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A obra que leva por título Investigación
educativa y experiencia vivida ofrécenos, tal
como sinala no prólogo o autor, Max van
Manen, profesor de educación na Universi-
dade de Alberta, Canadá, unha aproxima-
ción á investigación que utiliza os métodos
da fenomenoloxía e da hermenéutica dende
unha perspectiva semiótica. No texto reco-
ñécese que os investigadores especialistas
en campos como a educación ou a psicolo-
xía son cada vez máis conscientes da impor-
tancia e do papel dos modelos interpretati-
vos na investigación actual.

Nos últimos anos, a investigación nas
ciencias sociais en xeral e, na educación,
en particular, estivo marcada polo debate
epistemolóxico xurdido aproximadamente
na metade do século XIX sobre a existen-
cia dun único método e unha única forma
de explicación válida para facer ciencia ou,
pola contra, sobre a existencia doutros
modos de investigar dependentes do
obxecto e da forma de acceder ao coñece-
mento. Todo o período vinculado ao nace-
mento da ciencia moderna, dende Descar-

tes, pasando polo positivismo do século
XIX ao empirismo lóxico do primeiro
terzo do século XX co Círculo de Viena,
caracterizouse polo monismo metodolóxi-
co, determinado polas ciencias naturais e a
explicación causal dos fenómenos como
modo exclusivo de coñecemento científico.
Fronte a este modelo, nace unha visión
diferente vinculada á comprensión das
accións humanas que considera como eixe
central da investigación a situación das
persoas e a realidade experiencial dos seus
mundos vitais.

A xuízo do autor, a diferenza entre as
ciencias naturais e as ciencias humanas
reside no que estudan; as primeiras ocú-
panse dos acontecementos naturais e o
modo como se comportan os obxectos, uti-
lizan a observación e o experimento con-
trolado, aplican a medición matemática
cuantitativa e tenden a taxonomizar os
fenómenos naturais e a explicar de modo
causal ou probabilístico o comportamento
das cousas; as segundas estudan as persoas
e utilizan como método preferente a descri-
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ción, a interpretación e a análise crítica ou
reflexiva para poder expoñer o significado
dos fenómenos e comprender as estruturas
de significado das experiencias vividas.

A aproximación fundamental desta
obra non é outra que a reflexión textual
sobre as experiencias vividas así como as
accións prácticas da vida cotiá, sempre coa
intención de aumentar o carácter reflexivo
e a iniciativa práctica. Para iso, a fenome-
noloxía describe a forma en que cada per-
soa se orienta cara á experiencia vivida; a
hermenéutica refírese a como cada persoa
interpreta os textos da vida e, a semiótica
utilízase para desenvolver unha aproxima-
ción práctica escrita ou lingüística ao méto-
do da fenomenoloxía e da hermenéutica. 

O texto combina acertadamente prác-
tica e teoría. Non pretende dar receitas con-
cretas senón promover un modo de pensa-
mento sobre a investigación fenomenolóxi-
ca hermenéutica. Ao longo das súas páxi-
nas, leva intercalados espazos con exem-
plos concretos, incidentes ou anécdotas e
extractos de textos que axudan a introdu-
cirse no contido, fomentando unha maior
reflexión sobre este e achegando ideas de
utilidade práctica para a súa comprensión.

A obra divídese en sete capítulos de
gran claridade expositiva nos que se enla-
zan a dimensión teórica e a práctica. Logo
do prólogo á edición actual, o primeiro
capítulo titulado “Ciencias humanas”
explica e xustifica que é a ciencia humana
fenomenolóxica hermenéutica e cal é a súa
estrutura metodolóxica.

O segundo capítulo, “Centrarse na
natureza da experiencia vivida”, pretende
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expoñer con detalle o primeiro paso ou
actividade que se debe realizar cando se
emprende unha investigación fenomenoló-
xica hermenéutica. Emprender unha inves-
tigación fenomenolóxica significa, en pala-
bras do autor, “cuestionar” algo de xeito
fenomenoloxicamente e formularse a pre-
gunta de como é ese algo “realmente”.

O terceiro capítulo leva por título
“Investigar a experiencia tal como a vivi-
mos” e identifícase coa segunda actividade
investigadora propia da fenomenoloxía her-
menéutica.  Considerando que o mundo da
vida, da experiencia vivida é a orixe e, pola
súa vez, o obxecto de estudo da fenomeno-
loxía, neste capítulo discútense varias apro-
ximacións ao feito de reunir ou recoller
material da experiencia vivida de distintas
formas (protocolos, entrevista, observación,
descricións experienciais, biografía, a arte
como fonte de experiencia vivida, docu-
mentación fenomenolóxica, etcétera).

O cuarto capítulo, “A reflexión feno-
menolóxica hermenéutica”, ocúpase da
reflexión sobre os aspectos esenciais que
caracterizan ou constitúen a natureza da
experiencia vivida. Reflexionar sobre a
experiencia vivida é analizar de modo
reflexivo os aspectos estruturais ou temáti-
cos desa experiencia.

No seguinte capítulo, “A escritura
fenomenolóxica hermenéutica”, o autor
céntrase na descrición do fenómeno
mediante a arte de escribir e reescribir. Ao
realizar unha investigación fenomenolóxi-
ca convertemos a experiencia vivida en
discurso. Dedícanse numerosas páxinas
deste capítulo a describir un instrumento
retórico habitual na escritura fenomenoló-
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xica como é a anécdota e a expoñer o valor
da narración anecdótica na investigación e
escritura fenomenolóxica.

O capítulo sexto, “Manter unha rela-
ción firme e orientada”, examina a relación
entre investigación e vocación. Dado que a
fenomenoloxía hermenéutica é unha forma
de investigación cualitativa que esixe que o
investigador manteña unha actitude de
interese científico constante, expóñense na
última parte deste capítulo as condicións
que poderían considerarse como criterios
avaliadores de calquera texto en ciencias
humanas fenomenolóxicas.

O sétimo e último capítulo, “Equili-
brar o contexto investigacional, conside-
rando as partes e o todo”, describe como
realizar a proposta de investigación, isto é,
como ha de ser a planificación dun proxec-
to de investigación fenomenolóxico her-
menéutico e como traballar o texto ou pre-

sentación da investigación, detallando dis-
tintas formas ou alternativas de estrutura-
ción deste.

Por último, recóllese un glosario de
termos e expresións de carácter técnico
empregadas no libro e lístanse as referen-
cias bibliográficas que inclúe os autores
máis destacados do pensamento sobre
investigación baseada na experiencia vivi-
da ou, como din outros, o coñecemento
persoal.

En resumo, trátase dun libro teórico e
práctico que presenta unha aproximación á
metodoloxía da investigación baseada no
enfoque fenomenolóxico hermenéutico e
aplicable á educación e a outros campos
profesionais relacionados. Unha obra de
utilidade na formación de estudantes, pro-
fesores e investigadores no ámbito das
ciencias que estudan o home e o humano.
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