não selecionou e que foi excluso 

pelo escrutínio da racionalidade de seu discurso poderá incluir aqueles fatos que por 

desagradar este sujeito poderá permanecer ali em sua memória e não está 

imediatamente expresso na narrativa, que ele consegue contar. De fato, em relação 

à memória e levando em consideração nossa análise, não se pode negligenciar a 

possibilidade dos ressentimentos (ANSART, 2004). Como exemplo, Pollak (1992, 

1989), em alguns estudos realizados com a memória de pessoas oriundas de 

experiência com o holocausto, demonstrou que há uma dimensão da memória, 

denominada por ele de memória subterrânea, que permanece silenciosa e que 

envolve fatos que os sujeitos têm demasiada dificuldade em expressar.     

 O segundo se encontra na função afirmativa valorizada pela memória 

como lugar de constituição de experiências formativas. Para adquirir este status, a 

memória perde sua concepção, de certo modo mais efetiva dentro dos estudos 

historiográficos, que assume a função de valorização das histórias dos sujeitos para 
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por em jogo as contradições sociais, a reconstrução dos fatos históricos, a 

redefinição da função dos sujeitos anunciadores de discursos históricos etc. Ou seja, 

nesta nova configuração discursiva, a função afirmativa da memória dos indivíduos 

esvazia a noção de memória de seu potencial crítico e social, pois ao tempo em que 

restringem os significados dos sujeitos à construção de uma auto-imagem positiva, 

também, oculta a própria noção de memória. 

 Ao longo do texto, principalmente quando se fez notar o duelo lógico entre 

as autobiografias - como expressão de memória dos sujeitos e de anúncio de 

problemas do contexto da educação brasileira – e como eficácia formativa – 

movimento pesquisa/formação; também se pôde perceber que não somente a 

noção, mas também a palavra “memória” foi sendo excluída dos discursos. De forma 

mais imediata, isto foi notado na análise no contexto emergência da idéia de 

formação pelas autobiografias e, posteriormente, na história social da problemática 

no campo quando as pesquisas vão assumindo maior proximidade com o discurso 

da eficácia formativa pelas autobiografias.  

 Assim, notamos, ao mesmo tempo, a (re)significação conceitual da 

memória como uma operação constitutiva do movimento pesquisa/formação para 

estabelecer seus pressupostos, assim como sua imposição aos estudos no campo 

da formação de professores no Brasil que diante desta nova percepção altera com 

ela a forma de percepção dos problemas da formação no campo, deixando de ser, 

conseqüentemente, problemas das escolas, da relação dos sujeitos com o acesso à 

educação, de suas identidades culturais envolvidas; para serem entendidos como 

uma reivindicação na interpelação do indivíduo sobre si mesmo. 

 Diante disso, não apenas a memória, mas um núcleo significativo de 

noções e intenções é alterado com a introdução de uma nova percepção no campo 

da formação de professores no Brasil, pois ao aceitarem os pressupostos do 

movimento pesquisa/formação, isto significou alterar a própria forma de 

compreensão da formação docente do contexto educacional no Brasil e esta 

alteração, visualizada com a expressão deste movimento durante os três eventos, 

mostraram uma primeira ocorrência do efeito da moda de uma idéia, ou seja, a 

sobreposição dos significados de uma idéia imigrada de outro contexto sobre as 

formas historicamente constituídas no campo. Vimos que o uso das autobiografias 
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na formação de professores no Brasil recebeu forte influência de uma compreensão 

histórica e social dos estudos das memórias e das histórias de vida dos sujeitos e, 

por isso, a reivindicação mais expressiva no campo tentou realizar, mediante estas 

abordagens, estudos sobre as condições do exercício da função docente ao longo 

da história da educação no Brasil, isto é, ou como metodologia de pesquisa ou como 

forma de dar visibilidade às contradições inerentes à função da docência.  

 Por outro lado, a entrada da perspectiva do movimento pesquisa/formação 

se fez com a aceitabilidade de uma proposição que encontra respaldo nas narrativas 

que os sujeitos conseguem contar a si, e os estudos realizados no Brasil sob a 

influência deste tornam os estudos sobre a formação cada vez mais afastado dos 

problemas relacionados às problemáticas em contexto. Neles, as perguntas mais 

imediatas são aquelas que se interessam pelas trajetórias individuais e não foi difícil 

encontrar estudos com sujeitos interpelando a si nos diversos domínios do campo 

educacional. As formas de apropriação e combinações apontadas no último capítulo 

demonstram a predominância dos estudos não apenas no âmbito de pesquisas 

sobre as memórias e a formação, mas também identificamos como ocorreu a sua 

colonização para domínios do saber educacional que tem pouco ou quase nenhuma 

inter-relação com estudos sobre a história, a memória e vida dos sujeitos.  

 Assim, a compreensão apresentada ao longo do texto apreende este 

duelo que se estabelece no campo como uma forma de apreensão da disseminação 

desta idéia e do conjunto de pressupostos associados a esta, pois ao lado da 

concepção de memória como afirmação de identidades positivas dos sujeitos, 

conseguimos perceber a crença que dá sustentabilidade a esse movimento, que é a 

crença na eficácia formadora do poder-socializador das autobiografias. Com análise 

realizada das produções socializadas nos eventos mostramos que a intenção deste 

movimento e dos autores no Brasil é a consolidação desta proposição como uma 

nova percepção que potencializa novas pesquisas e experiências de formação de 

professores.  

 Acompanhando este processo, esta pesquisa tenta mostrar os efeitos 

decorrentes da disseminação desta nova percepção da formação, que para dar 

validade e legitimar a crença, oculta problemas historicamente constituídos no 

campo, atem-se a combinações e apropriações de saberes com gêneses 
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epistemológicas distintas, expressam-se em estudos sobre os diversos níveis de 

ensino, coloniza outros domínios e deixa à margem os questionamentos críticos da 

sua forma de legitimação. 

 Outro aspecto que destacamos para a compreensão da disseminação de 

idéia como uma moda é quanto ao fato de o duelo, por meio do qual se tentou 

apreender a expressividade dessa idéia no campo, não é uma apreensão que põe 

em dois lados totalmente opostos e passíveis de classificar as pesquisas que se 

expressavam por um ou outro pólo significativo. O duelo é expressão de um 

conjunto de relações que são operacionalizadas no contexto significativo de uma ou 

outra interpretação que faz o sujeito da memória, de suas narrativas e da sua vida. 

Como já foi dito, uma idéia em moda advém da diversidade e retorna 

necessariamente a diversidade, ou seja, não há um deslocamento total destes das 

diversas possibilidades de relações constituídas uma vez que se têm estudos nos 

quais se apresentam pressupostos dos dois núcleos significativos e outros que nem 

entre eles ocuparia um devido lugar.  

 Assim, o duelo é a expressão das leis lógica da imitação e, segundo 

Gabriel Tarde (vide capítulo IV), não há apenas este duelo, pois com este se 

interpõem unificações e, partindo destas, formam-se novos duelos com novas 

imitações, formando outras combinações pelas apropriações em contextos 

epistemológicos diferenciados e isso em relação com as muitas possibilidades de 

unificação, ou seja, o que circula pelo campo são a crença e o desejo, pressupostos 

e intenção e, em nosso caso, a crença na eficácia formativa e a intenção de 

afirmação de individualidade, pois quanto mais verificamos a ocorrência destes 

aspectos nas produções, ainda mais expressiva se tornou a afirmação da 

individualidade pela crença formativa das autobiografias. 

Devemos levar em conta também que na moda de uma idéia há o que 

Tarde (2001) denominou de influências extra-lógicas e, em relação a isso, 

verificamos os seguintes aspectos. O primeiro está na afirmação tardiana de que “... 

toda imitação vem de dentro para fora”. Segundo ele, há uma disposição mais 

contextual que faz com que determinadas imitações sejam mais importante que 

outras, e isto acontece uma vez que algumas delas são julgadas mais úteis que 

outras, em acordo com a própria época em que vivemos. Retomando nosso objeto, 
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foi possível identificar que os anos 90 no Brasil o campo da formação de professores 

conviveu com o que denominamos de reivindicação da subjetividade, pela qual 

diferentes proposições de formação e atuação docente valorizam bem mais a 

singularidade dos sujeitos. Assim, esta disposição já estava estabelecida no 

contexto da recepção antes mesmo do anúncio da crença na eficácia formadora das 

autobiografias. 

 Em seguida, temos o segundo e terceiro aspectos: as superioridades do 

estrangeiro e a do tempo presente sobre o tempo passado. Estes são reiterados em 

diversos momentos do texto e não foi difícil notar como os autores vinculados ao 

movimento pesquisa/formação vão sendo amplamente aceitos pelos autores que 

anunciavam seus posicionamentos no Brasil. Vimos que a crença difundida origina-

se de um contexto de emergência e que sua disseminação no campo da formação 

de professores no Brasil se fez pela legitimação mediante os congressos 

internacionais e esta superioridade se notou pela função que assumiam os atores 

legitimadores nos eventos. Nos três eventos as posições, hierarquicamente 

superiores, são ocupadas por autores estrangeiros e pudemos verificar isso pela 

composição das conferências de abertura e das mesas introdutórias.  

 O terceiro aspecto aparece quando o anúncio da crença autobiográfica 

está associado à significação de uma novidade num campo ou domínio de saber. 

Em vários estudos analisados, percebemos a apropriação desta crença como uma 

nova possibilidade interpretativa, que oferece a um domínio específico uma maneira 

diferenciada de ver o objeto, como algo novo e ainda pouco comum aos estudos 

sobre a formação.  

 Diante disso, este trabalho nos possibilita orientações para a 

compreensão da circulação das idéias sob o efeito de moda no campo educacional 

em duas dimensões. A primeira é a da produção acadêmica. É nesta em que são 

realizadas as formas apropriações e são apresentadas as justificativas de 

aceitabilidade de uma crença, ou seja, é neste domínio em que se dinamizam as 

formas imitação, especificamente de imitação-moda, as quais, tal como pudemos 

perceber, não se realizam sem a ocorrência dos efeitos de circulação das idéias, 

permitindo naturalizações, imposições e, em alguns casos, coações simbólicas. 
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 A segunda é a dimensão da legitimação na qual percebemos a 

mobilização de atores no campo para a consolidação da crença, ou seja, uma idéia 

não se torna uma moda sem a intermediação de capital de autoridade e relações 

para a constituição de sua distinção, ou seja, ao processo moda está intrínseco o 

peso da conformidade e, ao mesmo tempo, o da diferenciação.  

 Entretanto, se estas dimensões nos permitem compreender as condições 

para a expressividade de uma idéia num campo científico, por outro lado, as 

motivações para a ela se tornar um regime discursivo, pelo qual percebemos de 

forma mais efetiva as justificativas de aceitabilidade, não estão vinculadas somente 

a aspectos que contém a própria idéia, mas a conjugação entre esta e a condição 

sócio-contemporânea da qual faz parte.   

 Por conseguinte, não se tem ainda condições para avaliar quanto tempo 

vai durar uma moda como esta, mas assim que outra se torne mais útil ao campo e 

às condições postas para a sua circulação, com certo grau de certeza ela tende a 

diminuir sua influência, pois quando se trata de uma moda, depois da euforia com 

certeza o que se espera é a obsolescência.  

 No mais, outra questão que queremos chamar atenção é que, tal como 

Lipovetsky (1989), não fazemos uma leitura da moda, assumindo um tipo de 

“vituperação moralizante” contra a moda. Pensa-se que o estudo da moda de uma 

idéia pode levar o campo a perceber os problemas pelos quais os sujeitos têm que 

se deparar ao propor formas de estudar e atuar neste campo. Como exemplo disso, 

façamos lembrar novamente a “moda construtivista”. Nos anos 80, muitos 

educadores achavam por demais instigantes se declararem construtivistas, mas 

depois da sua disseminação sem precedentes e, pelas críticas apontadas quanto ao 

excessivo cognitivismo, houve mudanças em suas formas de apropriação. Hoje, se 

fizermos a mesma pergunta pode-se esperar que muitos educadores admitirem que 

não são exatamente construtivistas, mas são “sócio-construtivista”, inclusive pelo 

fato de que nos últimos dez anos em diversos campos de saber um discurso em 

defesa da inclusão social foi intensificado. Ou seja, pressupõe-se que a idéia sai de 

moda, entretanto para não perder totalmente a sua validade como proposta 

formativa ela vai se adequando às novas condições que se impõem à sociedade e 

ao conhecimento. 



 259 

 Por fim, espera-se que as abordagens autobiográficas também passe pelo 

seu momento de obsolescência, mas isto é outro momento e objeto de uma 

pesquisa a ser realizada, pois ainda estamos convivendo com poder de atração 

desta idéia em moda.              
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