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Introdução  

 

Esse texto é um recorte de uma pesquisa de dissertação em andamento, que possui como 

centro de interesse a formação profissional de jovens acometidos com a Esclerose Múltipla. De 

forma mais ampla, é parte de uma pesquisa maior que possui como empiria a construção de um 

acervo de Histórias de Vida de sujeitos que convivem com possibilidades de perda da faculdade 

humana de memorar. Essa construção é também uma parceria com o Museu da Pessoa, SP e se 

configura como o primeiro acervo de experiências de vida com a Esclerose Múltipla no mundo. De 

forma mais específica, a finalidade dessa pesquisa é analisar as subjetividades juvenis construídas 

na relação entre os discursos de currículos de formação inicial – graduação e técnico – e as 

narrativas de Histórias de Vida com a doença. Pretende-se problematizar as narrativas construídas 

por jovens com Esclerose Múltipla sobre sua formação profissional inicial.  

Num contexto global imbuído pelo discurso da inclusão social, onde a demanda é por 

políticas públicas que compreendam as pessoas na sua integralidade (biopsicossocial) e promovam 

meios para o desenvolvimento da autonomia, observa-se que, no campo da Educação, os discursos 

curriculares ainda vigente tem sido pensada face à ideia de “normalidade” dos estudantes em 

termos cognitivos e motores. Em Berger e Luckmann (1985) tem-se a noção de que determinados 

fenômenos sociais são naturalizados e normalizados precisamente por se fazerem presentes na 

consciência do senso comum, formada num mundo que é comum a muitos homens. Assim, o 

discurso de “normalidade” está ligado à constância dos fenômenos da vida cotidiana e proporciona 

sentimento de segurança aos indivíduos nela situados (DUARTE JUNIOR, 2004). 

Vale a pena dizer que a Esclerose Múltipla, EM, é uma doença neurológica crônica, 

autoimune, imprevisível, com potencial incapacitante e sem cura. A prevalência do 

aparecimento da doença é em um momento da vida de muita atividade, em média por volta 

dos 30 anos. Além dos diversos sintomas soma o fato da doença aparecer em um momento de 



 2 

vida de juventude, em que a família e a carreira estão em desenvolvimento. Ou seja, ouvir as 

histórias de vida desses jovens pode dizer muito sobre a forma como pessoas comuns 

significam a própria vida - o currículo em que estão inseridos, sua formação, carreira - a partir 

de uma “limitação” interna. 

Com essa problemática este texto propõe apresentar algumas construções teóricas em fluxo 

nesse momento da pesquisa. Em um primeiro momento apresenta-se uma escolha teórica e 

metodológica e em um segundo momento algumas considerações acerca da problematização desse 

texto, sob a qual afirmamos que as narrativas de Histórias de Vida de pessoas com EM podem 

funcionar como práticas educativas de auto formação. Finalmente apresentam-se as considerações 

provisórias acerca da temática explorada. 

 

Um escolha teórica e metodológica 

 

Assumindo uma perspectiva teórica em que o homem é visto como produto e produtor da 

sua própria história, implicando nas relações de reciprocidade e interconstrução entre indivíduo e 

sociedade (LANE, 1989), a posição é sempre a de questionar a naturalização dos fenômenos 

sociais e de negar a existência de essências nos fenômenos humanos (GERGEN, 1985). Nesta 

perspectiva a realidade passa a ser vista como produto da relação dialética que permeia a 

materialidade do mundo e os signos utilizados para interpretá-lo. E sobre essa relação dialética 

entre o homem e o mundo, pela qual se constrói a realidade, Duarte Junior (2004) propõe que 

falemos de realidades, no plural, uma vez que cada pessoa constrói a sua própria realidade, e ainda, 

uma mesma pessoa pode ressignificá-la de formas diversas. 

As relações que jovens estabelecem com um currículo e projeções de carreiras são 

realidades que não são dadas a priori e também não são determinantes naquilo que é forjado ao 

longo do processo. E quando uma dessas realidades é a própria condição estabelecida por uma 

doença? Pretendendo problematizar, por meio das Histórias de Vida, o modo como os jovens com 

EM narram a formação inicial para o exercício de uma profissão, vale lembrar que os discursos, 

apesar de significados de diferentes formas por cada um, certamente trarão elementos comuns 

presentes na realidade cotidiana, onde se encontra a escola e o seu papel duplamente formador. 

Duplamente porque espera-se da escola que seja responsável por formar os indivíduos na 

sociedade ao mesmo tempo em que deva torná-los críticos para transformá-la (FONTES, 2002). 

A metodologia escolhida para a coleta das Histórias de Vida é a História Oral 

entendida como uma abordagem ampla, uma interpretação da história e das sociedades e 



 3 

culturas em processo de transformação, por intermédio da escuta às pessoas e do registro das 

histórias de suas vidas (THOMPSON, 2006).  

A Memória – conceito operativo dos sentidos – entendida como um conjunto de 

elementos significativos para um grupo, numa relação de interconstrução, define o modo 

como os indivíduos se posicionam em relação a si mesmos, aos outros e ao mundo. Esses 

elementos são apreendidos na experiência da vida cotidiana e aplicados seletivamente em 

determinados contextos (FONTES, 2002) e a possibilidade de compartilhar dialeticamente 

esta memória dá a cada indivíduo o senso de pertencimento ao grupo, constituindo a memória 

social (WORCMAN, 2006). 

Se, por um lado, o conjunto de elementos significativos entre um grupo constitui a 

memória, a forma pela qual cada indivíduo ou grupo organiza as narrativas desses elementos 

apropriados, fruto de um movimento também político, é o que se entende, aqui, por História. 

Assim, a História de Vida é a narrativa constituída das memórias seletivas de cada um, e 

corresponde ao modo como os indivíduos organizam e traduzem parte de suas experiências 

para os outros (WORCMAN, 2006).  

Numa visão psicológica, a memória pode ser entendida como a capacidade do 

indivíduo captar, armazenar (apreender) e evocar (pela linguagem) os estímulos (informações) 

recebidos e processados (significados) pelo organismo (MYERS, 2003). Em suma, o que se 

pretende esclarecer é que o conjunto de memórias organizadas sistematicamente por um 

indivíduo forma a sua história.  

 

Narrativas de Histórias de Vida como prática educativa 

 

A natureza da empiria dessa pesquisa exige um diálogo, não só com o campo das 

pesquisas com Histórias de Vida, mas também com pesquisas no campo da Saúde e Educação. 

Silveira (2012), ao analisar os blogues de pessoas com doenças crônicas, vem defendendo que 

“dor compartilhada é dor diminuída” e, nessa direção, relatos de vida dos doentes vem sendo 

analisados também por Albuquerque e Stotz (2004) como lócus privilegiado de educação e 

formação, entendendo que todos os processos, desde a promoção da saúde, prevenção, cura ou 

reabilitação são um “processo pedagógico”, ou uma “prática educativa”. No caso das pessoas 

com Esclerose Múltipla, observa-se que as narrativas são marcadas pelo luto causado pela 

ausência da cura e da imprevisibilidade da doença. Assim, ao buscar as experiências de 

projeção profissional de jovens em formação profissional inicial, acredita-se na existência de 
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criações de potência de vida nessas narrativas que inventam novas experimentações de mundo 

e de si mesmos. 

Embora não seja tradição as ciências da saúde biomédica se ocuparem de questões 

mais subjetivas das pessoas doentes, o pesquisador da Educação e Enfermeiro de formação, 

Christophe Niewiadomski, apresenta argumentos em favor das pesquisas com Histórias de 

Vida. Sua postura evidencia os limites do trabalho do profissional da saúde biomédica diante 

de questões macrossociais que não podem ser ignorados e defende que “a doença não pode 

reduzir-se a uma perspectiva objetivadora” apenas (NIEWIADOMSKI, 2012, p. 137). Propõe 

como complemento das práticas clínicas biomédicas um “campo de práticas reagrupadas sob 

o termo de ‘narrativa medicinal’ deixando muito oportunamente um lugar à dimensão 

biográfica” (NIEWIADOMSKI, 2012, p. 138). 

Niewiadomski defende a potencialidade da linguagem ao situar o sujeito num registro 

simbólico a partir da “falta de ser”, da demanda, do luto trazido pela doença, mas ávido por 

fazer-se ser. Nomina de “narrativa de formação” essa biografia que dá acesso a maneira como 

os indivíduos registram suas experiências de formação, como se faz em uma constante.  

 

Considerações provisórias 

 

A provisoriedade desse título se dá por assumir que a dissertação em andamento tem 

nos levado a problematizações das mais diversas. Entre elas, a questão recortada nesse texto, 

de que as narrativas de Histórias de Vida seriam momentos de auto formação, tem nos exigido 

reflexões que transbordam dos campos da Psicologia, da Educação, da História e da Saúde. Se 

o gesto de construir narrativas de Histórias de Vida se caracterizam como um espaço de 

formação, podemos desdobrar daí um lugar de aprendizagens. Essa questão tem sido o foco 

da pesquisa no momento.  
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