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RESUMO: O estudo expõe apontamentos que tangenciam minha pesquisa de doutorado, 
em fase de conclusão no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da 
Universidade Federal de Goiás, de caráter autobiográfico com ênfase nas questões da 
narrativa. O recorte utilizado contempla o conceito de narrativa como (arte)fato, 
dimensionando o ato de narrar para contextos da época de infância, formação e atuação em 
artes visuais, trazendo à tona episódios relevantes à luz de concepções autorreflexivas que 
visam pensar sobre os rastros de uma temporalidade biográfica.  
 

Palavras-chave: autobiografia, narrativa, temporalidade, formação, artes visuais 
 
 
SOMMAIRE : Les notes d'étude qui expose tangente ma thèse de doctorat, en cours 
d'achèvement dans le Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da 
Universidade Federal de Goiás, caractère autobiographique en mettant l'accent sur les 
questions de narration. L'approche utilisée comme une ressource inclut la notion de récit 
comme (art)fait dimensionnement l'acte de raconter des contextes pour le temps de 
l'enfance, de l'éducation et de l'action dans les arts visuels, le surfaçage épisodes 
pertinentes à la lumière des conceptions autoréflexive qui visent à penser retrace une 
temporalité biographique. 
 
Mots-clés: autobiographie, récit, la temporalité, la formation, les arts visuels 

 
 
 
Apresentação  

O texto expõe apontamentos que tangenciam minha pesquisa de doutorado, em 

fase de conclusão no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da 

Universidade Federal de Goiás, de caráter autobiográfico com ênfase nas questões 

da narrativa. O recorte utilizado para compor as reflexões apresentadas, versam 

sobre o conceito de narrativa como (arte)fato, ou seja, pensar a narrativa mediante 

uma tessitura de fios, retalhos que vão sendo justapostos formando de fato uma 

colcha de retalhos, materializada a partir de argumentos, ideias e episódios reunidos 

e contextualizados através das experiências vividas. O ato de narrar é dimensionado 

para repertórios da época de infância, de formação e atuação em artes visuais, 

trazendo à tona fatos e situações relevantes. Tais fatos e situações constituem um 

conjunto de fragmentos narrativos, onde há um processo contínuo e reflexivo entre o 
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viver, contar, reviver e recontar de experiências vividas (CLANDININ e CONNELLY, 

2011), que tecem uma colcha de retalhos à estampar uma história de vida, 

silenciosamente permeada de lembranças. 

As lembranças inscritas na existência do sujeito com a sua experiência de vida, 

remetem às questões teóricas acerca da pesquisa em educação, especialmente, no 

que concerne ao processo da narrativa e da biografia como vertentes para pensar o 

sujeito em formação. De acordo com Delory-Momberger (2011), “a narrativa de vida  

continua a ser vista como um percurso orientado e finalizado, pelo qual o narrador 

retraça a gênese do ser no qual se tornou” (p. 337). Desse modo, o texto contempla, 

ainda, aspectos relevantes vislumbrados à luz de concepções autorreflexivas que 

têm provocado desdobramentos em minha prática docente e, consequentemente, 

levam-me a considerar os percursos traçados em busca de um conhecimento de si.    

O objetivo aponta para pensar como ocorre nossa relação com o mundo da 

experiência, entrevisto por uma grande colcha de retalhos, na qual cada pedaço de 

tecido representa a diferença, o inusitado, aquilo que ganha destaque a partir da 

percepção e reflexão sobre o todo, precisamente, pela característica intrínseca do 

próprio arrolamento dialógica entre os fragmentos. Nessa proposta dialógica 

(BAKHTIN, 2004), o conhecimento da vida surge da interação dinâmica entre o 

sujeito e sua percepção de si no mundo, em diferentes tempos e espaços formativos 

e autoformativos. 

No campo da pesquisa narrativa: operações em trânsito 

Pensar a pesquisa autobiográfica através das narrativas representa uma 

possibilidade elucidativa de reflexão em torno das heranças, continuidades e 

rupturas que a vida oferece ao sujeito. Para Delory-Momberger (2011), a operação 

realizada no campo da pesquisa narrativa é verdadeiramente um trabalho, mediante 

nossa vivência e sobre nós mesmos, “que consiste em transformar, em mudar de 

um estado para outro, no caso, de dar forma de história a nossa existência e nossa 

experiência, a partir de um estado informe” (p. 341). Nessa perspectiva apresentada 

pela autora, posso dizer que, “entendemos o mundo de forma narrativa, como 

fazemos, então, faz sentido estudá-lo de forma narrativa” (CLANDININ e 
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CONNELLY, 2011, p. 48), desse modo, o entendimento do mundo se faz presente 

na configuração de nossa própria formação, da nossa história, porque somos os 

relatores de nossa própria vida, onde a narrativa cede lugar para conceber uma 

história de vida. Ainda, segundo o pensamento de Delory-Momberger (2011): 

 
pela narrativa transformamos os acontecimentos, as ações e as pessoas de 
nossa vida em episódios, intrigas e personagens; pela narrativa 
organizamos os acontecimentos no tempo, construímos relações entre eles, 
damos um lugar e um significado às situações e experiências que vivemos. 
É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de nossa vida e que dá 
uma história a nossa vida. (p. 341) 

 

O apontamento dos autores remete para uma questão central da minha pesquisa de 

doutorado: os fragmentos narrativos são pontuais e servem como pano de fundo 

para entender como o processo de pertencimento ao mundo ocorreu, pois “não 

fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma história; pelo contrário, temos 

uma história porque fazemos a narrativa de nossa vida” (DELORY-MOMBERGER, 

2011, p. 341). Partindo dessa questão, a narrativa então, pode ser aludida com a 

confecção de uma colcha de retalhos, onde cada fragmento narrativo expressa 

características implícitas no tempo e espaço de cada experiência, assemelhando-se 

aos retalhos pela especificidade das texturas, cores e formas de cada pedaço de 

tecido. Em ambos os casos, é a partir da investigação e reflexão sobre o fragmento 

narrado e da especificidade e singularidade do tecido usado que, cada 

fragmento/tecido justaposto confere maestria em lidar com os fatos narrados e os 

retalhos costurados. Com base nessa analogia, a perspectiva teórica da pesquisa 

narrativa abre caminho promissor para construir subsídios, mediante uma história 

que surge pela narrativa que conta uma vida. Assim, a pesquisa narrativa, ao abrir 

espaço no campo da vida, desvela fragmentos da memória capazes de iluminar 

situações reais vividas na prática cotidiana. Os “fragmentos narrativos” (CLANDININ 

e CONNELLY, 2011), servem para expressar opiniões e narrar determinados 

momentos, situações, circunstâncias da própria trajetória. Momentos pontuais, 

porém, repletos de sentidos e significados ao revelaram desejos, marcas e 

demandas próprias da vida contemporânea.  
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Na opinião  dos autores Javchelovitch e Bauer (2011), as narrativas são infinitas em 

sua variedade de expressão. Encontramos narrativas em todo lugar, elas apontam a 

experiência humana em sua dimensão com o mundo e com a vida, porque: 

 
parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade de 
contar; contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana e, 
independentemente do desempenho da linguagem estratificada, é uma 
capacidade universal. Através da narrativa, as pessoas lembram o que 
aconteceu, colocam a experiência em uma sequencia, encontram possíveis 
explicações para isso, e jogam com a cadeia  de acontecimentos  que  
constroem  a vida individual e social. Contar histórias implica estados 
intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e 
sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal. (JAVCHELOVITCH e 
BAUER, 2011, p. 91) 

 

De acordo com os autores, a narrativa representa uma necessidade, independente 

da sua referência. A narrativa parte de aspectos da realidade, entendida numa 

perspectiva universal, que trata da história de vida de sujeitos, imersos em 

realidades e mundos particulares e diferentes. Nesse sentido, minha intenção ao 

trazer os fragmentos narrativos, reside numa tentativa de reflexão acerca de 

situações e experiências vividas no decorrer dos tempos e espaços da vida. Ao 

apresentar fragmentos narrativos oriundos da época de escolarização, formação e 

atuação, minha intenção é possibilitar uma compreensão dos momentos que foram 

escavados e apresentados como artefatos oriundos desse trabalho.  

A seguir, apontarei alguns trechos retirados dos estudos de doutorado que mesclam 

momentos pontuais da minha história de vida, com o intuito de proporcionar um 

entendimento dos fatos e episódios determinantes para minha constituição como 

sujeito. Esclareço que, trata-se de uma recorte sem pretensões conclusivas, mas, 

que visa sinalizar questões da narrativa numa dimensão “[...] de temporalidade 

biográfica, o de uma vida em devir” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 337) e que 

enfatize os rastros de uma temporalidade que escreve a vida.  

Narrativa como (arte)fato: rastros experienciais  

Pensar a vida, a formação e a prática docente a partir de fragmentos narrativos, 

pressupõe considerar uma pesquisa como produção de conhecimento, por tratar da 

complexidade que envolve os domínios social, cultural, psicológico e educacional 
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(KINCHELOE, 2007). A compreensão acerca da realidade existencial confere um 

conhecimento autoimplicativo, ou seja, um modo de conhecer hermenêutico que, ao 

mesmo tempo em que amplia o conhecimento das coisas, também proporciona um 

saber sobre nós mesmos (SOUZA e FORNARI, 2012), metaforicamente entendidos 

como colcha de retalhos, fragmentos de experiências e narrativas que buscam 

autenticar nossa relação dialógica com o mundo.  

Ao trazer os fragmentos narrativos para a arena do texto, pretendo apresentá-los 

como retalhos que, fazem parte de uma grande colcha. Apresento parte da produção 

de sentidos que esse empreendimento envolveu no percurso de doutoramento, 

especialmente, por tratar do diálogo estabelecido com a minha história de vida.  

 
 

 

Primeiro rastro experiencial: 

 

Quando criança, fui ao médico para tratar uma dor de garganta. 

Em meio a consulta, ao ouvir minha mãe 

chamar o médico de Doutor, perguntei: 

O que é um doutor? 

O doutor Pedro respondeu enfático: 

Ora, minha criança, o doutor é aquele que trata a dor. 

Por isso somos chamados assim, de médicos doutores. 

Não é para isso que você está aqui? 

A expressão tratar a dor ficou retida 

na minha lembrança de criança. 

 

 

O primeiro rastro experiencial remete para um momento da infância, ainda, numa 

concepção que percebia o mundo através dos cuidados da minha mãe e da certeza 

que o mundo representava um grande enigma. Percebi ao vivenciar a situação 

narrada que a dor faz parte da vida. Nesse aspecto, o episódio vivenciado na 

infância e que reteve sentido simbólico guardado na memória: o desejo de tratar a 

dor. Esse sentido não se encerrou naquela explicação de um médico, pelo contrário, 

permeou muitos caminhos, inclusive o caminho da formação e da prática, caminho 

que me trouxe até o momento presente, quando de fato poderei tratar a dor. Dor que 
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não se manifesta somente nas agruras do corpo, ela corrói as dimensões subjetivas 

e subliminares do sujeito desejante.  

Para Delory-Momberger (2011), os modelos narrativos de escrita servem de “moldes 

biográficos – como se diz moldes de costura – para as construções individuais” (p. 

335). Segundo a autora, esses moldes servem de esquemas e modalidades de 

relação com eles mesmos e de inserção na comunidade. Nesse aspecto, entendo 

que os fragmentos narrativos são usados como moldes para perceber e refletir sobre 

os processos de socialização e formação vivenciados ao longo da história de vida. A 

cena vivida na infância conduz para uma narrativa de formação, por considerar que 

as experiência de vida representam relevantes oportunidades de formação do 

sujeito. 

 
 

 

Segundo rastro experiencial: 

 

O desejo de querer mais, era um desejo meu!  

Perceber isso, de forma inconsciente, ainda na minha ingenuidade de 

criança, possibilitou-me criar um mundo paralelo.  

Hoje, compreendo que esse mundo criado foi usado para viver as 

angústias e aflições, reservado dos olhares jocosos dos meus irmãos.  

 

 

No segundo rastro experiencial ocorre um acontecimento que me faz chorar, em 

virtude do desejo de querer. Quando criança sempre desejei coisas que eu não 

podia ter. Essa incompreensão sobre a vida na época de criança tornava-me objeto 

de brincadeiras e risos por parte dos meus irmãos. Foi necessário construir um 

mundo particular para que eu pudesse vivenciar as angústias do ser criança. Agora, 

em condições de elaborar essas questões pontuais e contundentes que fizeram 

parte da minha infância, percebo a partir dos apontamentos de Souza (2007) que, “o 

pensar em si, falar de si e escrever sobre si mesmo emergem em um contexto 

intelectual de valorização da subjetividade e das experiências privadas” (p. 68). Essa 

possibilidade da escrita de si, conforme esclarece Souza, tende a reformar minha 

relação com o conceito e o entendimento do mundo, numa perspectiva que coloca a 
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experiência como mote para traçar os caminhos percorridos. Conforme coloca 

Clandinin e Connelly (2011), “a pesquisa narrativa é uma forma de compreender a 

experiência” (p. 51), portanto, o que surge no contexto das experiências que foram 

vivenciadas na infância é fruto do desenvolvimento de ações presentes no campo do 

cotidiano, por isso os fragmentos narrativos funcionam como rastros que possibilitam 

compreender com mais nitidez que tenho uma história e que, portanto, posso narrar.      

 
 
 

 
 

Terceiro rastro experiencial: 

 

Eu gostava de ficar com minha mãe, ajudando na cozinha, 

desenhando ou brincando, no entanto, essa possibilidade de pular o 

muro e conhecer outra casa era desafiadora.    

Essa aventura representava uma ousadia que, inconscientemente 

nutria meu desejo de sair dos limites do mundo da casa.  

Ao experimentar esse outro mundo, a casa ao lado,  

passei a ter contato com uma estante repleta de livros,  

alguns infantis, com desenhos e letras bem grandes.  

Dona Lenir, nossa vizinha, gostava de ler para mim.  

Nessa época, eu não sabia ler, gostava, apenas, de ver  

as figuras das revistas, dos livros infantis.  

Eram pequenas estórias infantis, como por exemplo,  

a do “Mágico de Oz”, que eu adorava.  

Ficava  a imaginar como esses mundos poderiam existir. 

Na minha casa eu não tinha contato com esse tipo de literatura 

infantil, somente com algumas revistas “Capricho” da minha irmã que 

tomava emprestado, mesmo sem o seu consentimento.  

 
 
A situação vivenciada no terceiro rastro experiencial compreende uma questão 

que, busca autenticar uma relação com o mundo, confere aos acontecimentos da 

vida uma expressão mais direta da reflexão sobre a vida (DILTHEY, 2010). Assim, o 

fragmento narrativo insere-se no transcurso da vida, estabelecendo na experiência 

com a vida a essência fundamental para pensar a própria vida, como abertura 

indispensável ao conhecimento de si. Na concepção de Dilthey (2010): 
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se olharmos retrospectivamente para o passado e prospectivamente para o 
futuro a partir do presente, cada parte do fluxo do tempo, abstraindo daquilo 
que entra em cena nele, possui um caráter diverso. Retrospectivamente, 
temos a série de imagens da lembrança que são niveladas segundo o valor 
de consciência e a parcela de sentimento. Aqui, de maneira similar ao que 
acontece com uma série de casas ou de árvores que se perdem e se 
apequenam à distância, nivela-se nessa linha da memória o grau de frescor 
da lembrança, até que as imagens se perdem na obscuridade do horizonte. 
(p. 170) 
 

 

Nesse aspecto, a relação com a vida ocorre pelas reentrâncias dos acontecimentos, 

nesse olhar que percorre passado e presente em busca de sinais. A atuação  

contínua do passado estabelece força no presente, o que desencadeia uma busca 

pelas respostas, pelas ações que foram determinantes na vivência do sujeito. Ao 

pular o muro e buscar por aquilo que, na minha memória de hoje representa o 

frescor da lembrança de infância: ouvir a leitura do livro. Encontrei um mundo 

diverso do meu, onde o acesso a outros mundos imaginários faziam despertar o 

meu desejo pelo conhecimento. Dividido entre o mundo de casa e o mundo que me 

convidava para aprender, não resisti. Trilhei o caminho do aprender. Reportando-me 

assim, ao processo de aprendizado pela experiência, por aquilo que nos passa, 

acontece e toca (LARROSA, 2002). O pular o muro, experimentar o livro, vivenciar 

um outro mundo foram experiências marcantes na infância. Acredito que essas 

experiências, ainda passam, acontecem e tocam minha tessitura de sujeito. 

 

Nesse rastro experiencial, a busca pelo conhecimento de si inscreve-se na esfera  

de um lugar que está fora do sujeito, um lugar como possibilidade de transformação 

e autotransformação (SOUZA, 2006), elaborativo e reflexivo perante as memórias de 

infância e as vicissitudes da vida. Esse lugar inscreve-se nos acontecimentos da 

vida. Dilthey (2010) enfatiza que “as autobiografias são a expressão mais direta da 

reflexão sobre a vida” (p. 176), justamente por considerar que para escrever uma 

autobiografia, o sujeito precisa entender as conexões que fizeram parte do seu 

transcurso vital de existência, ou seja, sua história. Dilthey cita os exemplos de 

Agostinho, Rousseau e Goethe como formas históricas típicas da expressão mais 

direta que pode envolver as reflexões autobiográficas sobre a vida. 
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Quarto rastro experiencial: 

 
 

O trabalho de reposicionamento de conceitos e situações vivenciadas na 

infância, condizentes com o lugar subjetivo da imagem do Luizinho 

(infantil, criança, caçula, incapaz, desprotegido),  

surgiu a partir do trabalho de elaboração que realizei durante o 

processo/percurso de análise, me permitiu rever esses conceitos e 

situações vivenciadas na infância, para então, desvencilhar-me do 

Luizinho da infância e ocupar o lugar do  

Luiz, homem, adulto, professor, consciente das suas escolhas  

e em busca do conhecimento de si. 

 

 

O quarto rastro experiencial sinaliza uma guinada na experiência com a vida, pois 

representa o encontro com aquelas vozes sociais (BAKHTIN, 2004) que, ecoam 

paulatinamente reminiscências de um passado que não cessa de falar, todavia, há 

uma necessidade de compreensão acerca desse passado, justamente, para dele 

evocar outras vozes sociais e depreender valores e posições.  

 

Segundo Dilthey (1992) “da reflexão sobre a vida nasce a experiência da vida” (p. 

112), considerando que os acontecimentos que marcaram minha época de infância 

foram singulares e converteram-se num saber, numa visão de mundo capaz de 

configurar a experiência de vida de modo relevante. Nesse caminho, encontro em 

Freud (1996), respaldo para compreender que o processo/percurso experimentado 

durante as questões de análise são primordiais, porque afirmam que escavar nos 

escombros é necessário para descobrir marcas de uma temporalidade pré-histórica, 

que demanda tempo, estratégias e minúcias para elaboração. Freud reforça o 

entendimento sobre a função da psicanálise, mas, também, retoma a questão da 

marca imprimindo no sujeito uma busca por algo que está marcado no próprio 

sujeito como experiência. Então, cabe ao sujeito escavar para encontrar aquilo que 

deseja. Encontrar respostas a partir de fragmentos, rastros, atalhos, narrativas e 
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falas que fazem parte do seu processo contínuo de construção e reconstrução 

durante a vida.  

 

 

 

Quinto rastro experiencial: 

No PEJA, aprendi a ouvir e a valorizar a história de vida daqueles 

senhores e senhoras que, toda sexta-feira, das 19 às 22 horas,  

dirigiam-se à escola para assistir as aulas de arte.  

Certa vez, um senhor bem idoso , fez a seguinte observação. 

- Professor. Eu achei que a aula de arte  

seria diferente dessa que o senhor ensina pra gente.  

Eu achei que ia aprender a fazer flor de papel, cartão de natal, essas 

coisas que a gente encontra nas feiras de artesanato. 

Esse tipo de colocação em sala de aula, abria espaço para que 

pudéssemos conversar sobre o entendimento do que poderia ser arte. 

Nesses momentos de conversa, procurava falar pouco, pois o mais 

importante era ouvir as opiniões, as estórias&histórias,  

concepções sobre a vida, dificuldades, traumas e sabedorias de pessoas 

que tinham muito para ensinar a partir das suas experiências de vida. 

 

Nesse quinto rastro experiencial, trago um fragmento narrativo que remete à  

experiência vivenciada na época em que lecionava na Rede Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro1, no Projeto de Educação de Jovens e Adultos. Foi uma das 

experiências mais gratificantes durante a minha trajetória docente na educação 

básica. Nessa época em que convivia com os alunos do EJA, acredito que aprendi 

mais do que ensinei. Nesse sentido, Santos (2007) esclarece que, a construção do 

conhecimento deve ser significada como autoconhecimento, como parte integrante 

da vida, da cultura e das associações que são necessárias para construir pontes, 
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diálogos e, também, interrogações em relação ao nossos desejos, anseios, 

percepções e significados perante a vida. Ao conversar com os alunos, ouvir suas 

estórias/histórias durante as aulas, aprendi a valorizar as posturas e formas de ver o 

mundo, o cotidiano particular de cada um daqueles sujeitos que ali estavam em 

busca de algo... Nesse aspecto, acredito que seria precipitado de minha parte 

afirmar como perdido. O  autoconhecimento advém da trajetória de vida, de valores, 

ideias e crenças que constituem nossa história e vinculam-se, intimamente, aos 

conhecimentos que produzimos e, ainda, aos conhecimentos que podemos significar 

a partir das experiências vivenciadas, praticadas e narradas, pois, “todo percurso 

existencial é um percurso de formação, porque organiza, temporária e 

estruturalmente, as aquisições e os aprendizados sucessivos dentro de uma 

‘história’, de uma biografia de formação” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 343). 

Por isso, acredito que aqueles senhores e senhoras presentes na sala de aula, não 

estavam em busca de algo perdido e, sim, em busca de algo que foi deixado, como 

um sonho.  

Pautado na concepção de vida e dos sonhos que cada um possuía, as aulas de arte 

foram significadas de modo particular, especialmente, depois que vivenciei a fala 

daquele senhor que modestamente solicitava uma explicação para o que fazíamos 

em sala de sala. Em determinados momentos da nossa aula, conversávamos 

durante parte do tempo, apresentando casos, visões e versões que pudessem 

enriquecer o nossa concepção sobre a ideia de arte, como também, sobre a vida e 

suas particularidades. 

Experimentei nesse período da minha prática docente, o encontro com a história de 

vida, a perspectiva narrativa e a biografia. O meu interesse pelas histórias contadas 

em sala de aula começou a fazer sentido. De lá até aqui, percorri caminhos 

pontuados por experiências com o Outro, onde o caráter dialógico e processual 

estava imbrincado em relações de reciprocidade. Foi necessário percorrer este 

caminho, para que eu percebesse que o meu movimento docente me levaria para as 

incursões da pesquisa autobiográfica e narrativa. Encontrei nos escritos de Delory-

Momberger (2012), subsidio para entender o processo que ocorre nas interfaces do 

individual e do social, em  contínua retroalimentação e reciprocidade: 
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o espaço da pesquisa biográfica consistiria então em perceber a relação 
singular que o indivíduo mantém, pela sua atividade biográfica, com o 
mundo histórico e social e em estudar formas construídas que ele dá à sua 
experiência. O objeto visado pela pesquisa biográfica, mediante esses 
processos de gênese socioindividual, seria o estudo dos modos de 
constituição do indivíduo enquanto ser social e singular. (p. 524)  

Ainda de acordo com a autora, a singularidade que a pesquisa biográfica tem por 

tarefa apreender não permanece, contudo, associada a uma “singularidade 

solipsista”, mas, a uma singularidade atravessada, informada pelo social e pelo 

tempo. Tempo entendido como dimensão que introduz a “temporalidade biográfica” 

da experiência e da existência. A “temporalidade biográfica” depende de 

especificação no seu aspecto biográfico, principalmente pelo fato de que sua 

referência consiste na “escrita da vida” que contempla uma elaboração da 

experiência, ou seja, o indivíduo precisa significar e interpretar o que foi vivenciado e 

experimentado por ele ao longo da sua trajetória. A pesquisa biográfica é alimentada 

por uma tradição2 hermenêutica e fenomenológica que, segundo Delory-Momberger 

(2012), situa o processo reflexivo:   

sobre o agir e o pensar humanos mediante figuras orientadas e articuladas 
no tempo que organizam e constroem a experiência segundo a lógica de 
uma razão narrativa. De acordo com essa lógica, o indivíduo humano vive 
cada instante de sua vida como o momento de uma história: história de um 
instante, história de uma hora, de um dia, de uma vida. Algo começa, se 
desenrola, chega a seu termo numa sucessão, superposição, empilhamento 
indefinido de episódios e peripécias, de provações e experiências. (p. 525)    

Esse processo traduz significativamente o interesse e a importância da produção de 

fragmentos narrativos apresentados ao longo do texto desta investigação. Engendra 

relevância ao cotidiano da vida, da existência e da própria percepção de si, pautados 

nos instantes de cada projeção, alimentados por lapsos de lembranças que remetem 

a momentos vividos, trajetória reconstruída a partir de experiências pessoais, 

historicamente situadas, próprios de uma existência social e singular. 

Considerações 

Os  fragmentos narrativos configuram importante elemento na construção da minha 

pesquisa de doutorado, todavia, na elaboração do presente texto utilizei-me da 

denominação de rastros experienciais para destacar trechos de alguns dos 

fragmentos que utilizo na elaboração da tese. Tal medida, prioriza apresentar como 
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ocorre a articulação que, ao mesmo tempo em que elucida lembranças presentes 

em um determinado episódio, também ganha intensidade como experiência 

marcante a partir da relação com conceitos teóricos que subsidiam o processo de 

argumentação analítica. Os fragmentos narrativos correspondem as reminiscências 

da memória, como um dos muitos retalhos que constituem minha colcha da vida.  

A colcha da vida, representada metaforicamente pelos rastros experienciados ao 

longo da trajetória de vida, constitui um conjunto de fragmentos refletidos nas 

narrativas evocadas pelas lembrança que, propõem autenticar minha relação 

dialógica com o mundo posicionando-me como sujeito e possibilitando interações 

com e no mundo.  

Posição que se reflete na perspectiva qualitativa de investigação, onde busco 

diferentes formas de ver o mundo a partir de uma compreensão interpretativa, 

formativa e autoformativa da experiência humana. Ver o mundo significa localizar-

me nesse mundo pela experiência com a vida, resgatando para isso, fragmentos 

relacionados com processos ampliados e contextualizados em episódios que 

possibilitem o trabalho da pesquisa. Para Denzin e Lincoln (2006),  

o pesquisador qualitativo que emprega a montagem é como um 
confeccionador de colchas ou um improvisador de jazz. Esse 
confeccionador costura, edita e reúne pedaços da realidade, um processo 
que gera e traz uma unidade psicológica e emocional para uma experiência 
interpretativa. (p. 19) 

Na perspectiva apontada pelos autores, o processo de pesquisa adquire uma 

realidade interpretativa a partir dos pedaços que formam uma unidade, nessa 

unidade reside a trama dos fios, o ajuste dos fragmentos em prol da confecção de 

uma colcha de retalhos, onde repousa as diferentes vozes, aspectos e pontos de 

vista experimentados, em grande parte, nos episódios retidos na infância. 

Experiência que vislumbra uma possibilidade de interação dialógica e processual, ao 

construir ecos durante a formação e atuação docente. E, ainda, consolida o 

interesse na proposta autobiográfica e narrativa como perspectiva de pesquisa e 

como prática de formação (SOUZA, 2014), pois representa uma oportunidade de 

narrar experiências e explicitar marcas presentes na minha construção como sujeito. 
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A narrativa abrange aquilo que fala no sujeito, sua história, sua biografia numa 

intensidade do conhecer a si mesmo, a partir da experiência comunicável, que 

segundo Benjamin (1994) ficou relegado por muito tempo, não privilegiando o sujeito 

e as ações como forma de conhecimento. Resgatar, então, essa dimensão da 

experiência apontada por Benjamin significa colocar o sujeito no centro da ação e da 

construção do conhecimento.  

(Re)pensar práticas de formação e atuação, especialmente, no contexto experiencial 

da vida ganha contornos singulares, ao considerar que tais contextos funcionam 

como rastros de uma “temporalidade biográfica” (DELORY-MOMBERGER, 2012) 

que, atravessados pelo social e pelo tempo, introduzem a temporalidade biográfica 

numa dimensão reflexiva da experiência e da existência. A dimensão reflexiva marca 

o aspecto da aprendizagem biográfica e narrativa, em busca de uma escrita da vida 

que remete para a história do sujeito, como possibilidade de elaboração do que foi 

vivido e experienciado e, que, vislumbra um sujeito permeado de passagens, 

territórios de sensibilidades, afetado por marcas, afetos e vestígios decorrentes dos 

rastros das experiências de infância, de formação e atuação em artes visuais.  

NOTAS 

                                                 
1 Lecionei Artes Visuais para os alunos da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro durante o período de 

1998 à 2009.  
2 Delory-Momberger enfatiza no artigo as tradições hermenêutica e fenomenológica e cita os autores Dilthey, 

Gadamer, Ricoeur e Berger, Luckmann, Schapp e Schütz, respectivamente como representantes teóricos. No 
entanto, a autora não apresenta referências bibliográficas para referendar as obras desses autores.  
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