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Apresentação

O  s Programas de Pós-graduação em Educação da Universidade do Es
tado do Pará -  UEPA e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro -  
PUC-RIO, desde 2007, por meio do Programa Nacional de Cooperação Acadê
mica -  PROCAD - CAPES, desenvolvem atividades educacionais conjuntas, en
tre as quais, missões de estudos, participação em bancas de qualificação e defesa, 
e a realização da pesquisa “O professor da educação infantil e das séries iniciais do 
ensino fundamental na Amazônia: singularidade, diversidade e heterogeneidade”.

O PROCAD, além do intercâmbio institucional, viabilizou a produ
ção deste livro sobre metodologias e técnicas de pesquisa em educação. 
Em alguns textos estão relatadas experiências de pesquisas realizadas nos 
contextos socioculturais dos autores, Rio de janeiro e Amazônia Paraense.

Neste livro, o leitor encontrará textos com fundamentos sobre a pes
quisa social e educacional, bem como orientações de como proceder no 
tocante a algumas técnicas de pesquisa, tendo como abordagem a pesquisa 
qualitativa, cuja base antropológica e sociológica aponta a necessidade de 
interpretação correspondente à pressuposição da existência de duas reali
dades previamente dadas, a realidade do pesquisador — seus conhecimen
tos, seus valores e normas, sua formação cultural, enfim — e a realidade a 
ser conhecida, que é também uma realidade cultural constituída igualmen
te de conhecimentos, crenças, normas, valores, interesses, etc., que, em 
princípio, podem ser distintos dos do pesquisador.

Neste tipo de abordagem, o pesquisador primeiro descreve a realida
de, para depois analisá-la, interpretá-la, ou seja, explicitar seu significado. 
Interpretar significa reconstruir o sentido dos fenômenos observados, a 
partir da compreensão desses como elementos de um sistema mais amplo, 
relacionando-os com outros elementos do sistema.

O pesquisador visa sempre reconstruir o significado dessa realidade, 
no sentido da determinação de suas implicações e pressupostos e não ape
nas integrar-se a ela. ^

Os capítulos apresentados neste livro sobre pesquisa refletem essa 
abordagem. O Capítulo 1, de Elizabeth Teixeira e Ivanilde Apoluceno de 
Oliveira, “Cuidados Éticos na Pesquisa”, destaca primeiramente o que 
é ética, a importância social da ética, enaltecendo a vida humana como 
princípio ético, para, então, tratar da ética no âmbito da pesquisa; chama 
atenção para a entrada do Comitê de Ética em pesquisa no Brasil e os 
princípios éticos a serem atendidos pelos projetos de pesquisa.



O Capítulo 2, de Maria lnês Marcondes, “A observação nos estudos 
de sala de aula e do cotidiano escolar”, em um primeiro momento, ressalta 
a importância de estudar a escola e a sala de aula e, após, tece comentá
rios sobre o sentido da observação, a entrada no campo, a importância 
das anotações, os tipos de observação e os cuidados éticos. Indica, ainda, 
questões relativas à análise dos dados.

Ivanilde Apoluceno de Oliveira, Maria de Jesus da Conceição Ferrei
ra Fonseca e Tânia Regina Lobato dos Santos, no Capítulo 3, “A entrevis
ta na pesquisa educacional”, trazem algumas orientações básicas sobre a 
técnica da entrevista, conceitos, objetivos, diferentes tipos de entrevista e 
cuidados éticos. O capítulo dá ênfase à entrevista na concepção dialógica 
e apresenta, também, aspectos sobre o planejamento e a execução de en
trevistas passo a passo.

O Capítulo 4, de autoria de Marcelo de Andrade e Viviane Amorim, 
“Grupo Focal: a pesquisa com foco na interação dos sujeitos”, apresenta 
o grupo focal como técnica de pesquisa, sua importância e características. 
Detalha os procedimentos metodológicos do grupo focal, entre os quais, 
a formação do grupo, a seleção dos sujeitos, a construção do roteiro-guia, 
registro e análise dos dados.

O Capítulo 5, “A pesquisa documental sócio-histórica”, de Denise 
Simões Rodrigues e Maria do Perpétuo G.S. Avelino de França, traz para 
debate o que são fontes históricas e as várias formas que tem assumido 
o trabalho do pesquisador no trato dessas fontes. Evidencia a prática da 
pesquisa documental, trazendo exemplos de análises documentais de pes
quisas realizadas na Amazônia Paraense.

O Capítulo 6, de Isabel Lélis e Maria das Graças Nascimento, “O 
recurso às histórias de vida para o estudo de trajetórias profissionais”, 
coloca em destaque a fecundidade da história de vida como fonte para as 
pesquisas, o uso e a potencialidade dessa técnica, as críticas àquela fonte, 
bem como achados de duas pesquisas com histórias de vida.

Convidamos, então, todos a compartilharem, em suas leituras, o tra
balho de pesquisa dos autores, na sistematização de metodologias e técni
cas de pesquisas em uma abordagem qualitativa.

Maria lnês Marcondes 
Elizabeth Teixeira 

Ivanilde Apoluceno de Oliveira



CUIDADOS ÉTICOS NA 
PESQUISA

Elizabeth Teixeira 
Ivanilde Apoluceno de Oliveira

Introdução

A ideia-chave que norteia nossas reflexões é a defesa da vida e os 
deveres dos pesquisadores para com todas as formas de vida: vida das pes
soas, dos animais e dos ecossistemas. O texto prioriza e focaliza o respeito 
à pessoa-participante da pesquisa: pessoa-aluno, pessoa-professor, etc. O 
respeito à pessoa-participante da pesquisa envolve aproximação cautelosa, 
relação afetuosa, interação sigilosa.

É com essa ideia-chave que iniciamos nossas reflexões sobre cuida
dos éticos na pesquisa. O objetivo é chamar a atenção dos pesquisadores 
(autores e também orientadores) para tais cuidados e contribuir com o de
bate e a reflexão acerca da temática. O texto está organizado em sessões- 
tópico que partem de algumas questões de que temos tratado em palestras 
e discussões sobre o tema.

Diferente dos demais capítulos deste livro, que versam sobre múlti
plas estratégias de produção de dados em pesquisa, neste, damos ênfase 
ao debate acerca das bases teóricas sobre a ética e sua aplicação na pes
quisa, abordando alguns antecedentes históricos do movimento a favor 
da ética na pesquisa e nos detendo com mais exaustividade no processo 
de normalização que subsidia o “fazer-pesquisa” e que se materializarem 
procedimentos específicos, os cuidados éticos na pesquisa. A

O que é a ética?

A palavra ética, etimologicamente, é oriunda do grego ethos com o sig- 
nificado de “costumes”, “jeito” ou “modo de ser”. A ética, como costume, 
csiíi relacionada à produção cultural humana, que é construída historicamente.
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A ética diferencia-se da moral. Para Vàzquez (1980, p. 25), a moral 

é “um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos 
indivíduos numa comunidade social dada”, e o seu significado, função e 
validade variam historicamente. A moral é histórica porque “a natureza 
humana é a de estar se fazendo ou autoproduzindo constantemente tanto 
no plano de sua existência material, prática, como no de sua vida espiritual, 
incluída nesta a moral”.

Nesse sentido, a moral está vinculada às práticas sociais, está ligada 
“a costumes e a tradições específicas de cada povo, vinculada a um sistema 
de valores, próprio de cada cultura e de cada caminho espiritual. Por sua 
natureza, a moral é sempre plural” (BOFF, 1997, p. 92). Isso significa que 
cada grupo social, em suas relações interpessoais, estabelece significado às 
suas ações, atribuindo-lhes valores, que orientam as normas e as regras de 
convivência social.

Conforme Oliveira (2006), os indivíduos em suas relações sociais 
desenvolvem ações, cuja decisão interfere no outro, produz consequências 
a outros indivíduos. Assim, a ação moral humana caracteriza-se por ser 
fruto de uma decisão e de um julgamento, face às consequências para o 
outro ser humano. É uma ação que implica liberdade e responsabilidade 
do indivíduo face a outros seres humanos, porque envolve decisão livre e 
consciente do indivíduo no seu agir perante o outro.

Se o indivíduo tem consciência de suas ações perante o outro, ele 
tem a capacidade de refletir sobre as normas morais presentes nas práticas 
sociais, teorizar sobre ela, e essa ação é ética.

A ética é um conjunto de princípios e disposições voltados 
para a ação, historicamente produzidos, cujo objetivo é bali
zar as ações humanas. A ética existe como uma referência para 
os seres humanos em sociedade, de modo tal que a sociedade 
possa se tornar cada vez mais humana (CASALI, 2000, p. 07).

A ética apresenta um caráter reflexivo e norteia os comportamentos mo
rais. O ser humano reflete assim como teoriza sobre o comportamento moral. 
Ao teorizar, busca os fundamentos da ação moral humana e a construção 
de princípios éticos, numa perspectiva universal. “A ética faz parte do existir 
humano em sociedade, envolvendo criticidade, opção e decisão dos indiví
duos (OLIVEIRA, 2006, p.179). Para Freire (1997, p.36), por sermos seres 
“histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, 
de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos”.



Qual a importância social da ética?

A ética, ao estabelecer princípios humanitários comuns, regula o desen
volvimento histórico-cultural da humanidade. Para Casali (2000, p.7), o fato 
de os seres humanos concordarem sobre princípios, “como justiça, igualdade 
de direitos, dignidade da pessoa humana, cidadania plena, solidariedade etc., 
cria chances para que esses princípios possam vir a ser postos em prática”, 
mas não significa que sejam cumpridos, havendo necessidade de que cada 
indivíduo incorpore esses princípios como uma atitude prática diante da vida 
cotidiana.

A ética está relacionada ao processo de construção da cidadania e de 
inclusão social, na medida em que problematiza de forma crítica as situações 
de desrespeito à vida, aos direitos humanos e ao ambiente, a exploração e 
discriminação de pessoas por diversos fatores e a moral vigente na sociedade, 
que se caracteriza pelo individualismo e o utilitarismo ao valorizar o ter ao 
invés do ser; moral do vale-tudo, do salve-se-quem-puder, do cada-um-por- 
si, em que prevalece o egoísmo sobre a solidariedade (OLIVEIRA, 2004).

Nesse sentido, é a vida humana que se dimensiona como critério 
ético fundamental, a partir da qual as normas morais são questionadas e 
refutadas.

A vida humana como princípio ético

Na introdução deste texto destacamos que a ideia-chave que norteia 
nossas reflexões é a defesa da vida e os deveres dos pesquisadores para 
com todas as formas de vida: das pessoas, dos animais e dos ecossiste
mas. Em que bases teóricas essa ideia-chave se sustenta? Apresentamos 
três pressupostos na construção da ética que tem como princípio a vida 
humana:

a) Ética que fa^parte do existir do ser humano no mundo

Freire (2000) refere-se à ética como algo inerente ao existir do ser 
humano no mundo. O fato de homens e mulheres terem consciência a^. •*, 
sua inconclusão faz com que sejam seres éticos, capazes de optar, decidir, 
enfim, sejam seres de liberdade e de responsabilidade. Nesse sentido, a 
ética é indispensável ao existir e à convivência humana. “Como presença 
consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade ética no meu 
mover-me no mundo” (FREIRE, 1997, p. 21).
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b) Ética que está direcionada às necessidades fundamentais da vida humana

Dussel (2000) estabelece como referência ética a vida humana a ser 
produzida, reproduzida e desenvolvida em comunidade. Considera o ser 
humano como “ser vivente”, cuja natureza é finita e tem como realidade 
a “vida”.

A vida humana impõe limites, fundamenta normativa
mente uma ordem, tem exigências próprias. Impõe tam
bém conteúdos: há necessidade de alimentos, casa, segu
rança, liberdade e soberania, valores e identidade cultural, 
plenitude espiritual (funções superiores do ser humano em 
que consistem os conteúdos mais relevantes da vida huma
na). A vida humana é o modo de realidade do ser ético 
(DUSSEL, 2000, p.132).

Em Dussel (2000), a vida é um critério de valor. Vale mais o que tem 
relação com a vida. O viver transforma-se numa exigência ética, no dever-viver.

c) Ética que apresenta um caráter político

Ética comprometida com os excluídos e os oprimidos fundamentada 
no respeito às diferenças. Ética que condena a exploração, a desigualdade 
social e o desrespeito à vida e pressupõe uma luta pelos direitos do ser 
humano de viver com dignidade e liberdade.

Aceitar o sonho do mundo melhor e a ele aderir é aceitar 
entrar no processo de criá-lo. Processo de luta profunda
mente ancorado na ética. De luta contra qualquer tipo de 
violência. De violência contra a vida das árvores, dos rios, 
dos peixes, das montanhas, das cidades, das marcas físicas 
de memórias culturais e históricas. De violência contra 
os fracos, os indefesos, contra as minorias ofendidas. De 
violência contra os discriminados não importa a razão da 
discriminação. Da luta contra a impunidade que estimula 
o momento entre nós o crime, o abuso, o desrespeito aos 
mais fracos, o desrespeito ostensivo à vida (FREIRE, 2000, 
p. 133).

A ética de Dussel tem como ponto de partida a exclusão das vítimas 
de um sistema social, cuja miséria e a contaminação ecológica do planeta 
Terra aniquilam a maioria da humanidade. Por isso, sua ética é crítica e de
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afirmação da vida e da alteridade humana. Ética cujo princípio pauta-se na 
“liberdade, autonomia e racionalidade dos indivíduos, pressupondo o reco
nhecimento ético dos indivíduos como ‘iguais’” (OLIVEIRA, 2003, p. 109)

Para Dussel, aceitar livremente e autonomamente o outro, a sua ra
zão, o seu argumento, supõe “aceitar o outro como igual, e esta aceitação 
do outro como igual é uma posição ética, é o reconhecimento ético ao 
outro como igual” (apud OLIVEIRA, 2003, p. 110).

Nessa perspectiva, o outro aparece como Outro, sujeito autônomo, 
livre e distinto. E o reconhecimento do outro constitui uma ação ética, 
porque lhe possibilita intervir “na argumentação não só como igual, com 
direitos vigentes, mas como livre, como outro, como sujeito de novos di
reitos” (DUSSEL, 2000, p. 418).

Assim, na compreensão de Dussel, uma ação ética implica possibili
tar o viver das pessoas, o seu participar democraticamente como cidadão 
da vida em sociedade e viabilizar concretamente o seu viver.

A ética no âmbito da pesquisa

A relação entre ética e ciência é considerada por Vieira e Hossne 
(1998) como um dos maiores problemas da atualidade. Assumir responsa
bilidade na e com a pesquisa é assumir a presença do outro, respeitando-o 
como pessoa e cidadão. É ter consciência que o ato de pesquisar não é 
neutro, constituindo-se em uma ação histórica e ético-política.

Nesse contexto, é que os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) são 
uma exigência da contemporaneidade. Entretanto, é preciso esclarecer que 
o comitê compartilha, mas não alivia a responsabilidade, que será sempre 
do pesquisador (VIEIRA; HOSSNE, 1998).

Por que normas de ética?

O ser humano começou a interrogar e filosofar, ir à busca de respos
tas e conhecimentos e construiu palavras, teorias e hipóteses. Construi^ 
ciência. Na modernidade fez a revolução científica, atômica, molecular, 
genética e da internet. Os cientistas aumentaram de número e os desafios 
sociais se diversificaram. Mas assim como ampliaram as pesquisas, co
meçaram os abusos. Primeiro, nos campos de concentração; depois com 
crianças de asilos, soldados e prisioneiros (VIEIRA; HOSSNE, 1998). As
sim, para dar conta de denúncias e processos, surgiram as normas de ética.
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Um código de ética é um acordo explícito entre os mem
bros de um grupo social: uma categoria profissional, um 
partido político, uma associação civil etc. Seu objetivo é 
explicitar como aquele grupo social, que o constitui, pensa 
e define sua própria identidade política e social; e como 
aquele grupo social se compromete a realizar seus objeti
vos particulares de um modo compatível com os princí
pios universais da ética. Um código de ética começa pela 
definição dos princípios que o fundamentam e se articula 
em torno de dois eixos de normas: direitos e deveres (CA- 
SALI, 2000, p. 15).

Nesse sentido, os códigos de ética, a partir de determinados prin
cípios, preveem direitos e deveres a serem cumpridos pelos membros 
de uma dada categoria profissional. Nesse caso, os Comitês de Ética na 
pesquisa constituem instrumentos de regulação dos comportamentos dos 
pesquisadores no campo da ciência.

Quando começou a mudar?

Vejamos alguns marcos históricos: 1947: Código de Nuremberg; 1964: 
Declaração de Helsinque; 1982: Diretrizes Internacionais para Pesquisas 
Biomédicas envolvendo seres humanos. Tais documentos “não têm força 
de lei, mas têm efeito sobre a pesquisa médica na medida em que conseguem 
influenciar a legislação de cada país e a política de distribuição de verbas 
das financiadoras de pesquisa internacionais” (VIEIRA; HOSSNE, 1998, 
p.38). O Código de Nuremberg foi aprovado pelo Tribunal Internacional 
de Nuremberg em 1947. É composto de 10 princípios, a seguir destacados:

1) O consentimento voluntário do ser humano é absolu
tamente essencial. Isso significa que as pessoas que serão 
submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes 
de dar consentimento; essas pessoas devem exercer o livre 
direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos 
de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de 
restrição posterior; devem ter conhecimento suficiente do 
assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse último 
aspecto exige que sejam explicados às pessoas a natureza, a 
duração e o propósito do experimento; os métodos segun
do os quais será conduzido; as inconveniências e os riscos 
esperados; os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do par-
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ticipante, que eventualmente possam ocorrer, devido à sua 
participação no experimento. O dever e a responsabilidade 
de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre 
o pesquisador que inicia ou dirige um experimento ou se 
compromete nele. São deveres e responsabilidades pessoais 
que não podem ser delegados a outrem impunemente. 2) O 
experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos 
para a sociedade, que não possam ser buscados por outros 
métodos de estudo, mas não podem ser feitos de maneira ca
suística ou desnecessariamente. 3) O experimento deve ser 
baseado em resultados de experimentação em animais e no 
conhecimento da evolução da doença ou outros problemas 
em estudo; dessa maneira, os resultados já conhecidos justi
ficam a condição do experimento. 4) O experimento deve 
ser conduzido de maneira a evitar todo sofrimento e danos 
desnecessários, quer físicos, quer materiais. 5) Não deve ser 
conduzido qualquer experimento quando existirem razões 
para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez perma
nente; exceto, talvez, quando o próprio médico pesquisador 
se submeter ao experimento. 6) O grau de risco aceitável 
deve ser limitado pela importância do problema que o pes
quisador se propõe a resolver. 7) Devem ser tomados cui
dados especiais para proteger o participante do experimen
to de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, 
mesmo que remota. 8) O experimento deve ser conduzido 
apenas por pessoas cientificamente qualificadas. 9) O par
ticipante do experimento deve ter a liberdade de se retirar 
no decorrer do experimento. 10) O pesquisador deve estar 
preparado para suspender os procedimentos experimentais 
em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acre
ditar que a continuação do experimento provavelmente cau
sará dano, invalidez ou morte para os participantes (CÓDI
GO DE NUREMBERG, 2009, p.l). *

* •* ,

Destaca-se nesse código, do ponto de vista ético: (a) a autonomia do 
informante da pesquisa em decidir, de forma livre, ser submetido à pesqui- 
sa, dando o seu consentimento; (b) a pesquisa deve ser de relevância social, 
nao se constituindo por uma ação casuística; (c) preservar a integridade da 
pessoa evitando o sofrimento físico e psicológico; (d) o pesquisador além 
de qualificado deve assumir eticamente a responsabilidade da pesquisa.
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Essas referências se expandiram para além da pesquisa médica rea

lizada com experimentos, e, nas ciências humanas e sociais, também pas
saram a suscitar debates e discussões. Um exemplo é o Código de Ética 
do Antropólogo (2009), apresentado a seguir, que dá destaque há três di
mensões: os direitos dos antropólogos, enquanto pesquisadores; os direi
tos das populações que são objeto de pesquisa a serem respeitados pelos 
antropólogos; responsabilidades dos antropólogos:

Dos antropólogos: 1) Direito ao pleno exercício da pesqui
sa, livre de qualquer tipo de censura no que diga respeito ao 
tema, a metodologia e ao objeto da investigação. 2) Direito 
de acesso às populações e às fontes com as quais o pesqui
sador precisa trabalhar. 3) Direito de preservar informações 
confidenciais. 4) Reconhecimento do direito de autoria, 
mesmo quando o trabalho constitua encomenda de órgãos 
públicos ou privados e proteção contra a utilização sem a ne
cessária citação. 5) O direito de autoria implica o direito de 
publicação e divulgação do resultado de seu trabalho. 6) Os 
direitos dos antropologos devem estar subordinados aos di
reitos das populações que são objeto de pesquisa e têm como 
contrapartida as reponsabilidades inerentes ao exercício da 
atividade científica. Das populações: 1) Direito de ser infor
madas sobre a natureza da pesquisa. 2) Direito de recusar-se 
a participar de uma pesquisa. 3) Direito de preservação de 
sua intimidade, de acordo com seus padrões culturais. 4) Ga
rantia de que a colaboração prestada à investigação não seja 
utilizada com o intuito de prejudicar o grupo investigado. 5) 
Direito de acesso aos resultados da investigação. 6) Direito 
de autoria das populações sobre sua própria produção cultu
ral. Das responsabilidades: 1) Oferecer informações objeti
vas sobre suas qualificações profissionais e a de seus colegas 
sempre que for necessário para o trabalho a ser executado. 2) 
Na elaboração do trabalho, não omitir informações relevan
tes, a não ser nos casos previstos anteriormente. 3) Realizar o 
trabalho dentro dos cânones de objetividade e rigor ineren
tes à prática científica (ABANT, 2009 grifo nosso).

Princípios e direitos importantes de serem considerados pelos pes
quisadores na elaboração de projetos e desenvolvimentos das pesquisas 
tanto nas ciências da saúde como sociais e humanas.



17
Quando as mudanças chegaram ao Brasil

Com a Resolução 196/96, de 10 de outubro de 1996 (BRASIL, 
1996), alguns procedimentos passaram a ser indicados e solicitados aos 
pesquisadores: apresentar a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que 
irá emitir um parecer, o protocolo do projeto de pesquisa, contendo a 
descrição da pesquisa, e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(autorização da pessoa-participante).

A resolução também indica:

As instituições, nas quais se realizam pesquisas com seres humanos, 
deverão constituir um ou mais de um Comitê, ao qual todo projeto deverá 
ser submetido para apreciação.

Assim, todo pesquisador que realize pesquisa, individual ou coletiva
mente, e que envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua 
totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais, 
está obrigado a tomar conhecimento da resolução e submeter seu projeto 
de pesquisa à apreciação de um CEP.

Todo pesquisador deverá solicitar autorização de instituições, orga
nizações, associações, etc., para executar o projeto de pesquisa; deverá in
formar a cada participante os objetivos, metodologia e forma de retorno 
dos resultados; deverá solicitar a cada informante que assine um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O anonimato deverá ser 
garantido a todos os informantes e códigos ou nomes fictícios serão utili
zados no relatório.

Essas medidas se dimensionam como éticas porque respeitam as 
pessoas envolvidas direta ou indiretamente nas pesquisas, preservando sua 
identidade e privacidade.

Como garantir a preservação da privacidade?

A preservação da privacidade se manifesta quando: o pesquis^tlpr^ 
garante a não revelação da identidade/identificação das pessoas-partici- 
pantes; o pesquisador só utiliza imagens e sons com autorização especí
fica para tal; há cuidado com e na utilização de registros: laudos, exames, 
relatórios, planos, etc.; há preocupação por parte do pesquisador com o 
acesso às informações pessoais das pessoas-participantes por terceiros; os 
dados obtidos são de uso exclusivo para o projeto de pesquisa.
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Quais os princípios éticos a serem atendidos?

Há quatro princípios a serem atendidos pelos pesquisadores e que 
deverão ser acatados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Define-se a eticidade da pesquisa nos seguintes termos:

a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a prote
ção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Nesse 
sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em 
sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulne
rabilidade;

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como poten
ciais, individuais ou coletivos (beneficência), comprometendo-se com o 
máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos;

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados (não maleficência);
d) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os su

jeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que 
garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sen
tido de sua destinação sociohumanitária (justiça e equidade) (BRASIL, 1996).

Os cuidados éticos se estendem às pesquisas com material biológico 
(humanos e não humanos) e com material pertencente a bases de dados 
(bases históricas e contemporâneas). Também devem ser cumpridos em 
pesquisas com modelos animais e com ecossistemas.

Do que trata o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido?

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou consentimento 
informado garante à pessoa-participante da pesquisa a capacidade para 
decidir, ou seja, a voluntariedade. A pessoa-participante deverá receber 
informações em linguagem adequada e sobre os objetivos, procedimentos, 
riscos (possíveis) e benefícios (esperados) da pesquisa, bem como sobre os 
direitos enquanto participante. A autorização se materializará na assinatu
ra do documento pela pessoa-participante da pesquisa. Refere a Resolução 
sobre o termo:

a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressan
do o cumprimento de cada uma das exigências acima; b) 
ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que refe
renda a investigação; c) ser assinado ou identificado por 
impressão dactiloscopica, por todos e cada um dos sujeitos
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da pesquisa ou por seus representantes legais; d) ser elabo
rado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pes
quisa ou por seu representante legal e uma arquivada pelo 
pesquisador (BRASIL, 1996, p.6).

Há algumas situações consideradas especiais, quando as pessoas-par- 
ticipantes da pesquisa são crianças e adolescentes, portadores de perturba
ção ou doença mental e sujeitos em situação de substancial diminuição em 
suas capacidades de consentimento. Nesses casos, o termo será assinado 
pelo representante legal, e, se for possível, também pela pessoa-participan
te, considerada sua condição para tal.

A seguir, a título de colaboração, apresentamos um modelo de TCLE 
informado, que deverá constar no projeto de pesquisa na sessão de apên
dices.

“TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO”

Título do Projeto:

Este trabalho consiste em analisar as percepções sobre saúde-doença 
entre mulheres que se encontram cadastradas no projeto quartas saudáveis, 
projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará desenvolvido na Vila da 
Barca em Belém.

O que você precisa autorizar aos pesquisadores é a realização de uma 
entrevista com 10 (dez) questões sobre saúde-doença. Serão analisadas as res
postas às questões com o objetivo de compreender as percepções, interpretar 
o que significa saúde-doença e constatar os problemas mais freqüentes sobre 
saúde-doença com vistas a subsidiar o trabalho de educar-cuidar desenvolvido 
no projeto quartas saudáveis. Para evitar a preocupação de que seus dados 
sejam divulgados, deixamos claro que as informações obtidas têm como única 
finalidade a pesquisa e que os resultados obtidos serão descritos de forma co
dificada, não sendo divulgada qualquer informação que possa levar a sua iden
tificação.

Os acadêmicos responsáveis por esta pesquisa são: aluno 1 - 
xxxxxxxxxxxxxxxx, que pode ser encontrado à xxxxxxxxxxxxxx, fone xxxxxx e 
aluno 2 - xxxxxxxxxxxxxx, que pode ser encontrado à xxxxxxxxxxxxxxxxxx, fone ^  
xxxxxxxxx. Caso não sejam localizados, a orientadora da pesquisa, Dr3 Elizabe- 
th Teixeira, Coren-PA n° 17519, poderá ser encontrada à Rua xxxxxxxxxx, fone 
xxxxxxx

A qualquer momento você pode desautorizar os pesquisadores de fazer uso 
das informações utilizadas. Não há despesas pessoais para você em qualquer 
fase do estudo.
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Declaro que compreendí as informações que li ou que me foram explicadas 

sobre o trabalho em questão. Discuti com os alunos xxxxxxxxxx e xxxxxxxx so
bre minha decisão em participar desse estudo, ficando claros para mim, quais 
são os propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados, as garan
tias de confidencialidade e de esclarecimento permanentes. Ficou claro também, 
que minha participação não tem despesas e que tenho garantia de acesso a tra
tamento hospitalar quando necessário, inclusive se optar por desistir de partici
par da pesquisa. Concordo voluntariamente em participar desse estudo podendo 
retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido, ou 
no meu atendimento neste projeto.

Belém,_____ de____ de 2010

Assinatura do participante ou seu representante legal

O que caracteriza o Comitê de Ética em Pesquisa?

Cabe ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) realizar avaliação ética 
e metodológica. A sua constituição deverá ser multiprofissional, devendo 
ter também representante da sociedade externa à instituição. Deverá ser 
preservada sua independência e autonomia, bem como o caráter educa
tivo de suas ações. Esforços deverão ser feitos para que acompanhe os 
projetos até a entrega dos relatórios. Na Resolução, prescreve-se quanto à 
organização e composição.

VII.3 - Organização - A organização e criação do CEP será 
da competência da instituição, respeitadas as normas desta 
Resolução, assim como o provimento de condições ade
quadas para o seu funcionamento. VII.4 - Composição - 
O CEP deverá ser constituído por colegiado com número 
não inferior a 7 (sete) membros. Sua constituição deverá 
incluir a participação de profissionais da área de saúde, das 
ciências exatas, sociais e humanas, incluindo, por exemplo, 
juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, pelo 
menos, um membro da sociedade representando os usuá
rios da instituição. Poderá variar na sua composição, de
pendendo das especificidades da instituição e das linhas de 
pesquisa a serem analisadas (BRASIL, 1996, p. 10).

Os CEP deverão ser cadastrados junto à Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP), e fazer parte do Sistema Nacional de Ética em 
Pesquisa (SISNEP).
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Figura 1
Fonte: SISNF,P (www.sisnep.gov.br)

Como inscrever o projeto de pesquisa no SISNEP?

O pesquisador deverá acessar o site do SISNEP (www.sisnep.gov.br), 

e seguir os seguintes passos demonstrados a seguir nas telas do site:
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Figura 2
Fonte: SISNEP (www.sisnep.gov.br)
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Figura 3
bonte: S1SNEP (www.sisnep.gov.br)

O primeiro passo é cadastrar os pesquisadores. Após fazer o cadas- 
tramento de cada pesquisador envolvido com o projeto (inclusive o orien
tador no caso de trabalhos de graduação), deve-se proceder ao registro do 
propno pro,eto. De posse de um login e senha, é possível fazer a entrada 
no sistema e o preenchimento do formulário eletrônico sobre o projeto de 
pesquisa. Vejamos mais algumas telas alusivas a esses passos.
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Figura 4

Fonte: STSNEP (www.sisnep.gov.br)
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Figura 5
Fonte: S1SNEP (www.sisnep.gov.br)

Com esses passos, o pesquisador fará o registro de sua pesquisa a ser 
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa de seu Estado.

Considerações Finais

A ética faz parte de nossa vida em sociedade e como pesquisadores 
lambém nos constituímos seres de decisão, de liberdade e responsabilidade.

Os cuidados éticos na pesquisa são garantias de direitos e deveres, 
logo, uma prática de respeito ao outro e de cidadania.

Cabe aos pesquisadores, bem como os orientadores, se esforçarem 
para cumprir com os princípios, normas e requisitos estabelecidos pelo 
( (miitê de Ética, para garantir eticidade às pesquisas, não só na área mé
dica e experimental, mas, principalmente, nas ciências em que o trato com 
i» luimano e o social é o foco de atenção na investigação, como as ciências 
humanas e sociais, e, no caso especial, a educação.

A ética na pesquisa não pode ser vista como um processo bur<̂ - 
» i ,i tico e sim como uma normalização necessária face aos abusos morais w 
presentes tanto na sociedade em geral como no campo da ciência.

Cada passo dado, em cada canto desse imenso país, poderá ser mul
tiplicador de tantos outros a favor da ética na pesquisa. Assim, cabe não 
Mimcnte ao pesquisador ter cuidados éticos, os informantes também só 
devem aceitar prestar informações para pesquisas se esses cuidados esti-

http://www.sisnep.gov.br
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verem em curso, além de poder orientar o pesquisador que os desconhece 
a cumprir as normas.

Assim, constitui uma questão ética os pesquisadores não executarem 
pesquisas sem levar em conta tais cuidados, considerando que cada ato 
ético amplia a cidadania e garante a autonomia das pessoas-participantes. 
Esses procedimentos não impedem a realização dos estudos, nem os bu- 
rocratizam, é preciso pensar que o mais importante, e que está acima de 
tudo, é o respeito à pessoa que participa da pesquisa, à sua integralidade, 
dignidade e à sua vida.
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A OBSERVAÇÃO NOS ESTUDOS 
DE SALA DE AULA E DO 
COTIDIANO ESCOLAR

Maria Inês Marcondes

Introdução

Izi/ste capítulo discute questões relacionadas à observação da sala 
de aula e do cotidiano escolar referentes à pesquisa. Está estruturado da 
seguinte forma: discuto inicialmente a importância de estudar a escola e 
a sala de aula a partir da necessidade de entendimento da forma como 
as desigualdades escolares se estruturam no interior da escola; abordo a 
seguir questões relacionadas ao sentido da observação, como a entrada 
no campo, as anotações em um diário; ao final trato de questões de 
análise dos dados obtidos em uma perspectiva crítica. Utilizo como base 
teórica autores como Carspecken (1996), Foote-Whyte (1990), Geertz 
(1973) e outros.

A importância da escola e da sala de aula

“Uma sala de aula é, de fato, uma pequena sociedade”, escreve 
1 )urkheim na obra íüducation et Sociologie, publicada em 1922. Van Zanten, 
Derouet e Sirota (1995, p.257) lembram que “a análise da ‘sala de aula’ 
pode ser tomada como encarnação e quintessência da análise do processo 
de escolarização”. Os autores explicam no texto que adotar a sala de aula 
i omo encarnação do processo de escolarização é considerá-la como orga- 
nização social. Isso envolveria o estudo dos processos interacionals^sim 
i nino o processo de transmissão do saber, incluindo o currículo real e o 
oculto.

A sociologia da educação vem se debruçando sobre a questão das 
d< sigualdades educacionais e o fracasso na escola. Alguns estudos podem 
.l i' destacados em torno da década de 60-70, que apresentam interessantes 
,n liados sobre essas questões.
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O primeiro deles é o Relatório Coleman, de 1966, realizado nos 
Estados Unidos, que entre suas principais conclusões destaca o peso da 
origem social sobre o destino escolar dos alunos ao constatar que as carac
terísticas do ambiente familiar e, em especial, o nível de instrução dos pais 
melhor explicariam as diferenças de desempenho escolar. O nível socioe- 
conômico do aluno é, sabidamente, o fator com maior impacto nos resul
tados escolares dos alunos. Então, ele pode ser visto como um constrangi
mento real, fora da escola, que ajuda ou dificulta o aprendizado do aluno 
e que afeta diretamente o funcionamento e a organização das escolas e das 
salas de aula. Minimizando as diferenças entre a condição socioeconômica 
e cultural dos alunos de um sistema de ensino por meio de políticas sociais 
teremos impacto nos resultados cognitivos dos alunos. Daí a importância 
dessa pesquisa ainda para os dias atuais (COLEMAN, 1966).

A obra A Reprodução, de Bourdieu e Passeron, de 1970, publicada 
na França, destaca o papel da escola na reprodução das desigualdades so
ciais perpetuando-as. Na verdade, os alunos estariam preparados de forma 
desigual para compartilhar o processo de ensino. Assim, aqueles que dis
põem de capital cultural valorizado socialmente, adquirido no ambiente 
familiar, são bem sucedidos, enquanto os que não o possuem enfrentam 
barreiras e apresentam dificuldades no seu desempenho. Dessa forma, a 
seleção escolar reflete as desigualdades sociais. O estudo sobre a repro
dução mudou a visão dos sociólogos e educadores sobre possibilidades e 
limites da escolarização.

A partir da década de 60 as pesquisas denominadas “efeito-escola”, 
realizadas nos Pastados Unidos e na Inglaterra principalmente, iniciaram a 
investigar os mecanismos de tipo contextual na gênese das desigualdades 
sociais de trajetórias escolares. De acordo com Bressoux (2003), esse tipo 
de pesquisa se dedica ao estudo das variações das aquisições dos alunos 
em função da escola ou da sala de aula em que os alunos são escolarizados 
e como essas variações são explicadas. Essas pesquisas revelam professo
res e escolas mais eficazes que outras, assim como os principais fatores 
associados à eficácia.

Fourquin (1995) ressalta a importância dos estudos “etnometodoló- 
gicos” para o conhecimento dos processos sociais relacionados ao proces
so de construção da desigualdade escolar. Tais pesquisas mostram que é 
importante procurar entender como a reprodução se fabrica no interior da 
caixa preta (da escola). Assim, os pesquisadores dedicam-se a investigar 

a sala de aula, tendo como foco as relações entre professores e alunos,



buscando desvendar estratégias e comportamentos preferenciais em classe 
que favorecem o desempenho de uns em detrimento de outros.

O estudo da sala de aula também tem se revelado imprescindível para 
a análise das políticas. Bali (1997, p .ll)  tece considerações sobre os limites 
das teorizações sobre políticas educacionais. Essas devem focar o funciona
mento do estado, mas não podem negligenciar as instituições locais e as pessoas 
que põem em prática as reformas. A relação entre as políticas e a prática 
é descrita como uma “tríplice relação de dominação, resistência e caos/ 
liberdade”. Por isso, a relação entre as políticas e as práticas precisa ir além 
da oposição binária dominação/ resistência; a vida da escola e da sala de 
aula transcende essa oposição, incluindo outras preocupações, exigências, 
pressões e objetivos que precisam ser considerados. Além de Bali (1997),. 
Ozga (2001) retoma a ideia de que as teorizações educacionais devem bus
car articular a análise macro dos sistemas e políticas educacionais com a 
investigação em nível micro que leva em consideração as percepções e 
experiências das pessoas.

O Contexto da Prática revela como as políticas serão interpretadas di
ferentemente, uma vez que histórias, experiências, valores e propósitos são 
diversos. Os autores dos textos políticos não podem controlar os signifi
cados dos seus textos. Os professores e demais profissionais exercem um 
papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das políticas 
educacionais e, dessa forma, o que eles pensam e acreditam têm implica
ções para o processo de implementação das políticas (BALL, 1997).

Se a escola produz e reproduz desigualdades, as questões que devem 
ser investigadas são: Como isso se dá na prática? Como se dão as intera
ções na sala de aula? Como professores estruturam seu ensino? Como 
os alunos aprendem ou por que deixam de aprender? Em que bases se 
estruturam as aulas? Como professores justificam essa estruturação? Essas 
questões motivam nosso olhar como pesquisadores.

Há um reconhecimento de que os processos educativos são partes 
de processos culturais mais amplos. Consequentemente, os pesquisado
res têm procurado aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento 
interno da escola, na compreensão de que no seu interior existe uma cul
tura particular, específica que se articula com outras práticas culturais mais 
amplas.
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O sentido da observação na sala de aula

O sentido da observação da sala de aula tanto na pesquisa como nos 
estágios pode ser estudado a partir do contexto antropológico e sociológico.

A pesquisa qualitativa originou-se na Antropologia e na Sociologia, 
com base na constatação dos pesquisadores de que seu objeto de inves
tigação -  a vida dos povos, suas práticas culturais, seu sistema simbólico 
— não poderia ser submetido a um tratamento quantitativo apenas, mas 
precisava ser interpretado de modo a revelar seu sentido mais completo 
ao pesquisador. Nessa perspectiva, a necessidade de interpretação corres
ponde à pressuposição da existência de duas realidades previamente dadas, 
a realidade do pesquisador — seus conhecimentos, seus valores e normas, 
sua formação cultural enfim — e a realidade a ser conhecida, que é também 
uma realidade cultural constituída igualmente de conhecimentos, crenças, 
normas, valores, interesses, etc., que, em princípio, podem ser distintos 
dos do pesquisador. Cabe, portanto, ao pesquisador, em um primeiro 
momento, descrever essa realidade, para depois analisá-la, interpretá-la, 
ou seja, explicitar seu significado. Isso se dá precisamente através de um 
método de reconstrução do significado dos elementos dessa cultura a ser 
examinada. Para isso, é necessário destacar dentro dessa realidade -  vista 
como um sistema cultural — os elementos que a estruturam, a maneira 
como esses elementos se relacionam, quais os que têm um papel deter
minante sobre os outros, que funções desempenham nessa cultura, qual 
a sua dinâmica, etc. Só dessa forma o sentido dessas práticas sociais pode 
ser reconstruído e compreendido pelo pesquisador. Interpretar significa 
assim reconstruir o sentido dos fenômenos observados, a partir da com
preensão desses como elementos de um sistema mais amplo de significa
do, relacionando-os com outros elementos do sistema. É seu papel nesse 
sistema mais global que lhes dá significado.

Assim sendo, do ponto de vista metodológico, o pesquisador preci
sa ter uma participação ativa nessa realidade cultural para apreender esse 
sistema de significados em seu sentido mais completo, que, na maioria das 
vezes, não é explícito, nem sempre é constituído por regras ou normas 
manifestas. É preciso assim que o pesquisador compartilhe de forma mais 
completa possível dessa realidade que investiga, participando dos hábitos 
sociais, dos rimais, das práticas cotidianas, enfim, da cultura que é seu 
objeto de análise. Trata-se, no entanto, de uma participação orientada por 
seus objetivos teóricos e metodológicos que, por seu turno, orientam seus
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registros e tornam sua visão seletiva. Ou seja, o pesquisador visa sempre 
a reconstruir o significado desta realidade, no sentido da determinação de 
suas implicações e pressupostos e não apenas integrar-se a ela.

É por esse motivo que a noção de contexto é importante para a 
pesquisa qualitativa. É preciso considerar os indivíduos em seus contextos 
típicos, já que é aí que seu comportamento tem significado, e é sempre re
lacionando sua ação e suas práticas com os elementos mais amplos que se 
pode determinar o significado de sua ação. Por isso, o contexto não deve 
ser “abstraído”, nem as suas práticas observadas isoladas de seus contex
tos, mas sempre, ao contrário, situadas nesses. Os fenômenos investigados 
devem ser tratados em toda a sua complexidade.

Além disso, deve-se levar em conta que o significado cultural nem sem
pre é explícito e manifesto, mas muitas vezes encontra-se latente ou implíci
to, e precisa ser explicitado pelo pesquisador. Por isso, a pesquisa qualitativa 
não pode se restringir aos fenômenos descritos entendidos como fatos 
objetivos”, manifestamente observáveis, mas deve reconstruí-los em suas 
implicações latentes e em seus pressupostos não revelados de imediato. Isso 
quer dizer também que o pesquisador deve buscar reconstruir o significado 
de seu objeto de pesquisa a partir do próprio objeto, por exemplo, a partir 
de sua própria experiência desse contexto, não buscando enquadrá-lo em 
esquemas pré-concebidos, questionários padronizados, etc., mas deixando 
que o significado possa emergir do próprio processo de pesquisa. Embora, é 
claro, seja impossível um ponto de vista “neutro por parte do pesquisador, 
c necessário dar valor à reconstrução do significado precisamente a partir 
do próprio processo de pesquisa, condicionando-o o mínimo possível a es
quemas a priori. Isso não significa, por outro lado, que o método nao deva 
Ncr rigoroso, mas sim que o rigor se dá através do controle da própria aná
lise, referindo-a sempre a esses contextos, da necessidade de sistematização 
da interpretação, do cuidado na reconstrução do significado, submetendo a 
interpretação dos dados à crítica. Trata-se, portanto, de ter critérios de rigot 
que sejam adequados ao método qualitativo.

A entrada no campo e a aceitação do observador

Q  relevo dado à aceitação do observador no campo pode ser encon- 
t rudo em muitas fontes, entre as principais, no texto clássico da Escola de 
( lucago, Street Comer Society, de Foote-Whyte (1990, p.79). Nesse trabalho, 
i » pesquisador diz:
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Descobri que a minha aceitação no distrito dependia mais 
das relações pessoais que desenvolvesse do que das explica
ções que pudesse dar. Escrever um livro sobre Cornerville 
seria bom ou não dependendo inteiramente das opiniões 
expressas sobre a minha pessoa. Se eu fosse uma boa pes
soa, meu projeto seria bom; se não fosse, nenhuma explica
ção poderia convencê-los de que o livro era uma boa ideia.

Em outro estudo da Escola de Chicago, Dean (1955, p.133) apresenta 
a aceitação do pesquisador no campo da seguinte forma:

Uma pessoa torna-se aceita como observador participante 
devido em maior proporção ao tipo de pessoa que se revela 
ser aos olhos dos seus contatos no campo, do que aquilo 
que a pesquisa representa para eles. Os contatos do campo 
querem se assegurar que o pesquisador é um bom sujeito’, 
de que se pode ter certeza que não fará ‘nenhuma sujeira 
com o que descobrir. Eles não estão interessados em enten
der a base lógica de um estudo.

Ao garantir a sua aceitação no campo, o pesquisador terá acesso a 
dados e informantes. Poderá participar das mais diferentes atividades. Isso 
garantirá sua participação no contexto mais amplo e o acesso privilegiado. 
Esse processo de negociação deve envolver uma relação de confiança, 
ética e compromisso com o que se vê e ouve.

Como o próprio pesquisador irá selecionar e interpretar o conjunto 
de fenômenos que presenciou em sua atividade de campo, ele deverá fazer 
um registro detalhado do que observa para sua análise posterior. Essas , 
anotações detalhadas vão constituir o diário de campo ou diário de observação, i 
Além da descrição minuciosa do que se observa, as próprias indagações e 
questionamentos do pesquisador devem fazer parte desse diário. Geertz 
(1973) recomenda que a observação seja acompanhada de uma descrição 
densa daquilo que foi observado. Esse é um procedimento que vai além da 
mera descrição de fatos, envolve tentativas de articulação entre os fatos, a 
busca de pistas para o entendimento da lógica de sua organização. Tudo 
isso exige que a atividade fundamental do observador/pesquisador seja a 
interpretação e reinterpretação dos acontecimentos.

Como a escola e a sala de aula são ambientes já conhecidos para nós 
como ex-aluno ou como professor, vale destacar a importância de adqui
rir a capacidade de estranhamento que é tão mais difícil quanto mais



familiar é o espaço observado. A capacidade de se surpreender com o que 
parece corriqueiro é uma abertura a outros e novos sentidos da organiza
ção de um espaço cultural. Mas, como estranhar o que nos parece familiar? 
Levando em conta o que quebra com a rotina, o que aparentemente des
via do cotidiano, as pequenas diferenças naquilo que parece regular, estar 
atento assim às diferenças e às peculiaridades, mais do que ao que aparece 
comum ou padronizado. Assim, buscar o equilíbrio entre a necessidade do 
envolvimento na cultura da escola e a capacidade de estranhamento que 
permite o desenvolvimento do olhar crítico.

Questões de análise e interpretação de dados em uma perspectiva
crítica

O movimento do campo ao texto é muito complexo e se faz por 
aproximações sucessivas. Como vimos anteriormente, a observação deve 
ser conduzida em uma perspectiva crítica. Mas o que significa aqui crítica? 
He acordo com Kincheloe e McLaren:

Enquanto que os pesquisadores tradicionais mantem- 
se fiéis à ideia de neutralidade, os pesquisadores críticos, 
com freqüência, declaram seu partidarismo na luta por um 
mundo melhor. Os pesquisadores tradicionais vêem sua 
tarefa como a descrição, a interpretação ou a reanimação 
de uma fatia da realidade, ao passo que os pesquisadores 
críticos normalmente consideram seu trabalho como um 
primeiro passo em direção a formas de ação política que 
possam repara as injustiças encontradas no campo ou 
construídas no próprio ato de pesquisa (apud DENZIN; 
LINCOLN, 2006, p.293).

Isso inclui muitas vezes considerar que a superfície do cotidiano da 
i.ila de aula não deixa de estar relacionada às práticas de opressão da raça, 
il.i classe e do gênero.

Seguimos a proposta dos pesquisadores Carspecken e Apple (Í9$2)
, Carspecken (1996), que formulam cinco etapas em sua descrição de 
mna pesquisa qualitativa crítica: coleta de dados monológica, análise re- 
t misirutiva preliminar, produção de dados de forma dialógica, descrição 
■ l< > sistema de relações sociais e elucidação do sistema de relações sociais. 
( ) processo se dá por meio de seguidas aproximações com o campo de 
trabalho.
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As etapas ou estágios propostos por Carspecken (1996) buscam exa-1 
minar criticamente a ação social realÍ2ada em contextos sociais determi
nados de modo a situá-la em contextos sociais mais amplos e a entender j 
essa ação social como parte de sistemas sociais relacionados ao contexto 
determinado. Tem também o objetivo de avaliar experiências subjetivas 
dos agentes ou atores que participam dos contextos determinados exami
nados, mostrando com isso como seu modo de agir se relaciona com o 
sistema social mais amplo. Por exemplo, as relações de poder e a questão 
da desigualdade são tipicamente problemas que permeiam esse tipo de 
pesquisa e de análise crítica.

Os cinco estágios, embora possam ser usados separadamente, devem 
ser vistos como integrados como parte de um processo. Também não 
devem ser vistos apenas como etapas em uma sequência, mas pode-se 
retornar a estágios anteriores durante a pesquisa e recomenda-se que o 
processo seja cíclico, revendo etapas anteriormente percorridas à luz das 
posteriores.

Antes dos cinco estágios, algumas etapas preliminares devem ser le
vadas em consideração.

A primeira consiste em uma elaboração pelo pesquisador, a partir dos 
seus interesses ainda bastante amplos, ou mesmo vagos, de um conjunto 
de questões. Essas questões devem ser inicialmente bastante amplas, de 
caráter geral, podendo ser alteradas no desenvolvimento da pesquisa qua-! 
litativa. Devem funcionar como pontos de partida. Em segundo lugar, se 
define como desdobramentos ou aprofundamentos das questões um con
junto de teimos a serem examinados. São esses termos ou conceitos que 
serão examinados nos contextos determinados e no sistema social mais 
amplo, incluindo documentos, a mídia, etc. A terceira etapa consiste em um 
autoexame, de modo a tomar consciência de preconceitos e pressupostos 
que o próprio pesquisador traz consigo. Isso é importante antes de se ir ao 
campo para que se possa ter uma visão do que está “por trás” das próprias 
atitudes, crenças e valores do pesquisador. Isso não se esgota nessa etapa 
preliminar, mas deve ser um processo contínuo, durante toda a pesquisa. 
Um dos instrumentos importantes para isso é o diário de pesquisa, outro 
consiste na discussão das questões e resultados parciais da pesquisa com 
outros pesquisadores.



Os cincos estágios

PRIMEIRO ESTÁGIO: reunindo o registro primário a partir de 
dados monológicos

No primeiro estágio, o pesquisador procura se situar de forma a 
interfirir o menos possível no contexto social para fazer o exame das 
interações. Um registro primário é feito a partir de anotações, de grava
ções e mesmo de vídeos. Consiste em um conjunto de anotações mais 
intensas sobre a questão focalizada e um diário mais amplo incluindo 
observações e conversações ocorridas enquanto o pesquisador frequen
ta o contexto. Essas informações são de caráter monológico porque é 
apenas o pesquisador que “fala” ao redigir esse registro primário, usan
do a perspectiva da terceira pessoa e situando-se como um observador 
desinteressado.

SEGUNDO ESTÁGIO: análise reconstrutiva preliminar 
No segundo estágio o pesquisador começa a análise dos dados co

letados no primeiro estágio através de uma série de técnicas que visam 
determinar padrões de interação, significados, relações de poder, papéis 
sociais, etc. A análise é reconstrudva porque busca articular esses temas 
ijue não são imediatamente observáveis e que não se encontram articula
dos pelos próprios agentes ou atores. Essa reconstrução contém sempre 
um grau elevado de incerteza e indetermmação, devendo ser vista como 
provisória.

TERCEIRO ESTÁGIO: geração de dados dialógicos 
No terceiro estágio, o pesquisador deixa de ser a única voz como 

no registro primário. Aqui, se começa a dialogar de modo intenso com 
i >s sujeitos da pesquisa aplicando técnicas de entrevista e grupos de estu
do. Os dados gerados nesse estágio são gerados com as pessoas e não são 
,ipenas sobre as pessoas como no estágio primário. Trata-se de um estágio 
( mcial para a análise crítica porque democratiza o processo. Esses novos 
t lados podem levar à necessidade de revisão dos anteriores, coletados nos 
estágios um e dois. Mas, é importante que o estágio dialógico venha apóg. 
n monológico.

QUARTO ESTÁGIO: descobrindo sistemas de relações 
()  quarto estágio consiste no exame de relações entre o contexto de- 

m minado (ou imediato), que é o foco da pesquisa com outros contextos 
pile possam se relacionar com este.
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QUINTO ESTÁGIO: usando sistemas de relações para explicar os 
resultados

No quinto estágio, o nível de inferência aumenta consideravelmente 
uma \ cz que se busca explicar os achados nos estágios anteriores através 
de referências a características mais gerais dos sistemas. Há uma série de 
conceitos que permitem relacionar a análise reconstrutiva com as teorias 
de sistemas. Uma análise bem sucedida será capaz, nesse estágio, de apon
tai razões que explicam as experiências e formas culturais reconstruídas, 
íelacionando-as com questões de classe, gênero, raça e com a estrutura 
política da sociedade.

Os critérios de julgamento e as bases de interpretação estarão vincu
lados à tradição epistemológica que orienta o trabalho. Busca-se na inter
pretação dar sentido aos dados coletados, interpretá-los e buscar coerência 
teórica, esses são os objetivos desse processo que vai sendo lentamente 
realizado e aprofundado em bases reflexivas. Nessa etapa, se utiliza dife
rentes técnicas de triangulação (com outros pesquisadores, ou com dife
rentes fontes de dados).

Considerações Finais

Não se pietende esgotar a realidade através de nenhuma análise ou 
interpretação, mas sim trazer uma perspectiva crítica e elucidativa que 
possa significar um entendimento útil e mais profundo para aqueles que 
atuam na escola.

A abordagem qualitativa requer que os investigadores desenvolvam 
empatia para com as pessoas que fazem parte do estudo e que façam es- j 
forços concentrados para compreender vários pontos de vista. O objetivo I 
não é o juízo de valor, mas o de compreender o mundo dos sujeitos e 
determinar como e com que critério eles o julgam.
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A ENTREVISTA NA PESQUISA 
EDUCACIONAL

Ivanilde Apoluceno de Oliveira 
Maria de Jesus da Conceição Ferreira Fonseca 

Tânia Regina Lobato dos Santos

Introdução

1 S Í  as atividades de ensino e orientação em Programas de Pós-Gra- 
duação em Educação, vivenciamos, em relação ao processo de elaboração 
da dissertação, que os mestrandos sentem-se angustiados na escolha dos 
melhores procedimentos para a construção de seus estudos direcionados 
à educação, entre os quais, a entrevista.

As dúvidas mais presentes em relação à entrevista são: sobre que tipo 
de entrevista realizar? Como elaborar o instrumental? Como proceder na 
c< indução da entrevista? Como abordar o entrevistado?

Essa preocupação dos mestrandos com a entrevista procede? Pen
samos que sim, pois o trato metodológico da entrevista exige, por parte 
do pesquisador, a busca de compreensão conceituai e de procedimentos 
diversos, que requer leitura de base epistemológica e metodológica, assim 
como um trabalho de reflexão sobre a lógica de produção da pesquisa. 
Nesse sentido, algumas orientações básicas sobre a técnica da entrevista 
possivelmente os ajudarão neste processo de formação teórico-metodoló- 
gica, e esse é o propósito deste texto.

Nas práticas de pesquisas, os pesquisadores se utilizam de diversos 
procedimentos metodológicos para gerar dados, exigindo análise rigoro- 
'.,i sobre as possibilidades de suas utilizações para a produção do conhl- 
i imento pretendido. No que se refere, especificamente, às pesquisas em 
educação, as entrevistas têm sido utilizadas de forma recorrente, em di
versos tipos de investigações, o que evidencia a necessidade de refletirmos 
Hobre seu uso e eficácia para tais estudos.

Lüdke e André (1986) chamam atenção para a importância da 
entrevista nos procedimentos metodológicos nas pesquisas qualitativas
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em educação, porque essas exigem técnicas adequadas aos problemas 
educacionais.

Em lugar dos questionários aplicados a grandes amostras, ou 
dos coeficientes de correlação, típicos das análises experimen
tais, são utilizadas mais frequentemente neste novo tipo de 
estudo a observação participante, que cola o pesquisador à 
realidade estudada; a entrevista, que permite um maior apro
fundamento das informações obtidas [...] (LÜDKE; AN
DRÉ, 1986, p. 09)

Assim, trazer para análise a técnica da entrevista é de suma importân
cia para o debate sobre a pesquisa qualitativa em educação.

Objetivamos, neste capítulo, analisar a técnica da entrevista, apresen
tando os objetivos, a conceituação, os diferentes tipos, os cuidados éticos, 
entre outros dados, de modo a auxiliar sua aplicabilidade em pesquisas 
qualitativas e mais especificamente em pesquisas na educação.

Objetivos da entrevista

Para Marconi e Lakatos (1982, p. 70), a entrevista tem como principal 
objetivo a obtenção de informações do entrevistado sobre determinado 
assunto ou problema”. Além desse, a entrevista apresenta também como 
objetivos: obter informações imediatas pelos informantes; permitir corre
ções, esclarecimentos e adaptações durante a conversa e tratar de assuntos 
pessoais e sociais, de acordo com o problema investigado (LÜDKE- AN
DRÉ, 1986). ’ 1

Com a entrevista, o pesquisador obtém, pelas falas dos entrevistados, 
dados objetivos e subjetivos. Os objetivos podem também ser obtidos por 
meio de outras fontes, tais como censo estatístico, e os subjetivos se rela- j 
cionam aos valores, atitudes e opiniões, que são inerentes aos sujeitos, e, 
portanto, são obtidos por meio da comunicação (MINAYO, 2003).

Nesse sentido, a entrevista torna-se relevante para obtenção de dados j 
de caráter subjetivo, principalmente na pesquisa qualitadva, na medida em 
que essa, ao estabelecer uma relação de interdependência entre o sujeito 
e o objeto, destaca o sujeito, que tem um papel fundamental no processo 
de investigação ao interpretar os fenômenos atribuindo-lhes significados.

A entrevista, segundo Macedo (2006), se constitui em recurso para 
identificar representações e os sentidos construídos pelos sujeitos na des- ! 
crição e narração dos fatos.



A entrevista possibilita a organização de idéias e de construção do 
discurso do interlocutor, bem como, por ser um encontro interpessoal, no 
qual se inclui a subjetividade dos sujeitos, pode se constituir em momento 
Je construção do conhecimento (SZYMANSKI, 2004).

A entrevista, compreendida como um procedimento metodológico 
dialógico e interativo, possibilita a obtenção de dados sociais e subjetivos, 
como imaginários, representações, sentimentos, valores e emoções, e^se 
c< institui em importante recurso para a pesquisa qualitativa na educação, 
considerando ter a educação uma dimensão social, histórica e cultural e 
ser um processo de construção de identidade. Nessa perspectiva, a dialo- 
gicidade se constitui como fator fundamental na pesquisa em educação.

Conceitos de entrevista

Ao tratar da entrevista, é importante estar claro que mesmo sendo 
um termo comum no cotidiano daqueles que realizam pesquisa, não há 
uma única compreensão sobre a mesma, e sim uma finalidade igual para 
Mia aplicação. Encontramos duas concepções de entrevista: como técnica 
c dialógica-reflexiva. Marconi e Lakatos (1982, p. 70) definem a entrevista 
como:

Um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, 
mediante uma conversação de natureza profissional. É um 
procedimento utilizado na investigação social para coleta 
de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento 
de um problema social.

Para Gil (2008, p. 109), a entrevista “é a técnica em que o investi- 
ymlor se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o 
, ivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”. Para ele,
,i entrevista também se constitui em “um diálogo assimétrico, em que 
uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como f°nte
dr Informação”. 'V*

Nessa concepção, entrevistador e entrevistados estão distanciados 
I mi uma hierarquia de funções, o entrevistador é aquele que pergunta,
, 1111 , saber, e o entrevistado, o que responde sobre o assunto de interesse 

pesquisador. O pesquisador é o agente e o pesquisado, o que sofre a 
1(()an. adquirindo essa relação um caráter de neutralidade. A entrevista, na 
mm perspectiva, não promove o diálogo entre sujeitos, e sim a comunica-
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ção entre a pessoa que coleta os dados e o informante da pesquisa, cuja 
relação é assimétrica.

Tanto para Marconi e Lakatos (1982) quanto para Gil (2008), a en
trevista se apresenta como uma técnica que o investigador utiliza para 
obter dados que lhe interessa na pesquisa, sendo a posição do entrevistado 
passiva.

Considera Minayo (2003) a entrevista como uma conversa a dois 
com propósitos definidos, a qual se apresenta em dois níveis: no primeiro, 
e vista como uma técnica de comunicação verbal, que promove a lingua
gem e possibilita a apreensão do significado da fala, no segundo, serve 
como coleta de informações científicas.

Para a autora, a entrevista não é uma conversa neutra, porque envolve 
relato de pessoas, que, enquanto sujeitos-objetos da pesquisa, vivenciam 
uma dada realidade que está sendo estudada. Szymanski (2004) afirma que 
a autora situa a entrevista em uma arena de conflitos e contradições ao 
considerar os critérios de representatividade da fala e a interação social que 
envolve a relação pesquisador-pesquisado.

Para Szymanski (2004, p. 12), a entrevista face a face é reflexiva, 
constitui “fundamentalmente uma situação de interação humana, em que 
estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, 
preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entre
vistado”.

A entrevista reflexiva, conforme Szymanski (2004), caracteriza-se 
por ser um encontro interpessoal, interativo e dialógico, que pode se cons
tituir em momento de construção de conhecimento e que se delineia nos I 
limites da representatividade da fala e na busca da horizontalidade em ter-1 
mos de relações de poder. Nesse sentido, a entrevista é mais do que uma 
técnica, é um processo de interação humana que envolve relação entre 
saberes, concepções de mundo e de poder.

De acordo com Szymanski (2004, p. 12), na entrevista, a influência 
entre o entrevistador e o entrevistado é mútua, “quem entrevista tem in
formações e procura outras, assim como aquele que é entrevistado tam
bém processa um conjunto de conhecimentos e preconceitos sobre o en
trevistador, organizando suas respostas para aquela situação”.

Lüdke e André (1986, p. 33), também, destacam na pesquisa quali
tativa o caráter de interação que permeia a entrevista, existindo uma “at- , 
mosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde”.



Nessa perspectiva, na entrevista face a face, está presente as dimen
sões psicológica, ética e política do processo de interação humana. O en- 
i revistado, ao aceitar o convite para participar da pesquisa, está aceitando 
os interesses de quem está fazendo a pesquisa, ao mesmo tempo em que 
descobre ser dono de um conhecimento importante para o outro” (SZY- 
MANSKI, 2004, p. 13). Para Ibiapina (2008, p. 77):

no desenrolar da interlocução, os sentidos são criados e de
pendem da situação vivenciada e dos horizontes espaciais 
ocupados pelo pesquisador e o entrevistado. Os indivíduos, 
ao se expressarem, carregam o tom de outras vozes, o que 
reflete a realidade do grupo, gênero, etnia, classe a qual per
tencem.

Isso significa que ambos são detentores de conhecimento, que esta
belecem sentidos e significados aos fatos observados, expressando senti
mentos e situação de classe, etnia, gênero, etc., não existindo uma relação 
dc comunicação assimétrica.

Szymanski (2004) chama atenção que é pelo diálogo que se constroí 
uma ação de horizontalidade ou igualdade de poder na relação durante 

entrevista. Trata-se de um processo interativo complexo de caráter 
reflexivo, perpassado por emoções e sentimentos dos participantes da 
ii il revista.

Para Freire (1983, p. 93), por ser o diálogo, o “encontro de homens 
que pronunciam o mundo, não deve ser doação do pronunciar de uns a 
outros. É um ato de criação. Daí que não possa ser manhoso instrumen
to de que lance mão um sujeito para conquista do outro”. A entrevista 
pura Silveira (2002, p. 139-140), constitui uma “arena de significados”, 
Imio é:

Um jogo interlocutivo em que um/a entrevistador/a 
'quer saber algo', propondo ao/à entrevistado/a uma es
pécie de exercício de lacunas a serem preenchidas... Para 
esse preenchimento, os/as entrevistados/as saberaq .̂qu 
tentarão se reinventar como personagens, mas não perso
nagens sem autor, e sim, personagens cujo autor coletivo 
sejam as experiências culturais, cotidianas, os discursos 
que os atravessaram e ressoam em suas vozes. Para com
pletar essa arena de significados , ainda se abre espaço 
para mais um personagem: o pesquisador, o analista, queL__
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-  fazendo falar de novo tais discursos -  os relerá e os re
construirá, a eles trazendo outros sentidos.

Neste jogo interlocutivo, todos os participantes são autores, perso
nagens que dão sentidos e significados aos fatos, tal como destaca Kramer 
et al (2003, p. 59), à luz de Bakhtin, “que a comunicação e os significados 
implica comunidades; sempre nos dirigimos ao outro e o outro não tem 
apenas um papel passivo, o interlocutor participa ao atribuir significado a 
enunciação”.

Na compreensão de Bakhtin (1992), o modo de ser social dos indi
víduos é constituído pela interação verbal, em cujo processo linguístico 
dialógico, a subjetividade entrecruza com a alteridade, numa unidade dia
lética. Nessa perspectiva, com a interação com os enunciados do outro, 
é que a experiência verbal individual toma forma e evolui, na medida em 
que a expressão do outro é assimilada, reestruturada e modificada pelo 
indivíduo.

Nessa concepção, a entrevista caracteriza-se por ter uma estrutura 
aberta e flexível, que pode surgir das interações sociais no processo in- 
vestigativo, constituindo-se a linguagem uma mediação de apreensão da 
realidade, não se limitando a uma verbalização, como evidenciado na en
trevista concebida como técnica, na visão positivista. Os atores da entre
vista, então, são considerados como sujeitos possuidores de capacidade 
de construir conhecimento sobre a realidade, tornando-se copartícipes do 
processo investigativo.

I Assim, entender a entrevista como técnica de coleta de dados ou
como interação humana e social constitui concepções diferenciadas de 
pesquisa e que implica processos diferenciados no seu procedimento, mas 
não na sua finalidade última, que é a de buscar informação entre sujeitos 
para um determinado fim.

A escolha de como proceder em relação à entrevista tem que ser 
dimensionada pela intencionalidade social, o que se infere ser a entre
vista dialógica a que mais se aproxima às necessidades da pesquisa em 
educação.

Com base na concepção dialógica de entrevista, é que tratamos 
processo de desenvolvimento da entrevista na pesquisa educacional.

o
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A entrevista na pesquisa educacional: o planejamento

O pesquisador no planejamento da entrevista deve seguir alguns pas
sos iniciais:

A escolha do tipo de entrevista

Nesta escolha, o pesquisador em sua intencionalidade deve estar co
rrente com o tipo de pesquisa a ser realizada; atender aos objetivos da 
pesquisa e responder ao problema levantado para investigação; ter claro o 
que pretende conhecer e quem são os sujeitos participantes.

Existem vários tipos de classificações e denominações de entrevistas, 
mis produções sobre metodologia da pesquisa, entre as quais destacamos 
N/ymanski (2004), Kramer (2003), Macedo (2006), Ibiapina (2008), mas 
nesse texto apresentamos alguns tipos de entrevistas, classificadas de acor
do com os sujeitos e o tipo de pergunta.

Essa classificação tem fins didáticos no sentido de facilitar a escolha 
c .i elaboração do roteiro da entrevista, que se constitui na 2 etapa do 
planejamento.

a) Quanto aos sujeitos, as entrevistas podem ser individuais e coleti- 
<w.r.

A entrevista individual é a realizada com o(s) sujeito(s), a partir de uma 
intrração face a face do entrevistador com o entrevistado. Ela possibilita 
ao entrevistado, de forma mais personalizada, descrever fatos e narrativas 
di > cotidiano social.

I lm dos tipos de entrevista individual é a narrativa ou história de vida, 
poi meio da qual se objetiva conhecer o social a partir da especificidade 
di uma práxis individual. Parte-se da compreensão de que “a vida, como 
\ ivida em sociedade, é uma prática que se apropria das relações sociais, as 
interioriza e as transforma em estruturas psicossociológicas (MACEDO, 
.'IIIlí), p. 113). Isso significa que “a ordem sociocultural está presente em 
m iv.as ações mais banais. Por exemplo, em nossos sonhos, em nossasjhn- 
i im.is, artes, obras, posturas e condutas” (Idem), que a narrativa de vida 
proporciona expressar.

Segundo Bauel e Gaskell (2002, p. 93), “a entrevista narrativa tem 
i ui vista uma situação que encoraje e estimule o entrevistado a contar 
lihn .1 ia sobre algum acontecimento importante de sua vida e do contex- 
n i social”.
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Assim, a partir da narrativa de dados sobre a vida pessoal do sujeito, 

que não está desvinculada do contexto sociocultural vivido, busca-se co
nhecer determinada realidade social.

A história de vida, conforme Chizzotti (1998), pode se apresentar 
de três formas: autobiográfica, que consiste no relato de experiências e tra
jetória de vida pessoal do informante; discurso livre, contendo percepções 
subjetivas do entrevistado; e psicobiográfica,, em que a pessoa informa sobre 
fatos e sobre o significado de acontecimentos vividos.

A entrevista coletiva é a realizada com mais de um sujeito ou em gru
pos específicos. Como estratégia metodológica, os objetivos da entrevis
ta coletiva são: identificar pontos de vista dos entrevistados; reconhecer 
aspectos polêmicos (a respeito do que não há concordância); provocar o 
debate entre os participantes, estimular as pessoas a tomarem consciência 
de sua situação e condição e a pensarem criticamente sobre elas” (KRA- 
MER, 2003, p 66).

Nesse sentido, a entrevista não tem só a finalidade de obter informações, 
mas de problematizar situações de vida e sociais numa perspectiva coletiva, 
bem como criar uma identificação no grupo e provocar a reflexão crítica.

Na entrevista coletiva, segundo Kramer (2003), o diálogo ocorre 
com mais intensidade, na medida em que os entrevistados podem falar e 
escutar uns aos outros, bem como estabelecer uma relação menos hierár
quica em termos de influência de poder e o conhecimento é compartilha
do, confrontado, sendo a diversidade percebida pelos participantes.

Um tipo de entrevista coletiva é o grupo focal, que tem como propósi
to a discussão coletiva, de um pequeno grupo, sobre um tema específico 
-  essa abordagem será tratada mais detalhadamente por Marcelo Andrade 
e Viviane Amorin no capítulo TV deste livro.

Nesse tipo de entrevista, segundo Gatti (2005, p. 07), “os participan
tes devem ter algumas vivências com o tema a ser discutido, de tal modo 
que sua participação possa trazer elementos ancorados em suas experiên
cias cotidianas.”

Macedo (2006) caracteriza o grupo focal como uma entrevista coleti- j 
va, aberta e centrada, devendo ser considerados os seguintes elementos: os I 
membros do grupo, a preparação do entrevistador, as condições de tempo j 
e o lugar de realização da entrevista, a qualidade da mediação por meio 
do domínio do entrevistador da temática em estudo e da dinâmica grupai. 
Esse autor, ainda, destaca, por parte do entrevistador, além do domínio



,|f técnicas não-diretivas de entrevista, a necessidade de ter habilidades no 
sentido de saber ouvir, elaborar sínteses, saber interromper, estimular a 
participação, entre outras.

() objetivo do grupo focal é “captar, a partir de trocas realizadas no 
grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiência e reações, de 
um modo que não seria possível com outros métodos” (GATT1, 2005,
|i 1)0). A autora considera que o pesquisador no grupo focal tenha, como 
mediador, certas habilidades: criatividade, sensibilidade e não-diretivida- 
d, . bem como consciência de que, na entrevista em grupo, está criando 
"condições para que este se situe, explicite pontos de vista, analise, infira, 
I.h, ,i critica, abra perspectivas diante das problemáticas para o qual foi con- 
vldado a conversar coletivamente”.

Bauer e Gaskell (2002) apresentam como estratégias no desenvol- 
\ imcnto da entrevista com grupo focal: o uso da associação livre, para 
ilcMcnbrir como as pessoas imaginam ou representam um assunto; figuras,
■ li '.cuhos, fotografias e dramatizações como materiais para desencadear as 
dru ussões no grupo.

I >) Quanto ao tipo de pergunta, a entrevista pode ser estruturada, 
n,n> estruturada ou aberta, e semiestruturada.

Na entrevista estruturada, o pesquisador segue um roteiro padronizado,
. ui n perguntas previamente estabelecidas, com o objetivo de obter, dos 
i 111 revistados, resultados uniformes às mesmas perguntas.

Segundo Marconi e Lakatos (1982, p. 71), “o pesquisador não é livre 
I Kii.i adaptar suas perguntas à determinada situação, de alterar a ordem dos 
lopleos ou de fazer outras perguntas”.

A entrevista estruturada possibilita o tratamento quantitativo dos da- 
d. r.. , pode ser aplicada para um grande número de pessoas (GIL, 2005). 
-Apresenta como vantagens: a rapidez na aplicação; não requer exaustiva 
|iii pmaçao do entrevistador; e possibilita a analise estatística dos dados, 
pi iih ,ih respostas obtidas são padronizadas. Entretanto, as desvantagens

mio possibilita a análise dos fatos com maior profundidac&.nem a 
im |ii',,io de novas perguntas durante a entrevista; tende a aproximar-se 
d<", questionários, dificultando a investigação de significados subjetivos
(S/YMANSKI, 2004).

Nu entrevista não estruturada ou aberta, a pessoa entrevistada fala 
In im inue sobre determinado tema ou assunto estimulada pelo 
Hiin vistftdor.
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Marconi e Lakatos (1982) consideram que, na entrevista não estrutu
rada, o entrevistado tem liberdade para desenvolver a situação na direção 
que considerar adequada. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser I 
respondidas em conversa informal. Possibilita ao pesquisador explorar de 
forma mais ampla uma questão.

Rauen (2002) caracteriza a entrevista não estruturada pela ausência 
de formulário prévio de questões ou lista de tópicos, mas chama atenção 
ao fato de que, apesar de não ser diretiva, não significa que não tenha ob
jetivos a alcançar.

Uma das entrevistas não estruturadas é a não diretiva. Para Chizzotti 
(1998), na entrevista não diretiva, as informações são colhidas por meio do I 
discurso livre do entrevistado. O pesquisador deve deixar o informante livre I 
para expressar sem receios e constrangimentos os seus atos e atitudes, caben- 
do-lhe interpretar as falas no contexto em que ocorrem. Essa técnica exige do I 
entrevistador habilidades para observar as comunicações verbais e atitudinais, I 
como um gesto, um olhar, bem como a auxiliar o entrevistado a expressar-se I 
livremente. A sua vantagem é possibilitar o contato imediato com questões 
relevantes, viabilizando o aprofundamento do significado dos fatos estudados.

A entrevista semiestruturada parte de um roteiro pré-estabelecido, mas, I 
na sua aplicação, o entrevistador pode acrescentar novas perguntas, con-1 
forme o teor da narrativa do entrevistado.

Para Trivinos (1987), a entrevista é flexível e depende das circuns-| 
tâncias que envolvem o informante e o tema em estudo. O roteiro pode 
conter perguntas abertas e fechadas e permite ao informante, seguindo a 
linha de seu pensamento e de suas experiências em torno do assunto tra-1 
tado, ser coparticipante na estruturação da pesquisa.

Conforme a intencionalidade do pesquisador, essas entrevistas po-1 
dem ser utilizadas em pesquisas qualitativas na educação, tais como: etno-1 
gráfica, colaborativa, estudo de caso, etnopesquisa crítica,pesquisa-ação, entre outras.

A pesquisa Etnográfica, segundo André (1998), faz uso de técnicas 
etnográficas, entre as quais a entrevista, e tem como princípio a interação 
constante entre o pesquisador e o objeto pesquisado. Uma de suas carac
terísticas é a ênfase no processo e não nos resultados finais.

A pesquisa Colaborativa consiste em uma “atividade de co-produção 
de conhecimentos e de formação em que os pares colaboram entre si com 
o objetivo de resolver conjuntamente os problemas que afligem a educa
ção” (IB1APINA, 2008, p. 25)



O Estudo de Caso, na visão de Lüdke e André (1986, p. 17), consiste 
no “estudo de um caso” e apresenta as seguintes características: visam a 
descoberta; enfatizam a “interpretação em contexto”; retratam a realidade 
de forma completa, profunda e interrelacional; utilizam uma variedade de 
fontes e informações e permitem “generalizações naturalísncas”.

A Etnopesquisa Crítica, de tradição etnográfica, busca “compreender 
íis ordens socioculturais em organização, constituídas por sujeitos ínter- 
Bubjetivamente edificados e edificantes, em meio da uma bacia semântica 
eulturalmente mediada” (MACEDO, 2006, p. 09).

A Pesquisa-ação é definida por Thiollent (1988, p. 14) como uma pes
quisa social, concebida e realizada em “associação com uma açao ou com 
fl resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os par
ticipantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo”.

Quadro 1 -  Escolha do Tipo de Entrevista

Escolha do Tipo de Entrevista

Intencionalidade Tipos de Entrevista

Estar coerente com o tipo de a) Quanto aos sujeitos:

pesquisa a ser realizada Individual
Atender aos objetivos da pesqui- - História de vida
s í i  e responder ao problema le- Coletiva
vantado para investigação; - Grupo Focal
l er claro o que pretende conhe- b) Quanto ao tipo de pergunta:
ecr e quem são os sujeitos parti- Estruturada
eipantes. Não estruturada ou Aberta

- Não diretiva
Semiestruturada

Aplicação das Entrevistas

I Vsquisa etnográfica 
Pesquisa colaborativa 
I " tudo de caso 
I tnopesquisa crítica 
I Vsquisa-ação______
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A elaboração do roteiro de entrevista

Na elaboração do roteiro de entrevista, devem ser definidas as prin
cipais perguntas a serem indagadas sobre o assunto, procurando respon
der à questão problema e aos objetivos propostos.

A princípio, devem ser elencados os assuntos a serem tratados na 
entrevista que deverão nortear a construção das perguntas. Em uma pes
quisa sobre a formação de professores, por exemplo, poderiamos sele
cionar como assuntos: dados pessoais; formação (tempo, local, curso); 
prática pedagógica (planejamento, metodologia, etc.); entre outros.

As perguntas contidas no roteiro devem estar de acordo com os 
tipos de pesquisa e de entrevista escolhidos e abranger todos os assuntos 
de interesse da investigação elencados.

Lüdke e André (1986) destacam a necessidade de o roteiro seguir 
certa ordem lógica, isto é, estabelecer uma sequência lógica nos assun
tos, que partam do mais simples para o mais complexo, de maneira en
cadeada, e psicológica, com o cuidado de evitar que questões complexas 
de caráter pessoal sejam colocadas de forma prematura, a fim de evitar 
que interfira na condução da entrevista.

Szymanski (2004) explica que os termos contidos nas perguntas 
precisam ser compreendidos pelos entrevistados, por isso, devem fa2er 
parte do seu universo linguístico e social, sendo importante a escolha do 
termo interrogativo na construção da pergunta. O “por que” possibilita 
a compreensão das relações de causalidade; o “como” induz a uma nar- 
rativa, a uma descrição; e o “para que” indaga pelo sentido que orientou 
uma escolha.

É importante que o roteiro seja aplicado inicialmente como uml 
pré-teste, a fim de se identificar possíveis erros e se realizar as alterações 
necessárias, antes da aplicação definitiva com os sujeitos.

A execução da entrevista

a) O contato inicial
Antes de iniciar a entrevista, o pesquisador precisa estabelecer um 

contato inicial, no qual ele se apresenta, informa os objetivos da pesqui
sa, esclarece a importância do estudo, tira as dúvidas iniciais e estabelece 
diálogo com o(s) entrevi stado(s).



É o momento em que o pesquisador observa o ambiente social e 
cultural, conhece as características pessoais do(s) entrevistado(s), solici
ta permissão para gravar a entrevista e esclarece os cuidados éticos no 
desenvolvimento da pesquisa. Com essas ações, o pesquisadoi procura 
garantir que nas etapas seguintes da execução da entrevista sejam mini
mizados problemas de caráter ético e metodológico,

b) Os cuidados éticos
Antes da realização da entrevista, o pesquisador precisa ter o con

sentimento escrito das pessoas a serem entrevistadas, para isso, hámeces- 
sidade de elaborar um termo de consentimento, que deverá ser assinado 
pelo responsável, quando envolver crianças e adolescentes. Além dos 
entrevistados há necessidade também de autorização escrita por parte da 
instituição que será lócus da investigação. No desenvolvimento da pesqui
sa, alguns cuidados éticos devem ser considerados:

• O respeito ao entrevistado, que envolve desde o cumpri
mento do dia e horário da entrevista, como a garantia do 
anonimato e do cumprimento do sigilo das informações 
e o respeito a sua cultura e valores pessoais (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986);

• A não indução das respostas, respeitando o ponto de vis
ta do entrevistado;

• Saber ouvir e tratar cordialmente as pessoas entrevista-- 
das;

• O reconhecimento das limitações dos entrevistados e o 
respeito ao seu silêncio;

• Não interromper nem divergir dos entrevistados,

c) A condução da entrevista
O início de uma entrevista requer por parte do pesquisador estabe

lecer uma interação com o(s) entrevistado(s), que possibilite urna-íCon- 
vn sação amigável e dialógica, descontraindo as tensões e viabilizando 
uma relação de confiança. Para isso, há necessidade de que ele seja pre
parado, tenha formação sobre a pesquisa e os procedimentos metodoló
gicos. É preciso, também, conforme Caputo (2006), que o pesquisadoi 
lenha paixão.
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Para se fazer boas entrevistas é preciso amar conversar 
com o outro e, mais uma vez, ouvir o outro. É preciso 
amar a pesquisa, amar conhecer gente nova [...] A boa en
trevista [...] acontece quando entrevistador e entrevista
do sentam-se frente a frente, se olham nos olhos e abrem 
juntos um espaço de confiança num mundo de tantas 
desconfianças. Abrem juntos um espaço de diálogo num 
mundo em que em que ouvir de verdade virou raridade. 
Só quando esse espaço é aberto, a experiência da entrevis
ta acontece (CAPUTO, 2006, p. 65).

As perguntas devem ser conduzidas de maneira a não se distan
ciar do foco do estudo, podendo ser solicitado que sejam esclarecidas 
algumas questões por parte dos entrevistados. Marconi e Lakatos (1982, 
p.73) explicam que durante a entrevista “para não confundir o entre
vistado deve-se fazer uma pergunta de cada vez e, primeiro, as que não 
tenham probabilidade de ser recusadas”.

Durante a realização da entrevista, alguns cuidados devem ser to
mados pelo entrevistador: prestar atenção no que fala e expressa em ges
tos o entrevistado; considerar e destacar as falas significativas ao longo 
da entrevista.

O registro das respostas deve ser feito preferencialmente no mo
mento da entrevista e a gravação constitui uma ferramenta impres
cindível, mas o seu uso precisa ser autorizado pelo entrevistado, bem 

—  como o instrumento usado precisa ser testado antes de ser usado, para 
evitar problemas no desenvolvimento da entrevista. Recomenda Trivi- 
nos (1987) que, após a gravação, a entrevista deve ser imediatamente 
transcrita e analisada pelo pesquisador, antes de realizar outra entre
vista.

“O registro deve ser feito com as mesmas palavras que o entrevis
tado usar, evitando-se resumi-las [...] Se possível, anotar gestos, atitudes, 
inflexão de voz. Ter em mãos todo o material necessário para registrar as 
informações” (MARCONI; LAKATOS, 1982, p.74).

Após o trato dos dados da entrevista, é importante que o pesquisa
dor retome o diálogo com o entrevistado, com o objetivo de rever se o 
conteúdo abordado está condizente com a fala dos sujeitos, para garan
tia da fidedignidade dos fatos levantados.



Quadro 2 -  Realização da Entrevista

O pesquisador; O pesquisador precisa ter

se apresenta, infor- em maos: 
ma os objetivos da o consentimento escrito 
pesquisa, esclarece a das pessoas a serem entre- 
importância do es- vistadas; 
indo, tira as dúvidas autorização escrita por par- 
iniciais e estabele- te da instituição que seiá 
ce diálogo com o(s) lócus da investigação. 
entrevistado(s); Cuidados éticos a serem
observa o ambien- considerados:
le social e cultural I q respeito ao entrevistado, 
e as característi- a não indução das respos-
cas pessoais do(s) tas.
cutrevistado(s), bem sai5e). ouvir e tratar cordial

mente as pessoas; 
o reconhecimento das limi 
tações e o respeito ao silên
cio dos entrevistados; 
não interromper nem di
vergir dos entrevistados.

como solicita per
missão para gravar a 
entrevista e esclarece 
.s cuidados éticos no 
desenvolvimento da 
pesquisa.

O pesquisador: 
estabelece uma intera
ção dialógica com o(s) 
entrevistado (s); 
não se distancia do foco 
do estudo;
solicita esclarecimentos 
das questões; 
registra as respostas no 
momento da entrevista; 
após o trato dos dados 
retoma o diálogo com o 
entrevistado.
Cuidados a serem toma
dos:
prestar atenção no que 
fala e expressa em gestos 
o entrevistado; 
considerar e destacar as 
falas significativas ao lort 
go da entrevista.______

Assim para realizar a entrevista, o pesquisador precisa ter clareza de 
,, ,mo proceder desde o contato inicial até o tratamento dos dados cole a- 
,|„s. hem como os cuidados éticos que necessita ter no desenvolvimento

d,i pesquisa.

Considerações Finais v

A pesquisa qualitativa em educação requer por parte do pesquisa-
..........utilização de procedimentos metodológicos que responda*rassuas
KHvificidades tanto em relação aos sujeitos quanto ao seu contexto c a 
nl revista é uma das técnicas consideradas importantes para esse tipo

nh(|UÍsa.
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Entretanto, precisamos considerar que não há uma única concepção 
de entrevista e que nas pesquisas qualitativas em educação a que mais se 
aplica, segundo alguns autores, como Szymanski (2004), Kramer (2003) e 
Ibiapina (2008), é a dialógica e reflexiva.

Nesse sentido, o trato da entrevista na pesquisa em educação não é 
simples e exige do pesquisador o conhecimento sobre as suas bases epis- 
temológicas e como proceder nas suas diversas fases: do planejamento até 
o término da execução.

O trato da entrevista neste capítulo constitui uma sistematização de 
caráter didático sobre o processo de elaboração do instrumental e aplica
ção da entrevista na pesquisa qualitativa em educação, não esgotando, por 
conseguinte, a sua análise.
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A PESQUISA DOCUMENTAL 
SÓCIO-HISTÓRICA

Denise Simões Rodrigues 
Maria do Perpétuo Socorro Gomes 

de Souza Avelino de França

Introdução

O processo de tomada de decisão na escolha do tipo de pesquisa 
.1 ser empreendido, a abordagem teórico-metodológica que será emprega-
• In, bem como as técnicas de coleta de informações e produção de dados 
dependem em última análise do objeto a ser pesquisado e da formação 
,it itdêmica do pesquisador.

A pesquisa documental utiliza materiais que não receberam ainda um 
11 .namento analítico, ou que podem passar por novas análises de acordo com 
i is (>bjetivos da pesquisa. Existe muita proximidade entre a pesquisa docu
mental e a bibliográfica, mas a diferença essencial entre ambas está na na
tureza das fontes. A pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das
• i tntribuições dos diversos autores sobre determinado assunto e é indispen- 
urtvel até mesmo como ponto de partida para a definição de futuros acervos 
i li* d( jcumentos primários, esses sim a matéria prima da pesquisa documental.

A pesquisa documental se faz com documento. Mas o que é docu
mento? Durante muitos anos, somente os documentos escritos e ou ma- 
IIiim ritos eram considerados válidos para compreender o mundo e a vida
• •. homens em sociedade. O discurso recorrente era que o pesquisador 
m i  p i ulcria ter acesso aos documentos em arquivos públicos nacional, esta- 
■ ln il c municipal, bem como em arquivos particulares, museus, bibliotecas 
r i rntros de memória e ou documentação. Nesses espaços, e^çpntravam- 
iii guardadas as memórias de atos administrativos relevantes de uma de
li i minada época. Dependendo da organização do acervo e das condições 
ilt nabalho existentes nesses centros de documentação, o pesquisador po- 
il> u i lcr acesso às fontes que necessitava coletar.

I Issa noção de documentos não pode mais ser aceita como uma ver- 
llitili absoluta. Os documentos assumem hoje as mais variadas formas e
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podem ser encontrados nos mais diferentes lugares. As informações que se 
pretende obter de um determinado objeto de estudo podem ser encontradas 
em livros, revistas, correspondências, diários, noticiários de rádio, televisão, 
filmes, internet, produções iconográficas, testemunhos orais, entre tantas ou
tras. “Logo diferentemente do passado, a democratização do conhecimento 
incentiva uma rica discussão sobre a própria definição de documento, per
mitindo afirmar que a pesquisa histórica não se restringe ao espaço especia
lizado do arquivo textual” (SAMARA; TUPY, 2007, p.68).

O capítulo traz para discussão o que são fontes históricas, as várias for
mas que têm assumido ao longo dos tempos, o trabalho do pesquisador no 
trato dessas fontes e alguns exemplos de fontes relativas à Amazônia paraense.

A história das fontes

Os indícios deixados pelas comunidades ágrafas, após milênios de 
anos, possibilitaram aos antropólogos, arqueólogos, etnólogos e historia
dores levantar hipóteses sobre os diferentes modos de vida dessas comu
nidades. A formação de sociedades complexas, como as do Oriente Anti
go, se fez acompanhar pela instituição da sociedade privada, do comércio, 
das religiões, das cidades, dos estados e impérios, produzindo novas confi
gurações de registros, destacando-se entre elas a invenção da escrita, res
ponsável pela produção documental dos períodos históricos subsequen
tes, constituindo-se nas fontes mais valorizadas pelos pesquisadores até 
meados do século XX” (JANOTTI, 2005, p.10)

Na segunda metade do século XIX, foram estabelecidos parâmetros 
metodológicos cientificistas e rigorosos orientadores da crítica interna e 
externa das fontes escritas, priorizando-se investigações sobre a autenti
cidade das fontes. A concepção dominante era a de que os documentos 
podiam reconstituir o passado, desde que fossem encadeados numa cor
relação de causas e efeitos. Concomitante a esse processo, os filósofos, 
buscando dar explicações ao desenvolvimento histórico das sociedades 
ocidentais, afirmaram que a evolução e o progresso presidiam os destinos 
dos povos em sociedades (JANOTTI, 2005).

O avanço do capitalismo industrial e comercial em países como a 
Inglaterra, França e Estados-Unidos no século XVIII contribuiu significa- j 
tivamente para que a burguesia se aliasse ao Estado, defendendo posições 
imperialistas. O acúmulo de capital se deu com a exploração da nascente 
classe operária, cujas condições de vida e de trabalho foram objetos de



estudos e pesquisas do pensador Karl Marx, o qual defende, em sua obra 
O Capital\ que a base da sociedade é a sua estrutura econômica. “Sua dou
trina denominada de materialismo histórico dialético atribuiu o sentido da 
história às lutas entre as classes sociais dominantes e as classes dominadas, 
opondo-se ao liberalismo” (JANOTTI, 2005, p .ll) .

Na esteira desse processo, desenvolveram-se estudos econômicos e 
sociológicos não mais centrados em fontes políticas e de grandes persona
gens, mas em documentos sobre atividades econômicas. Os documentos 
utilizados pelos historiadores para apreenderem essas atividades compre
endiam processos judiciais, censos, contratos de trabalho, movimentos 
de portos, abastecimento de gêneros alimentícios, movimentos sociais de 
cunho coletivo e reivindicatório. Os historiadores passavam a investigar as 
estruturas básicas sobre as quais se assentava a política.

A historiografia francesa nas duas últimas décadas do século XIX era 
detentora de uma expressiva produção na área da História Política, prove
niente do cientificismo da escola metódica. A publicação da Prevista Histórica 
em 1876 reuniu os historiadores mais renomados dessa tendência historio- 
gráfica. O pensamento metódico, expresso na obra Introdução aos Estudos His
tóricos, de autoria de Charles Seignobos e Charles V. Langlois, apresenta em 
detalhes os procedimentos utilizados pelos pesquisadores para a “coleta das 
fontes, as operações analíticas, as criticas internas e externas dos documen
tos, defendendo a compreensão do particular e circunscrito para se chegar a 
conhecer o específico da história” (JANOTTI, 2005, p.12).

Dois anos após a publicação dessa obra, os historiadores passaram 
,i defender a necessidade das explicações históricas recorrerem a outras 
.iieas do conhecimento, principalmente a Geografia humana, ressaltando 
.is inter-relações culturais e os modos de vida dessa área do conhecimento 
11 >m a História. Esse processo metodológico visava produzir uma história 
d.i totalidade.

Segundo Janotti (2005) A Revista de Síntese Histórica, criada em 1900,
11 mgregou até a Primeira Grande Guerra, intelectuais das mais variadas 
■in-.is do conhecimento, que se voltaram a escrever uma história da kr*- 
htltdade. Um dos livros que mais expressa essa mudança foi A Ferra e a 
I vo/ução Humana, escrito por Lucien Febvre, com a colaboração de Lionel 
Ihtlaillon. Nesse livro, o universo das fontes foi ampliado para elementos 
li i|><igráficos, climáticos psicológicos, botânicos, biológicos, rotas de cir- 
. ulitçào religiosas e políticas.
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Historiadores franceses, reunidos em torno da Avista Annales, fun
dada por Lucien Febvre e Marc Bloch em 1929, desenvolveram severas 
críticas à historiografia tradicional de inspiração positivista, episódica e 
fatual, propondo uma história de caráter globalizante, que fosse capaz de 
articular a História com as demais ciências sociais como a Sociologia, An
tropologia e Economia. Para a primeira geração de historiadores da Escola 
do Annales, a abertura da História a novas áreas do conhecimento possi
bilitaria compreender a sociedade humana “a partir de estruturas materiais 
e não privilegiando os agentes políticos e a superestrutura, como fazia a 
historiografia tradicional” (SAVIANI, 2003, p.31).

Fernand Braudel, sucessor de Lucien Febvre na direção da Revista 
Annales, a partir dos anos 50 do século passado, se consagrou no campo 
historiográfico em 1945, com a publicação da obra La Méditeranée et Le 
monde méditerranéen à 1'époque de Philippe II, considerada, à época, uma das 
significativas produções de uma História total. Para Braudel, o tempo his
tórico não é único, mas compreende vários ritmos, por ele denominados 
de longa, média e curta duração. Os princípios metodológicos sistematiza
dos por Braudel sobre os vários ritmos do tempo foram utilizados pelos 
estudiosos da Revista Annales, que identificam “a longa duração com as 
estruturas, a média duração com as conjunturas e a pequena duração com 
os acontecimentos” (JANOTTI, 2005, p.14).

A publicação da obra Faire l  'historie de Jacques Le Goff e Pierre 
Nora em 1974 levou os historiadores a refletirem sobre as fronteiras das 
suas disciplinas, cada vez mais difícil de precisar, permitindo a incorpora
ção de novos objetos como o sonho, a infância, o corpo e o odor. A nova 
tendência, inaugurada, tornou-se predominante mundialmente a partir 
dos anos 80 do século XX até os dias atuais.

Muitas experiências e vivências que povoaram a vida dos homens, 
num determinado tempo e espaço, não podem mais ser recuperadas e 
contadas para a posteridade, mas há de se convir “que desde tempos ime
moriais os homens produziram (e ainda produzem) artefatos, documen
tos, testemunhos, monumentos, entre outros, que tornam possível o en
tendimento do homem sobre sua própria trajetória” (LOMBARDI, 2004, 
p.155-156). São esses registros históricos que constituem os documentos, 
os testemunhos e os monumentos, de que o historiador se apropria para 
tornar inteligível seu objeto de estudo.

À



Fontes documentais

Para Lombardi (2004), é o objeto de estudo que vai determinar o 
tipo de fonte documental a ser utilizada na investigação. Por exemplo, se o 
objeto de estudo é a prática pedagógica dos Pedagogos da Grécia Antiga, 
o pesquisador não poderá fazer uso do testemunho oral, considerando a 
impossibilidade de retornar ao passado para colher narrativas dessa natu
reza. Nesse sentido, o testemunho oral é inadequado para o estudo desse 
objeto. Muitas pesquisas têm lançado mão de fontes iconográficas, como 
desenhos, fotografias e pinturas, para análise de diferentes objetos de in
vestigação. “Mas essas fontes nem sempre são disponíveis para a recupe
ração e interpretação, pois a disponibilidade delas depende do período 
histórico e do objeto de investigação” (LOMBARDI 2004, p. 157-158). 
Não restam dúvidas da importância dessas fontes históricas, mas não dis
pomos, ainda, de acervos fotográficos que possam ter registrado a ação 
missionária dos Jesuítas em várias regiões do continente americano, no 
período colonial. Como esses acervos não existem, cabe ao pesquisador 
acessar as fontes documentais disponíveis.

Para Lombardi (2004), tanto ontem quanto hoje, a privilegiação de 
uma única fonte no fazer científico do historiador não tem sido do ponto 
de vista metodológico o caminho mais adequado. Nenhum tipo de fonte 
deve ser excluído desse fazer. A diversidade das fontes enriquece a leitura 
do objeto de estudo. A seleção, análise e interpretação das fontes são feitas 
pelo pesquisador de acordo com suas opções teóricas e metodológicas. As 
fontes fundamentam e embasam os estudos históricos. Elas resultam das 
nções históricas dos homens num determinado tempo e lugar. Embora 
mio tenham sido criadas intencionalmente por eles para “registrar as suas 
vidas e o seu mundo, acabaram testemunhando o mundo dos homens em 
•mas relações com outros homens e com o mundo circundante, a natureza, 
i |c forma que produza e reproduza as condições de existência e de vida 
(LOMBARDI, 2004, p.155).

Samara e Tupy (2007), discutindo as especificidades da pe^uisa his- 
I i irica e dos documentos, chamam atenção para o fato de que nem todos 
i in registros escritos são documentos históricos, e que nem todas as fon- 
(rs históricas são escritas. As autoras, analisando essas questões, trazem 
pura exame um bilhete escrito por um pai de um aluno, justificando a sua 
diNcncia na escola para o cumprimento de uma determinada atividade es- 
.. »lar, ressaltando a importância do teor da informação contida no bilhete
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para o aluno e para a escola, enfatizando, que o bilhete não pode ser visto 
como um documento histórico, no entanto, a partir do momento em que 
se busque investigar as razões das ausências dos alunos em uma determi
nada escola em uma década, o bilhete passa a ter um significado histórico.

O pesquisador, ao se debruçar sobre a leitura de um documento his
tórico, deve identificar a sua forma material, o seu conteúdo, os objetivos 
de quem o produziu, de quem o lê e interpreta. Quanto à sua forma ma
terial, as fontes primárias relativas ao período colonial são em sua maioria 
manuscritas, poucas são as que foram transcritas e impressas, raras ainda 
as que chegaram a ser digitalizadas. Entre os poucos depoimentos impres
sos do período colonial, encontram-se as obras de Pero Magalhães Ganda- 
vo e Frei Vicente de Salvador, cronistas que testemunharam os primeiros 
tempos da colonização brasileira. “Se manuscritos ou impressos, o perío
do em que foram elaboradas quase sempre determina, assim, a forma ma
terial que os registros estão disponíveis” (SAMARA, TUPY, 2007, p.71).

Muitos estudos metodológicos agrupam os documentos em fontes 
primárias e secundárias, que se apresentam de forma impressa e ou ma
nuscrita. Comumente a diferença entre as fontes primárias -  testemunho 
direto -  e as fontes secundárias -  testemunho indireto - ,  demanda certo 
cuidado do pesquisador, visto ser possível utilizar as segundas como fon
tes primárias. Pode-se considerar uma afirmativa aceitável “em função 
do número de textos-artigos, comunicações, dissertações e teses de dou
torado, entre outros [...], bem como da atenção voltada aos estudos his- 
toriográficos, pois a História é a ciência do constante refazer (SAMARA, 
TUPY, 2007, p.74).

A prática da pesquisa documental

Quando se inicia uma pesquisa documental, é preciso conhecer a 
história do documento que se tem em mãos, buscando apreender sob que ; 
condições ele foi produzido, quem o escreveu e com que propósito. Além j 
disso, deve identificar-se a sua forma material e o conteúdo que aborda.

Segundo Samara e Tupy (2007), uma vez conhecida a forma mate- I 
rial do documento, o pesquisador deve precisar o seu conteúdo, isto é, 
o assunto do que trata o documento e a sua importância para o estudo 
em desenvolvimento. Nesse momento, tem início uma análise crítica do I 
documento que se transforma quase sempre em uma armadilha para os 
iniciantes. Isso se deve, muitas vezes, à indefinição do objeto de trabalho, 1



gerando uma coleta de informações incompletas, levando o pesquisador, 
em outro momento, a retomar o documento. Deve-se evitar anotações 
incompletas dos dados. Não se pode admitir na pesquisa científica a divul
gação de informações sem a origem das fontes, onde foi localizada, quem 
a escreveu, quando foi escrita, enfim, todas as características que possam 
precisá-la. Esses cuidados devem ser tomados durante o levantamento das 
informações para se evitar sucessivos retornos ao documento.

Na análise documental, é preciso considerar que nenhum documen
to é neutro. É preciso compreender o documento no contexto em que foi 
produzido. As palavras e as expressões contidas no documento são carre
gadas de significados que variam no tempo e no espaço. Nem sempre os 
seus significados se mostram claros ao pesquisador e podem se constituir 

dilhas ao seu trabalho.
lepoimento do historiador Bacellar (2005) é bastante elucidativo 
ío a essa questão. Durante a realização de um trabalho em torno 
História da Família e da Demografia, nos anos em que era bolsista 
;ão científica, deparou-se várias vezes com as expressões “casou- 
ro” ou “arranchou-se de novo” na documentação coletada. Res- 
studioso que a primeira leitura que fez dessas expressões era de 
significavam, respectivamente, “um segundo casamento ou arran- 
o. Nada mais errado; pouco a pouco, percebi que tinham outro 
io, em que de novo queria dizer, na verdade, novidade, primeira 
o repetição do evento” (BACELLAR, 2005, p.64). 
is adiante, adverte que o mesmo pode acontecer em documentos 
:ras, observando que:

Declarações de que um indivíduo “é lavrador” não podem 
ser automaticamente tomadas como indício seguro de que 
este era um proprietário de terras. Muito pelo contrário 
tal indivíduo podia pura e simplesmente estar trabalhan
do em terras alheias, a favor, como agregado, e nada mais. 
Em certa ocasião, trabalhando com listas ̂ ominativas de 
habitantes para a vila de Sorocaba, encontrei Uma decla
ração muito interessante, de um domicílio a cujo chefe era 
atribuído possuir um sítio, com uma casa, mas sem terras. 
Como interpretar semelhante declaração muito interes
sante, de um domicilio a cujo chefe era atribuído possuir 
um sítio não tem o significado que recebe na atualidade, 
mas queria dizer que o indivíduo possuía uma área culti-
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vada em dado lugar, onde também construiría sua casin 
mas que não tinha terras, isto é, a terra não lhe pertenc 
era de terceiros. As palavras podem trair o pesquisar 
descuidado (BACELLAR, 2005, p.64).

As palavras não podem ser interpretadas fora do contexto em que 
foram produzidas, pois as imprecisões do documento retratam os inte
resses de quem o produziu. O pesquisador deve submeter o documento 
a uma análise rigorosa e contextualizada. Na pesquisa, é sempre bom ter 
uma boa dose de paciência para se evitar conclusões precipitadas.

A utilização do documento como material primordial na produção 
de estudos científicos exige redobrados cuidados do pesquisador sob vá
rios aspectos, principalmente no decorrer do processo de coleta de infor
mações em arquivos públicos ou privados. Muitas coleções possuem des
de a sua origem elementos subjetivos que são próprios dos sujeitos que as 
organizaram e que estão presentes na seleção dos eventos que constituem 
o conteúdo do acervo.

Outro ponto importante é ter sempre presente que a coleta de infor
mações está diretamente relacionada às necessidades impostas pela cons
trução do objeto de estudo. Em objetos centrados na reconstrução histó
rica e na análise documental, não se deve ignorar as dificuldades que essa 
escolha impõe à produção de conhecimento. Há necessidade de se escapar 
às armadilhas próprias de situações adversas, como as que certamente es
peram os pesquisadores no trato dos documentos, entre elas, a ausência de 
informações essenciais à elucidação das questões propostas no projeto da 
pesquisa. Localizar documentação em boas condições de consulta e análi
se é vital ao sucesso do projeto proposto, e, muitas vezes, os documentos 
estão deteriorados ou simplesmente não mais existem, ainda que listados 
em catalogações do próprio arquivo objeto de exame.

Não menos importante é levar em conta as falas dos atores sociais 
que de antemão possuem lugares assimetricamente demarcados e alguns 
(quem sabe os mais importantes?) estão condenados explicitamente ao 
silêncio. E preciso não desconhecer que o conhecimento a ser produzido 
será em muitas oportunidades “indireto, indiciário, conjetural” (GINZ- 
BURG, 1991, p.157). Ainda que os dados assim obtidos possam ser criti
cados por sua fragilidade genética, apontada principalmente pelos partidá
rios de outros tipos de pesquisa, é possível tirar proveito justamente dessa 
aparente fraqueza. Como tirar partido justamente daquilo que se apresenta



como fragilidade? O apelo individualizante do paradigma indiciário, por 
exemplo, no qual a pesquisa pode ser ancorada e isso não representa ne
cessariamente o abandono de uma visão de conjunto. Como afirma Gin- 
zburg (1991, p.177), “se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas 
-  sinais, indícios -  que permitem decifrá-la”.

Um exemplo são os Relatórios dos Presidentes da Província do Pará, 
no período imperial, mais precisamente nas últimas quatro décadas que 
antecederam a implantação do regime republicano, ricos em informações 
sobre saúde pública, exportação e importação de produtos agrícolas e in
dustrializados, construção de prédios públicos, população livre e escra
va, a instrução pública primária, secundária e profissional, entre outros 
aspectos. Esses documentos, produzidos geralmente para serem lidos 
na abertura dos trabalhos legislativos, permitem traçar um mapeamen- 
to geográfico e estatístico da instrução pública na Província do Pará. O 
discurso oficial de que eram porta voz os relatórios muito tem a dizer 
sobre a sociedade e a instrução pública nessa vasta região. Discursos não 
faltaram defendendo a difusão da instrução pública para toda a população, 
mas medidas concretas para fazer valer esse propósito foram praticamen
te nulas. Defesas relativas à criação de uma Escola Normal, para formar 
professores primários, já estavam em pauta nas discussões da Assembléia 
Provincial desde os anos 30 do século XIX, mas a criação e instalação da 
antiga Escola Normal do Pará só ocorreu em 1871.

Os Regulamentos da Instrução Pública, expedidos pelos Presidentes 
da Província do Pará, no período imperial, são fontes documentais valio- 
níis para se conhecer a organização didática, pedagógica e administrativa 
ilas escolas primária, secundária e profissional da Província do Pará. Esses 
regulamentos tratam, entre outras coisas, das finalidades educativas dessas 
escolas, seus programas de estudos, métodos de ensino adotados, formas 
de ingresso dos alunos e seleção de professores. Apesar dos limites das 
Informações, não se pode deixar de considerá-las como referências histó- 
i it as significativas para se compreender a educação escolar na Amazônia 
imperial. Nesse sentido, cabe ao pesquisador ampliar suas fontes docu
mentais, buscando fazer uma análise critica dos documentos, decodifican
do i > universo simbólico de que se revestem.

Outro exemplo é o Relatório de José Veríssimo, elaborado no início 
do regime republicano, quando esse intelectual era Diretor da Instrução 
Publica no Estado do Pará, em 1890. França (2004) considera o relatório
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de José Veríssimo uma obra prima de pesquisa, ainda pouco explorada 
pelos pesquisadores interessados em compreender os grandes debates 
educacionais de que foi palco a sociedade brasileira nos primeiros anos do 
regime republicano. O relatório, com mais de duzentas páginas, retrata em 
minúcias a situação de abandono a que foi submetida a instrução pública 
paraense no período imperial. Para José Veríssimo, era preciso combater 
a invasão permanente da política partidária no campo educacional. Para 
o autor, a decadência da instrução pública no Estado do Pará devia-se 
principalmente a:

A incapacidade do professorado;
A falta de inspeção;
A desorganização dos serviços, secundários talvez, mais 
ainda assim importantíssimos, como a regulamentação 
dos programas, do horário, dos livros a adotar e outros si
milares;
A nudez absoluta da escola, tornando dificílima senão 
impossível a execução dos regulamentos, pela falta de mo
bília, ainda a mais rudimentar, e dos menos dispensáveis 
utensílios;
A maior parte destas causas não escaparam aos poderes pú
blicos que os reconhecem e proclamaram, como se vê dos 
documentos oficiais citados e de outros; entretanto, deve
mos acreditar que a energia com que procuraram combatê- 
las não correspondeu à franqueza com que as publicaram, 
porque as viemos encontrar vigentes( VERÍSSIMO, 1891,
p.10-11)

Na pesquisa documental, algumas categorias analíticas precisam ser 
preliminarmente conceituadas, de modo a iluminarem a busca e organiza
ção dos dados a serem coletados nos arquivos. É essencial aqui estabelecer 
marcos bem definidos da abordagem teórica que será empregada na análi
se das informações obtidas através dos documentos.

A pesquisa documental impõe algumas exigências, o conhecimen
to de alguns procedimentos técnicos relativos à análise de discurso que 
devem ser seguidos. A “decifração” da língua em busca da produção do 
significado será essencial na reconstrução das trajetórias dos atores sociais, 
da sua “localização” social. Os documentos exigem atenção especial às 
condições em que foram produzidos. Situações desvantajosas de coleta 
primária das informações podem distorcer essencialmente o discurso que I



será analisado pelo pesquisador. Utilizar relatórios de instrução processu
al é uma dessas situações na qual o pesquisador deve ser especialmente 
cuidadoso e ter sempre presente que a autoridade que preside a coleta de 
informações que constituem o corpus do documento tem objetivos pro
cessuais claros a atingir e isso acarreta um importante viés na constituição 
dessas informações.

Nem mesmo simples correspondências de governo escapam ao viés 
de sua produção, visto que devem cumprir falas burocráticas obrigatórias 
e que são datadas historicamente. Correspondências entre governantes em 
momentos históricos críticos de conflito, ao serem utilizadas devem passar 
por filtro cuidadoso em seus conteúdos. Os relatórios militares podem 
ser considerados exemplos interessantes. Ao mesmo tempo, oferecem o 
relato da situação estratégica, clarificam as necessidades de superação do 
‘finimigo’’, às vezes, superestimando ou minimizando seu potencial de 
agressividade. Não fogem às dificuldades inerentes ao tipo e natureza do 
discurso que contém e as possibilidades de análise que oferecem.

A compreensão do discurso deve superar a barreira da língua na qual 
o documento foi produzido. Faz-se referência especificamente à situação 
do contexto sócio-histórico, tomando por base a concepção de Cornelius 
Uastoriadis (1982) sobre o sócio-histórico e o simbólico. Para o autor, a 
sociedade está estruturada como uma rede simbólica onde as ações indivi
duais e/ou coletivas compartilham significados. A vida social representada 
c tecida pelo afeto e pela intenção está constituída na linguagem1, que ex
pressa a especificidade de cada grupo ou sociedade, a sua visão de mundo 
c de reproduzi-lo.

O discurso, em sentido amplo, designa um modo de apreensão da 
linguagem, considerada como atividade de sujeitos inscritos em contextos 
determinados. É possível então distinguir na análise de um documento 
di'.curso/texto, concebido como a associação de um texto ao seu contexto 
e n discurso/narrativa ou histórico. O discurso pode apresentar-se tam- 
Im m como um conceito transespecífico, na definição de Ei^riquez (1996), 
em obra onde analisa a constituição do vínculo social:

1 A miu irdiide constitui seu simbolismo, mas não dentro de uma liberdade total. O simbolismo se 
Wmvn no natural e se crava no histórico (ao que já estava lá); participa, enfim, do racional. Tudo 
Indo Ii i /  com que surjam encadeamentos de significantes, relações entre significantes e significa- 
ilim i nncxflcs e consequências, que não eram nem visadas nem previstas [...] Não podemos jamais 
«ali da linguagem, mas nossa mobilidade na linguagem não tem limites e nos permite tudo ques
tionai im lusivc a própria linguagem e nossa relação com ela (CASTORIADIS, 1982, p. 152-153).
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Na realidade, o discurso de cada sujeito contém as uiiife 
ções fantasmáticas dos grupos sociais em que cia sr m 
além de conter suas próprias lembranças, inibições e
tições. O discurso é, então, atravessado pelo imagm......
ciai, pelo imaginário individual, pela simbólica noCÍM 
grandes mitos, as angústias fundamentais) e pelas um 
vas da simbólica individual (p. 18).

Portanto, ao se empreender a análise documental, se depara < n 
condições de produção do discurso: os sujeitos e a situação (o cottt# 
Aceitando-se que “as palavras falam com outras palavras. Toda p.il.i 
sempre parte de um discurso. E todo discurso se delineia na relaçán 
outros: dizeres presentes e dizeres que se alojam na memória” (OKI 
Dl, 2005, p.43). A atenção ao documento deve desvelar elementoH linl 
tantes em busca de elucidar a natureza do sentido e a ideologia qtu ■ 
tam o sujeito, produtor do discurso, ao tempo histórico do docume

A análise documental deve levar em conta:
1. O Interdiscurso, entendido como a memória discursiva;
2. O intradiscurso: o eixo da formulação atual do discurst >,
3. O jogo dos sentidos: a constituição, a formulação c a hlNtü 

dade;
4. A paráfrase (o retorno aos espaços do dizer) e a polisNCltljjl 

deslocamento, ruptura de processos de significação)
Nas palavras de Orlandi (2005, p.47):

O sentido é assim uma relação determinada do mi|»> 
afetado pela língua -  com a história. É o gesto «Io In 
pretação que realiza essa relação do sujeito com a ||fl 
com a história, com os sentidos. Esta é a num a dii 
tivação e, ao mesmo tempo, o traço da relaçao da l! 
com a exterioridade: não há discurso sem sujeito. I' HÍ 
sujeito sem ideologia. Ideologia e inconsciente estau |([ 
rialmente ligados.

Como exemplo, destaca-se que em pesquisas de cunho hiMniltil 
passado colonial brasileiro apresenta ao pesquisador algumas sitwuçlM 
teressantes e desafiadoras, como os problemas com as mudanças piilÉj 
passou a língua portuguesa no decorrer dos séculos em que a <l« imliflj 
colonial existiu. No momento do estabelecimento da empresa n i «



mm
HfM, • mibe aos missionários católicos, em especial os jesuítas, for- 
Hwi nova língua que, reunindo elementos do falar das várias tri- 
HiriuiNsc um denominador comum entre colonos e colonizados, 
i i-|h« ui na língua integradora, facilitando o intercâmbio de idéias e 
tido ,i penetração da cultura ocidental. Na Amazônia, a chamada 

( ii ial era tão amplamente utilizada que foi considerada prejudicial 
PMhi". estratégicos da coroa. Na segunda metade do século XVIII, 

( n iiil foi banida e falar e escrever em Português, a língua oficial, 
ui piiilu ,i obrigatória" e consolidou a imposição da cultura ociden- 
ip< 11 tio espaço da Amazônia brasileira.

(nhiiiiln se analisa documentos de variadas épocas históricas, é pos- 
p» d i In i as transformações que a língua escrita sofre, não só na es- 
M «Ia lia Ne c no tratamento destinado aos sujeitos segundo sua posi- 
n tal, |»i ilítica ou econômica. Em pesquisas em que a história oferece 
111 puma para análise, e na qual se transita entre séculos na obtenção 
M inações, é comum existirem dificuldades de compreensão do texto 
uiilal
\ 11 h n spondência oficial da coroa portuguesa ao seu ministro prin- 

, -ui litml do século XVIII, em que se observava esta forma de sau- 
- iim tal r final, constante da Carta Régia Sobre os índios3, em que se 

lld 0 tu >v<> plano para a civilização dos nativos na Amazônia, constitui 
inpln dessa dificuldade.

Dom Francisco de Souza Coutinho; Do Meu Conselho, Go- • 
vernador e Capitão General da Capitania do Pará: Eu a Rai
nha vos envio muito saudar sendo a Civilização dos índios 
Habitantes dos vastos Districtos desa Capitania, hum objeto 
mui digno da Minha Maternal Atenção, pello bem real que 
elles não menos do que o Estado, acharão em entrarem na So
ciedade, e fazerem parte delia, para participarem igualmente 
com os outros Meus Vassalos dos efeitos do Meu constante, 
e nunca interrompido Desvelo em os amparar a soi^bra de

.... ui 111111n recentes de obtenção da liberdade pelos povos colonizados na África mostram
Ipillp -i debate político, os conflitos subjacentes à escolha da língua oficial e/ou nacional, 
ff» i|in r nu c pela linguagem que se constitui como sujeitos históricos, decidir como se vai 

tllili ui ou levar a efeito a comunicação em tennos globais, enfim, como se vai preservar 
lyflrn i estabelecer um lugar próprio no mundo, definir, manter e defender a identidade se 

Jlflllii imii ob jetivo estratégico para as jovens nações.
Iia-Hiin mu original foi recuperado e transcrito pelos funcionários especializados do Arquivo 
||)  ilu |'jii ii ( odice 548, Documento 56.
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saudáveis Determinações: E havendo lhe sido presente a bem 
acertada informação que vós destes a este respeito; sou servi
da comformar lhe inteiramente com as vistas indicadas (sic.) 
na mesma informação; que com esta Minha, baixa assigna- 
da pello meo Conselheiro d’Estado e Ministro e secretario 
d’Estado Dom Rodrigo de Souza Coutinho [...] Recebam 
este testemunho do Maternal cuidado, que me devem todos 
os Meus Vassallos, O que será mui conforme e consequente 
as pias, e Reaes resoluçoens, que vos Mando, e em carrego de 
executar fiel e prontamente. [...] Escripta no Palácio de Que
luz em 12 de Mayo de Mil sete centos noventa e oito. = Prin- 
cipe = Para dom Francisco de Souza Coutinho = Cumpra-se 
como Sua Mag.c Manda, e se registe. (Arquivo Público do 
Pará, s/d).

Tome-se uma revolução ocorrida no Grão-Pará no período regen- 
cial do Império Brasileiro -  Cabanagem (1835-1840) -  como cenário de 
elaboração identitária e um fragmento de um documento escrito pelo seu 
líder mais importante, Eduardo Angelim, que, através dele, convoca seus 
patrícios à luta pela liberdade;

PROCLAMAÇÃO AOS PARAENSES! Vila do Conde, 29/07/1835

Batalhões de portugueses e de outras nacionalidades com 
armas em punho são hoje os senhores do Grão-Para! Oh 
dor! Oh infâmia! [...] Em paga dos valiosos serviços, que 
com honra e lealdade prestei a esse presidente [...] pede- 
se agora a minha cabeça [...] Os desprezíveis traidores [...] 
têm até espalhado boatos de que eu tenho abandonado a 
causa santa do povo, que é a da humanidade; que me tenho 
recolhido ao silêncio; e que finalmente tenho de me retirar 
para algum país estrangeiro! Eu, amados patrícios meus, 
soldado da liberdade, abandonar-vos e retirar-me para fora 
do Pará, quando a Pátria geme ao peso da mais vil escravi
dão ! É até onde pode chegar a baixeza e miserável calúnia 
de meus inimigos! (RAIOL, 1970, p. 815).

A forma exaltada do pronunciamento tão comum em panfletos polí- 
ticos desse período histórico justifica o chamamento da população nativa 

tração, informando o caráter estrangeiro do exército dito legal, defensor 
d< • Império, identifica com a humanidade a ‘kcausa santa do povo” revolta
da. i • • i ii.iikIo a incontestável, justa. A diferença entre esse documento e o



anterior chama a atenção, mesmo considerando suas origens e conteúdos, 
as três décadas que aproximadamente os separam se traduzem em profun
das diferenças na estrutura da frase e na escrita do discurso. Como nesse 
momento histórico a elaboração dos conceitos de pátria e nação ainda 
não tem seus conteúdos simbólicos bem definidos, a “pátria” é o local de 
pertença, de nascimento, o Grão-Pará, portanto.

A ideia de uma nação, o Brasil4, estava em seu estágio inicial, embora 
fosse claro para todos os envolvidos no processo revolucionário a sua per
tinência e amplitude, afinal em nenhum lugar do Brasil se desejou mais ser 
brasileiro do que no Grão-Pará, onde a Cabanagem ceifou cerca de 30.000 
vidas, aproximadamente um terço da população economicamente ativa. 
Mas nos documentos oficiais, nos jornais, o termo “nação” era associado 
a Portugal, havendo a designação de “país” para dar conta do território 
ampliado. As diferentes concepções de povo, país, pátria, nação expressam as 
clivagens sociais, culturais e políticas possíveis na estrutura da sociedade 
da época.

Para que esses conceitos políticos sejam entendidos a partir da leitu
ra dos documentos desse período histórico, é fundamental revelar a for
ma como estão estruturados e incorporar a noção de processo, capaz de 
oferecer visibilidade ao debate das idéias, das representações difundidas 
sobre os conceitos de monarquia, república, federalismo e a centraliza
ção das ações do governo, passando pela discussão do absolutismo e das 
liberdades do cidadão (SODRÉ, 1983), todos esses temas presentes e de
bates da época eram novos até mesmo na Europa, onde os movimentos 
revolucionários do final do século XVTI1 sofriam a oposição das elites 
conservadoras.

Eduardo Angelim falava de um lugar privilegiado no discurso, sua 
autoridade, liderança e coragem provada em audaciosos enfrentamentos 
que resultaram no exercício do governo da província, carimbou como 
verdade o conteúdo do que afirmava sobre as intenções do adversário, 
e tornou seu chamado à reação irrecusável pelos que se consideraram 
------------ -------------------------------
4 Portugal dividiu sua colônia na América em dois Estados, durante a maior parte do período que 
se denomina colonial: o Estado do Brasil e, a partir de 1626, o Estado do Maranhão, que incluía 
as capitanias do Ceará até o Pará. Entre 1652 a 1654, Pará e Maranhão regressavam ao Estado 
do Brasil, mas, em razão das dificuldades naturais de comunicação, acrescidas dos problemas 
práticos da administração, novamente viria a separação, agora sob a denominação de Estado do 
Grão-Pará e Maranhão (1751 a 1772) e acrescido da capitania de São José do Rio Negro (criada 
cm 07/05/1757). Em 1772, nova divisão instituía o Estado do Pará e do Rio Negro, separado do 
Maranhão e do Piauí, e diretamente subordinado a Lisboa (REIS, 1993, p.28-29).

D
en

is
e 

S
im

õe
s 

R
od

rig
ue

s 
/ 

do
 P

er
pé

tu
o



paraenses. A realidade revolucionária, que a radicalização dos debates e o 
partidarismo das facções políticas provocaram, possibilitou espaço e visi
bilidade política aos socialmente excluídos: mestiços, índios e negros.

A utilização de obras literárias como documento

Quando os arquivos não oferecem material suficiente para a análise 
do pesquisador, é possível utilizar outras fontes para subsidiar determina
dos tipos de estudos como aqueles inseridos no campo da cultura. A pro
dução literária pode oferecer elementos preciosos, originariamente produ
tos de ficção, para a compreensão de processos inerentes à formação das 
sociedades e da constituição de sua identidade cultural. Alguns parâmetros 
são necessários para ordenar a coleta de informações e, no decorrer dessa 
atividade, nunca esquecer que a produção ficcional não constitui uma des
crição do real, mas reelaboração dele, conduzida pelo romancista. A leitura 
sociológica do romance como documento, dependendo da construção do 
objeto de pesquisa, deve se deter em:

1 — a análise das representações sociais;
2 -  a busca do sentido da existência;
3 — a linguagem;
4 — o contexto sócio-histórico-cultural;
5 — o poder, a política e os atores sociais.

A vida social apresenta-se como um mundo de uma realidade inter- 
subjetiva, um mundo do qual o sujeito participa com os outros através da 
linguagem que se apresenta como criação do coletivo anônimo, é o imaginá
rio instituinte, é o imaginário social. Na e pela linguagem, tem-se acesso a 
uma dimensão estritamente lógica, suporte do processo de representação 
simbólica da vida social (CASTORLADIS, 1992, p.91).

() processo de institucionalização, e a consequente derivação dos 
p.ipt r, sociais, se alimenta diretamente da elaboração simbólica, das re- 
|in nhiIui.Õch sociais. Elas re-apresentam, elas constroem e reconstro- 
< m i n iliil.idi , dc modo autônomo e criativo. Fundamentalmente, elas
o pii H* ni ............... do sujeito social, onde esse sujeito luta para dar
Miilldo lnii'11»i l . i i  i construir o mundo no qual se encontra e assim 
mhimMIi i Iiivi iii i" i iriiovm,ao, «• a continuidade da vida social. A cria-
■ i" In* i u i ..........  im ii individual c coletivamente a busca do senti-
>1" d i ' i i  n ui i.i, .....  ...... pm i so-lmcia o instrumento que permite



ao indivíduo ordenar os fragmentos da vida cotidiana e assim tecer sua 
própria humanidade.

Para subsidiar a compreensão do processo de constituição identitária 
dos mestiços da Amazônia, por exemplo, é possível utilizar obras literárias 
escritas em diferentes momentos históricos dos séculos XIX e XX, e, nes
se caso, os romances oferecem importante matéria prima para a análise. A 
escolha da trama, os conflitos, arranjos e mediações que essa apresenta na 
tessitura dos personagens que nela transitam permitem a observação do 
acontecer histórico na região e discussão acerca do papel do autor e dos 
tipos elaborados como substrato legídmo da própria realidade através das 
vivências do romancista, pelas relações entre passado e presente" às quais 
ele está vinculado.

Para exemplificar, foram escolhidos um romance de Dalcídio Juran- 
dir (1909-1979) — Passagem dos Inocentes -  e uma cena: o tio de Alfredo, 
o Sebastião, se despe de sua fortaleza, beleza e posição, afinal, era um 
Cabo da Marinha, e mergulha na dor ancestral da opressão de negros e ín
dios pelos missionários jesuítas no passado colonial e resume a inutilidade 
da opressão com esta fala:

Os frades surravam o escravo, ouvia gemer negro nos fer
ros e nos espinhos do tucumanzeiro. Esses frades só a fogo. 
[...] índios e negros, todos os pobres na mão dos frades, 
e tomem! E tomem! O sangue escorrendo na vazante, o 
sangue nos paus fincados na lama, tingiu para sempre o pe- 
dral de Santana e Araquiçaua. Até hoje se ouve no rio e na 
pedra, escravo gemer. -  Este rio escutou. Guarda no fundo 
muito sangue e lágrima [...] Deus entrava nos inocentes a 
peso de chicote. Mas era o Diabo que entrava. -  De que va
leu? O que ficou? O engenho cadê? As ossadas dos frades 
sabrecam no inferno (JURANDIR, 1984, p. 251-252).

Um olhar na história paraense confirma a crueza da imposição do 
processo de dominação europeia na Amazônia, com o rápido extermínio 
de nações indígenas obrigadas à servidão, pelas doenças e/ou guerrás de 
conquista, que os cristãos chamavam de “justa”. A escravidão dos negros 5

5 O presente transforma sempre o passado em passado presente, isto é, pertinente agora, mesmo 
que seja “re-interpretando-o” constantemente a partir do que está sendo criado, pensado, estabele
cido. E esse passado, contudo, e não qualquer passado, que o presente modela de acordo com seu 
imaginário (CASTOR1ADIS, 1992, p.147).
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vindos da África ou do próprio território brasileiro somou-se à servidão 
dos índios, os “negros da terra”. Mas, a riqueza que foi produzida se esvaiu 
tão rapidamente quanto o sangue derramado nos suplícios dos desvalidos.

Considerações Finais

O documento, matéria prima do pesquisador, independentemente de 
sua forma, pode ser encontrado nos mais diferentes lugares. Consideran
do a multiplicidade de espaços em que podem ser localizados, não se tem 
a pretensão de dar conta de todos esses ambientes, mas apresentar alguns 
arquivos existentes no país, que têm, sob a sua guarda, um expressivo 
acervo de natureza permanente. São eles: arquivos do poderes executivo, 
legislativo, judiciário; cartoriais, eclesiásticos e privados. Neles, é possível 
encontrar uma diversidade de fontes documentais manuscritas e impres
sas, que guardadas as suas especificidades, muito têm a contribuir para o 
trabalho do pesquisador, interessado em conhecer o universo econômico, 
político, religioso, educacional e cultural da sociedade brasileira colonial e 
imperial

Os arquivos públicos durante muito tempo não receberam dos go
vernantes a atenção devida. Muitos deles, não dispondo de pessoal, de 
instalações adequadas e de recursos financeiros, estavam entregues à pró
pria sorte, não passando de depósitos de papéis velhos sem nenhum tipo 
de organização. Quem se aventura a coletar fontes nos arquivos se depara 
ainda hoje com instalações precárias para a coleta de informações, com 
documentos mal acomodados e mal preservados. O historiador deve en
frentar o desafio de permanecer meses e até anos nesses ambientes pouco 
propícios à investigação histórica. “Encontrar os documentos que servem 
ao tema trabalhado é uma sensação que todos passaram pela experiência 
recordam com prazer, e os move a novamente retornar a pesquisa” (BA- 
CELLAR, 2005, p. 4).

A relação entre o pesquisador e a fonte documental em arquivo 
variou significativamente ao longo dos tempos, como mostram vários 
estudos historiográficos que discutem essa questão, desde os que conce
bem o documento como fonte fiel da realidade, aos que desconstroem 
os seus conteúdos, contextualizando suas visões de mundo. Muito do 
que foi dito sobre esse assunto pode ser estudado na vasta bibliografia 
existente no país.
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GRUPO FOCAL: A PESQUISA 
COM FOCO NA INTERAÇÃO 
DOS SUJEITOS

Marcelo Andrade 
Viviane Amorim

Grupos focais: definições e origens

A formação de grupos focais é definida como uma técnica de pes
quisa que coleta dados privilegiando as interações grupais através do de
bate de um tópico sugerido pelo pesquisador. Os grupos focais podem 
ser caracterizados também como um recurso para melhor compreender o 
processo de construção das percepções, das atitudes e das representações 
sociais de determinados grupos sociais.

Os pesquisadores encontram nos grupos focais uma técnica que co
labora para a investigação qualitativa de crenças, valores, opiniões e pro
cessos de influência grupai, bem como dá suporte para a geração de hipó
teses e construções teóricas. Trata-se de uma técnica de pesquisa que pode 
ser usada quando o foco de análise do pesquisador é a interação entre os 
sujeitos num grupo de discussão.

Essa prática foi muito utilizada em pesquisas de marketing, nos anos 
1920. Há também registros de que foi utilizada para pesquisar as reações 
das pessoas à propaganda de guerra nos anos 1950 (BARBOUR, 2009). 
Segundo Weller (2006), durante a Segunda Guerra Mundial, os grupos 
focais foram amplamente utilizados para examinar os efeitos persuasivos 
da propaganda política, avaliar a eficácia do material de treinamento de 
tropas, bem como os fatores que afetavam a produtividade nos grumos de 
trabalho. ■>

Nos anos 1970 e 1980, áreas como a comunicação social e a en
fermagem deram maior ênfase a essa prática. A primeira, em análises 
sobre a percepção dos telespectadores a determinados programas de 
televisão ou de filmes; a segunda, sobre a percepção de usuários de 
serviços de saúde sobre a eficácia do atendimento. No entanto, foi no



início dos anos 1980, segundo Gatti (2005), que de fato houve uma 
redescoberta e preocupação sobre o emprego dos grupos focais como 
técnica de pesquisa e assim seu uso na investigação científica foi acio
nado nas ciências humanas e sociais. Segundo Iervolino e Pelicioni 
(2001), a utilização dessa metodologia tem se mostrado muito adequa
da para a fase de diagnóstico e outros eventos de promoção da saúde, 
conforme experiências relatadas pelos autores.

Existe certo consenso entre os autores (GATTI, 2005; BARBOUR, 
2009) de que a utilização do grupo focal auxilia muito positivamente no 
levantamento de dados qualitativos para as investigações em ciências so
ciais e humanas, mas seu uso deve ser sempre criterioso e coerente com os 
propósitos da pesquisa. Rigoroso, sem ser inflexível!

A posição que o grupo focal vai ocupar na investigação varia de acor
do com o objetivo do pesquisador. Alguns trabalhos usam o grupo focal 
para ajudar na formulação de questionários para pesquisas quantitativas, 
outros utilizam em combinação com outros métodos qualitativos, como 
observação participante ou entrevistas em profundidade, outros o utilizam 
como único método de coleta de dados.

Em pesquisas qualitativas, Gondin (2003), Gatti (2005) e Weller 
(2006) defendem que os grupos focais devam estar associados a outras 
técnicas de coleta de dados, principalmente a entrevista individual e a ob
servação participante, pois possibilitam a análise de percepções individu
ais, das interações coletivas e de aspectos recorrentes ao cotidiano dos 
sujeitos pesquisados. Vale insistir que tais combinações de técnicas depen
dem sempre dos objetivos da pesquisa. A associação dos grupos focais 
com a observação participante, por exemplo, pode permitir a comparação 
do conteúdo produzido no grupo com o cotidiano dos participantes em 
seu ambiente de interação. A associação dos grupos focais com as entre
vistas individuais, por outro lado, pode ajudar a perceber como um sujeito 
reage a questões, iguais ou semelhantes, em interação com o grupo ou 
individualmente em interação com o entrevistador. A escolha pelo grupo 
focal pode ainda facilitar o aparecimento de idéias e de experiências que 
normalmente ficariam pouco desenvolvidas nas entrevistas individuais ou 
coletivas. Assim, essa técnica de pesquisa, como coleta de dados qualita
tivos, pode permitir também o entendimento das idéias partilhadas pelos 
indivíduos do grupo e uma maior nitidez sobre os modos pelos quais os 
indivíduos são influenciados pelos outros.



Gatti (2005, p. 39) considera como característica distintiva do grupo 
focal, em relação, por exemplo, à entrevista e ao questionário, justamente a 
interação que ocorre entre os participantes da pesquisa. Segundo a autora, 
as diferentes posturas com relação ao tema a ser discutido e a teorização 
por parte dos pardcipantes sobre o porquê dessas diferenças é essencial 
para a escolha dessa técnica.

Segundo Barbour (2009), os grupos focais são muito interessantes 
nos estudos em que há diferenças de poder entre os participantes, quando 
há interesse pelo cotidiano da linguagem e da cultura de um grupo parti
cular e também quando se quer compreender diferenças e especificidades 
e até mesmo contradições.

Em síntese, para se desenvolver uma pesquisa que utilize o grupo 
focal, enquanto uma técnica privilegiada de coleta de dados, precisa se ter 
clareza sobre o desenvolvimento de um processo de investigação que bus
cará um entendimento das experiências e representações do grupo pes
quisado, a partir do próprio ponto de vista dos pesquisados e com foco na 
interação dos mesmos. Essa é a grande contribuição dessa técnica, ou seja, 
buscar entender como os sujeitos reagem a uma determinada temática 
num processo de interação grupai.

Interação entre sujeitos: o foco do grupo

O grupo focal é uma técnica de pesquisa muito indicada para se tra
balhar com grupos pequenos, nos quais a interação entre os indivíduos do 
grupo é fundamental para o surgimento de situações nas quais diferentes 
pontos de vista e processos emocionais apareçam com maior clareza em 
relação a outros meios de investigação.

Sobre o andamento das interações grupais, os participantes precisam 
se sentir à vontade para expressar e compartilhar seus pontos de vista 
sobre o assunto em questão. A divergência entre os posicionamentos dos 
participantes deve ser colocada pelo moderador como positiva e que essa 
contribuição é importante para a pesquisa, já que não se está ali, necessa
riamente, em busca dos consensos do grupo. Se eles surgirem, poderão 
ser considerados, mas não deveríam ser a preocupação central de uma 
pesquisa com grupo focal. O principal é a interação -  convergente ou 
divergente -  sobre o tema de pesquisa. É muito comum ou tentador bus
car o consenso num grupo focal, mas pouco relevante para a análise das 
interações entre os sujeitos.
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É importante explicitar que a interação é entre o grupo e que esse 
não deve se comportar como se estivesse respondendo diretamente ao 
moderador, pois isso se caracterizaria como uma entrevista coletiva. E 
necessário frisar que não se trata de uma entrevista em grupo, mas sim 
de uma relação de troca entre os participantes envolvidos. O grupo focal 
não deveria se configurar como a junção de opiniões de diferentes sujeitos 
entrevistados, mas como uma troca, uma interação, uma reação que os 
sujeitos realizam por estarem discutindo um tema que os une por uma 
característica comum.

Uma das características principais dessa técnica é a obtenção de da
dos produzidos através da dinâmica interacional de um grupo de pessoas 
escolhidas e o mediador, na maioria das vezes, o próprio pesquisador. Sen
do assim, é essencial que os participantes sintam confiança nesse modera
dor e se sintam seguros para participar ativamente do debate.

Os grupos focais são úteis, principalmente, para se compreender os 
fatores que influenciam estes grupos, as motivações que subsidiam suas 
opções e os porquês de determinados posicionamentos. Há também 
uma peculiaridade própria do grupo focal: a ação do grupo. Essa “sinergia 
própria” (GATTI, 2005, p.140) faz emergir idéias diferentes das opiniões 
particulares. Há de fato uma reelaboração de questões que é própria da 
discussão em grupo, com as trocas, os consensos e as contradições, que 
transparecem alguns aspectos não reveláveis em outras técnicas de pesqui
sa e de obtenção de dados.

Como funcionam os grupos focais?

Na pesquisa em educação, há muitas dúvidas sobre como organizar 
e efetivar um grupo focal. A seguir, a partir da nossa experiência no GE- 
CEC6, tratamos de apresentar algumas considerações gerais sobre como 
formar o grupo, selecionar os sujeitos, construir o roteiro-guia, registrar os 
dados e moderar o trabalho, com a técnica de grupo focais.

Sobre a formação do grupo

O grupo focal pode funcionar com grupos homogêneos ou hetero
gêneos. A escolha do formato do grupo depende dos objetivos da pes-

(impo de Estudos sobre Cotidiano Escolar e Culturas, do Programa de Pós-graduação em Edu
cação da PUC-Rio.



quisa. O pesquisador pode estar focado em crenças e opiniões comparti
lhadas ou, pelo contrário, estar interessado justamente na divergência que 
acentua posições antagônicas. Assim, por exemplo, podemos formar um 
grupo homogêneo que consiste em jovens entre 16 e 17 anos, estudantes 
de uma mesma escola, que atende a um perfil aproximado (local de mora
dia, condições sociais, acesso a bens culturais, etc). Um exemplo de grupos 
divergentes poderia ser, sempre conforme os interesses da pesquisa, reunir 
jovens de escolas muito diferenciadas em seu perfil ou reunir estudantes e 
professores de uma mesma escola. É importante frisar que divergência e 
antagonismo não são vistos, para os fins dessa técnica de pesquisa, como 
necessariamente oposições ou incompatibilidades, mas certo grau de di
ferenciação do perfil dos entrevistados, principalmente, quanto à posição, 
que ocupam numa instituição ou na sociedade como um todo.

Assim, a seleção dos participantes está fortemente relacionada a al
guns critérios construídos de acordo com os objetos e as questões orienta
doras da pesquisa. Ou seja, na composição do grupo focal, a escolha nun
ca deveria ser aleatória, mas orientada pelas questões e pelos objetivos da 
pesquisa. Por exemplo, se o objetivo da pesquisa for compreender como 
estudantes resolvem problemas entre eles, talvez o melhor seja um grupo 
homogêneo, ou seja, somente os jovens estudantes. Num outro exemplo, 
se o objetivo for compreender como professores e alunos negociam os 
resultados das provas em uma determinada escola, talvez o melhor seja 
um grupo heterogêneo, ou seja, professores e alunos num mesmo gru
po focal. Nos grupos heterogêneos, há que se ter atenção redobrada nas 
interações, pois elas estarão marcadas pelas relações de poder às quais os 
sujeitos estão submetidos fora da vivência do grupo focal, o que pode ser 
um fator de interferência ou mesmo de um maior cuidado na análise.

Em grupos considerados homogêneos ou heterogêneos, os partici
pantes, em geral, são selecionados por apresentar certas características co
muns, que estão associadas ao tema da pesquisa. Vejamos alguns exemplos 
apresentados por Gatti (2005, p.18):

\
A característica comum pode ser relativa a gênero, ár ida
de, às condições sócio-econômicas, ao tipo de trabalho, ao 
estado civil, ao lugar de residência, à freqüência de uso de 
certo serviço público ou social, à escolaridade, ou outra. 
Por exemplo, pode-se ter a necessidade para um dado es
tudo, de compor um grupo só de mulheres com pouca ou
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alta escolaridade, mas com diferentes idades; ou de homens 
e mulheres de uma dada faixa etária e com o mesmo tipo 
de trabalho; ou de adolescentes estudantes de vários níveis 
socioeconômicos; ou um grupo bem heterogêneo em idade, 
mas de mesma condição social; funcionários de um mesmo 
setor do serviço público; funcionários administrativos de 
uma mesma empresa; operadores de determinado serviço; 
professores de um certo nível de ensino etc.

Essa característica comum, seja nos grupos homogêneos ou hetero
gêneos, é muito importante para a análise dos dados levantados e também 
para o aumento da comunicação intragrupo. É a característica comum que 
possibilitará, conforme o objetivo da pesquisa, que o grupo interaja, cons
trua convergências ou explicite suas divergências. E é essa interação dada 
pela característica comum que favorece a adoção dos grupos focais como 
uma técnica de pesquisa válida.

Seguindo os exemplos propostos por Bernadete Gatti, podemos ima
ginar a interação de mulheres de diferentes idades e condições socioeconô- 
micas que passaram pela experiência de uma mesma doença, como o cân
cer de mama; de homens e mulheres de 50 anos que trabalham como pro
fessores de estágios supervisionados em diferentes cursos de uma mesma 
universidade; de estudantes de diferentes condições socioeconômicas que 
prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Assim, podemos 
notar que a característica comum facilitará as indagações do pesquisador aos 
sujeitos pesquisados, sempre focando a interação, ou seja, o processo que 
vivenciam no grupo e não suas opiniões individuais reunidas ou justapostas.

As características comuns, muitas vezes, aparecem relacionadas. A 
escolha de variáveis para a seleção do grupo depende, mais uma vez, do 
problema da pesquisa, da abordagem teórica priorizada e dos objetivos a 
serem alcançados. Ou seja, o objetivo da pesquisa é o ponto central para a 
decisão de quais pessoas serão chamadas a participar do grupo focal. Se
guindo os exemplos anteriores, vamos imaginar que o pesquisador queira 
entender como mulheres que passaram pela mastectomia partilham suas 
experiências; ou como adolescentes interagem diante do nervosismo de 
uma prova nacional e do acesso à universidade; ou como professores de 
ensino de estágios supervisionados aprendem sobre outras práticas de for
mação profissional. Não será demais reafirmar que o objetivo da pesquisa 
e as questões de investigação é que orientam o pesquisador na seleção dos 
participantes de um grupo focal.



■lí
Sobre a escolha ou seleção dos participantes

O principal a destacar é que na escolha dos pardcipantes, o cen
tro da análise do pesquisador é que irá organÍ2ar a composição do gru
po a partir dos critérios da característica comum. Então, escolhidos os 
componentes do grupo, os limites da pesquisa, em relação aos seus re
sultados, também estarão sendo construídos. Reconhecer os limites de 
uma técnica é fundamental para que ela não seja vista como a panaceia 
da pesquisa, evitando-se assim seu uso indiscriminado ou pautado pelo 
modismo.

Com base na literatura especialÍ2ada sobre pesquisa com grupos fo
cais, a recomendação com relação ao número de participantes em cada 
grupo focal varia entre seis e de2 pessoas. Em geral, grupos maiores res
tringem a participação, as chances de trocas de idéias e o aprofundamento 
na discussão sobre o tema e também dificultam os registros. O foco, lem
brando mais uma ve2, é no significado da interação dos sujeitos selecio
nados.

Não é recomendado, ainda com base na literatura, dar aos partici
pantes informações detalhadas sobre o objeto de pesquisa, o que prova
velmente incentivaria a formação de opiniões prévias que podem interfe
rir nas discussões. Tampouco é recomendado omitir o tema da pesquisa. 
Oferecer informações genéricas é suficiente para se respeitar a decisão do 
sujeito em participar ou não da pesquisa e se evitar a formação de con
ceitos prévios. Assim, ainda com nossos exemplos anteriores, é possível 
selecionar os sujeitos informando que a pesquisa trabalha com mulheres 
que passaram pela mastectomia, com estudantes que realÍ2aram a última 
prova do Enem ou com professores que trabalham com estágios supervi
sionados da universidade.

InfeÜ2mente, é muito comum ausências de última hora. E os pes
quisadores devem estar preparados para essa possibilidade. Desde nos
sa experiência, é possível estender o convite a um número de até do2e 
sujeitos, pois isso garantiria uma média de oito ou nove participantes, o 
que ficaria dentro de uma margem considerada segura para obtenção dos 
dados. Caso se realÍ2e mais de um encontro, essa margem de do2e se
lecionados é ainda mais recomendável, pois os participantes costumam 
variar em suas participações.



mm
Sobre as regras de funcionamento

Um passo fundamental nessa técnica de pesquisa é explicar a todos 
a forma de funcionamento do grupo. Além das informações gerais, tais 
como: quantidade de encontros, horários, duração, local, temáticas, manei
ra de registro (com a devida autorização dos sujeitos), regras de controle 
da fala, deve ser explicitamente enfatizado que não se busca consenso no 
debate e que a divergência de perspectivas e experiências é bem vinda.

Os primeiros momentos do grupo focal são muito importantes. A 
questão inicial deve estar relacionada com as características comuns dos 
participantes, para que todos se sintam convidados a participar. A par
tir dessa introdução, o moderador escolhe o melhor momento para pro
por algum tópico mais específico, presente em seu roteiro e incentiva um 
maior aprofundamento da discussão. Questões não previstas, mas rela
cionadas com a fala dos sujeitos e com os objetivos da pesquisa também 
podem ser exploradas pelo moderador. Isso dependerá, principalmente, 
da experiência do pesquisador com os grupos focais ou com as entrevistas 
semiestruturadas.

Vários autores, segundo Gatti (2005), consideram que o uso de algu
mas técnicas de animação de grupo ou exercícios buscando “aquecer” a par
ticipação dos indivíduos é positivo. Porém, o exercício a ser sugerido deve 
ter seu conteúdo ligado ao problema a ser debatido e não ser mera brinca
deira ou um mero “joguinho de quebra gelo”. Se forem realizadas duas ou 
mais sessões de grupos focais, recomenda-se uma primeira sessão destinada 
a esse objetivo, ou seja, conseguir uma maior coesão do grupo e estimular a 
interação para os debates que deverão ser realizados com maior profundida
de. No segundo ou terceiro encontro, os participantes, em geral, sentem-se 
mais livres e interagem com maior facilidade à proposta de discussão.

Fica nítida a imprevisibilidade nos comportamentos dos grupos, ha
vendo aqueles em que há o comprometimento e, de fato, os participantes 
interagem e aqueles nos quais os indivíduos se mostram mais receosos e 
desconfiados. Daí a necessidade de o pesquisador-moderador não ser passi
vo diante desses desafios. No caso de desconfiança dos participantes, o mo
derador precisará de um esforço redobrado para provocar a interação, sem, 
contudo, forçar demasiadamente que os participantes entrem no processo 
proposto, pois isso comprometeria a qualidade da interação dos sujeitos. O 
que defendemos é que a interação no grupo focal deverá ser construída, já 
que não se dará espontaneamente, mas, tampouco, poderá ser forçada.



Sobre o local e os registros

No que diz respeito aos locais dos encontros, esses devem facili
tar ao máximo a interação entre os participantes. A disposição espacial 
dos indivíduos do grupo deve favorecer a interlocução direta entre eles. 
Questões, como pontualidade, conforto, visibilidade e audibilidade, são 
também muito importantes e, às vezes, pouco valorizadas, o que se revela
rá mais adiante como empecilhos significativos para o registro dos dados.

Assim, uma sala, em que todos os participantes se vejam, sentados 
em roda ou em torno de uma mesa, sem interrupções ou barulhos exter
nos, onde seja permitida a interação do grupo por cerca de 60 minutos, 
com relativo conforto, são mais que meros detalhes, mas devem ser espe
cialmente providenciados pelo pesquisador e sua equipe.

O tempo de duração dos encontros e o número de sessões estarão 
relacionados ao andamento e ao funcionamento das discussões no grupo, 
mas o máximo de quatro sessões, de 60 minutos cada uma, tem sido uma 
experiência positiva com as pesquisas que temos realizado. Cabe nova
mente ao pesquisador-moderador avaliar a necessidade de aumentar ou 
diminuir a quantidade e a duração dos encontros.

Para o registro dos encontros, existem algumas formas indicadas. E, 
mais uma vez, sua escolha está intimamente ligada ao objeto de pesquisa, 
à disponibilidade e também às limitações do pesquisador, inclusive as limi
tações de recursos. Pode-se buscar o auxilio de dois ou mais observadores- 
redatores para a descrição do encontro. Eles ficariam responsáveis pelo que 
se passa e do que se fala no grupo focal. O recomendável é que, imediata
mente após a sessão do grupo focal, os redatores e o moderador conversem, 
troquem impressões e ampliem os registros feitos. Essas anotações escritas 
e a conversa que se segue são essenciais e não devem ser desprezadas. Elas 
serão importantes para a elaboração da análise final e podem ressaltar pon
tos que porventura passaram despercebidos no registro geral (em áudio ou 
vídeo).

Normalmente, o meio mais utilizado para o registro é a gravação, em 
áudio, por isso na escolha do local dos encontros deve-se atentar para a 
qualidade da gravação. Outra forma de registro é a gravação em vídeo, mas 
entre os pesquisadores é muito discutível essa opção por ser um meio bas
tante intrusivo. As câmeras de vídeo, com seus operadores, passam menos 
desapercebidas que simples gravadores colocados na mesa de discussão 
ou estrategicamente colocados juntos aos observadores.
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Novamente, é fundamental a atenção para o que se ganha ou o que se 
perde nas escolhas dos instrumentos de registro dos dados de pesquisa. Daí a 
importância de deixar claro, antes do encontro, para o grupo a ser pesquisado 
que forma de registro será utilizada. Caso o pesquisador trabalhe com crianças 
ou jovens, é fundamental obter a autorização dos responsáveis por escrito.

É muito comum também a distribuição de uma folha de autopreen- 
chimento visando obter informações básicas sobre os participantes (idade, 
sexo, profissão), para posterior controle dos participantes da equipe de 
pesquisa. Caso o pesquisador considere válido, os participantes poderão 
registrar nessa folha de autopreenchimento seus nomes fictícios para o 
relatório de pesquisa; e poderão ser registrados num crachá para que o 
mediador se dirija aos participantes a partir desses nomes. Isso facilita no 
registro e, posteriormente, na análise das interações.

Com relação à articulação dos grupos focais com o uso de questioná
rios — como e quando aplicá-los — é um assunto bastante diverso na litera
tura especializada. Preocupada com a indução aos comentários dos parti
cipantes, Barbour (2009) não considera necessário seu uso ou recomenda 
que sejam aplicados ao fim das reuniões, com o intuito de confrontar suas 
respostas com as falas e situações registradas nos grupos.

Sobre o roteiro ou tópicos-guia

A elaboração dos tópicos-guia é de extrema importância numa pes
quisa que utiliza a técnica de grupos focais. Trata-se de uma lista de temas 
e/ou questões significativas e abrangentes, que favorecem a discussão, 
sentindo de roteiro para o moderador e facilitando a condução do traba
lho do grupo ao encontro dos objetivos da pesquisa. A elaboração desse 
instrumento requer da equipe de pesquisa habilidade, dedicação e clareza 
dos objetivos do estudo.

Como a proposta do método é desenvolver uma discussão focada 
em um tema específico, por cerca de 60 minutos, recomenda-se que este 
roteiro contenha entre três e cinco tópicos, planejados com antecedência. 
Esses tópicos podem ser apresentados ao grupo em forma de questões 
ou em forma de pequenos estímulos para introduzir o assunto. Não é in- 
comum a utilização de cartazes, figuras, filmes, dilemas ou histórias como 
fontes de estímulo ao debate. Assim, as discussões são estimuladas por 
uma pergunta genérica, girando o núcleo central ao redor das ações dos 
outros e dos conflitos delas decorrentes.
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Segundo Iervolino e Pelicioni (2001), um moderador deve procurar 

cobrir a máxima variedade possível de tópicos relevantes sobre o as
sunto e promover uma discussão produtiva. Para conseguir tal objetivo, 
ele precisa limitar suas intervenções e permitir que a discussão flua, só 
intervindo para introduzir novas questões e para facilitar o processo em 
curso.

Sobre o papel do moderador

A postura do moderador na condução dos grupos focais também 
merece destaque. Se for muito formal e rígido, acabará inibindo o grupo 
e a interação poderá não ocorrer. Caso seja muito informal, poderá fazer 
com que o grupo não se comprometa com as questões apresentadas para 
debate e também uma interação significativa — objetivo central dessa técni
ca de pesquisa — poderá não acontecer. Para a situação de moderador, mais 
uma vez, o bom senso e a experiência são fundamentais.

Cabe ao moderador explicar seu papel ali no momento da interação 
com o grupo, que é, segundo Gatti (2005, p. 39), “introduzir o assunto, 
propor algumas questões, ouvir, procurando garantir, de um lado, que os 
participantes não se afastem muito do tema e, de outro, que todos tenham 
a oportunidade de se expressar, de participar.” A autora chama a atenção 
ainda para a importância de o moderador despertar nos participantes o 
sentimento de responsabilidade por criar bons argumentos e sustentar um 
nível cada vez mais profundo de discussão.

E tarefa do moderador apresentar, em etapas, as perguntas ou os 
tópicos para debate. Alertamos novamente que um roteiro é importante 
para essa função, mas sem ser confundido com um questionário fechado. 
Um bom roteiro para o bom desempenho do papel de moderador é aque
le que não só permite um aprofundamento progressivo, mas também a 
fluidez da discussão sem que o moderador precise intervir muitas vezes.

São algumas das responsabilidades do moderador:
\

a) estabelecer um contato recíproco com os participantes ie propor
cionar uma base de confiança mútua;

b) dirigir a situação, o dilema ou a história a ser discutida pelo grupo 
como um todo e não por um integrante específico;

c) iniciar a discussão com uma pergunta ampla, que estimule a parti
cipação e interação entre os integrantes;
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d) permitir que a organização ou a ordenação das falas fique a en
cargo do grupo, só intervindo apenas se for necessário garantir a 
fluidez das falas;

e) formular perguntas que gerem narrativas e análises mais com
plexas, e não a mera descrição de fatos ou de opiniões pouco 
fundamentadas;

f) intervir somente quando solicitado ou se perceber que é necessá
rio lançar outra pergunta para manter a interação do grupo;

g) controlar o tempo de cada fala dos participantes, a passagem de 
um tópico ao outro e a discussão no geral.

O moderador nunca deve expor suas opiniões ou criticar as idéias 
dos participantes. É preciso ter especial atenção para com os aspectos 
não verbais das interações entre moderador e grupo, tais como expressões 
faciais e/ou corporais que representem discordâncias, surpresas, negações 
ou mesmo excessiva aprovação ao que estiver sendo falado. Sabemos que 
a neutralidade é impossível, até porque os grupos focais pretendem faci
litar a análise das interações dos sujeitos. Assim, o moderador nunca será 
um elemento neutro ou imparcial. No entanto, o mais recomendável é a 
postura de escuta e empatia com todos os participantes. O tom de voz, a 
maneira como faz a pergunta, como provoca o encerramento de uma fala 
demasiadamente longa e dá início a outras são fundamentais para o bom 
desempenho da moderação do grupo focal.

Para a continuidade da discussão e evitar silêncios prolongados, Gat- 
ti (2005, p. 31) sugere que o moderador faça observações do tipo: “Uma 
coisa que ouvi vocês colocarem é que...”; ou ainda: “Algo que me surpre
endeu é que ninguém mencionou nada sobre...” Expressões desse tipo 
ajudam na continuidade do trabalho e a manter o grupo no tema.

Fazer relações entre as sequência de falas e temas que aparecem tam
bém são também de responsabilidade do moderador. Por isso, a flexibilidade 
com relação aos tópicos do roteiro a serem trabalhados no grupo é impres
cindível, pois podem aparecer tópicos que são importantes para o grupo e 
que, no entanto, não estão presentes no roteiro do pesquisador. Como os 
roteiros de discussão para os grupos focais não devem ser demasiadamente 
rígidos, o moderador deverá usar do bom senso se deve voltar a focar o tema 
de pesquisa ou permitir que o grupo converse sobre algo indiretamente rela
cionado, mas que tenha ganhado relevância na interação dos sujeitos.



O moderador não deve se posicionar no debate travado pelo grupo, 
nem perguntar diretamente questões sobre o tema em questão. Seu princi
pal objetivo é fazer a discussão circular entre os participantes. Lembrando 
que não está realizando uma entrevista coletiva, mas criando condições 
para que o grupo, através dessa interação, construa pontos de vista, novas 
análises e críticas diante da problemática para o qual foi convidado a con
versar coletivamente.

O moderador não precisa ser, necessariamente, o pesquisador, ainda 
que essas duas figuras, em geral, sejam a mesma. Um pesquisador pode 
formular seu roteiro de pesquisa para um grupo focal e contar com um 
moderador e observadores para aplicá-lo. Nesse caso, é recomendável que 
o moderador e os observadores sejam, ao menos, membro do grupo .de 
pesquisa responsável, pois tais papéis requerem um bom conhecimento 
do objetivo e das questões de pesquisa. E recomendável que o pesquisador 
não assuma o papel de moderador quando considerar que sua presença 
pode gerar grande interferência. Por exemplo, um pesquisador homem 
que pesquise mulheres que passaram por mastectomia; ou diante de um 
grupo de jovens, escolher um mediador que tenha facilidade de falar uma 
linguagem semelhante aos pesquisados.

A análise dos dados

No que diz respeito à análise dos dados levantados através do grupo 
focal, um dos primeiros exercícios deve ser o retorno aos objetivos princi
pais da pesquisa relacionados ao uso do grupo focal. Buscar compreender 
se esses objetivos foram atingidos e como o foram é fundamental para 
uma boa análise. Assim, os objetivos nortearão a análise dos dados levan
tados e as suas interpretações.

De acordo com Gatti (2005), é importante ressaltar que nas análises 
dos dados levantados com o grupo focal, os procedimentos gerais são os 
mesmos de qualquer análise de dados qualitativos nas ciências sociais e hu
manas. As interpretações dos dados irão se aprofundar ou não, ̂ ependen- 
do dos objetivos e do enfoque teórico proposto no estudo. Lembrando 
que, para a metodologia do grupo focal, as questões que surgem a partir 
das interações entre os participantes e os jogos de influências mútuas entre 
esses são primordiais (BARBOUR, 2009).

Após essas primeiras considerações com relação à análise do ma
terial coletado, a organização dos dados (as anotações, transcrições de
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áudio e/ou vídeo) deve ser a próxima etapa. A atenção nessa etapa da 
análise deve ser redobrada. Como há grande volume de informações, o 
cuidado na seleção e a capacidade de julgar o que, de fato, é importante 
ou secundário exigirão uma atenção apurada. O cuidado em não ser 
excessivamente seletivo também merece destaque. Isso porque a seleção 
não deve estar com um olhar direcionado para “o que se espera” ou “o 
que se gostaria que aparecesse”, mas sim para o que de fato aconteceu 
na interação dos sujeitos.

Em seguida, o agrupamento de alguns aspectos retirados das falas dos 
participantes, no sentido de elaborar categorias de análise, funciona bem 
para a metodologia dos grupos focais. Essas categorias irão expressar aquilo 
que foi mais relevante para o grupo, apontando tendências e mostrando 
conexões.

Ao comparar e confrontar as opiniões presentes nas falas dos com
ponentes do grupo tanto as majoritárias quanto as da minoria, relacionan
do-as ao enfoque teórico escolhido pelo pesquisador, a categorização é 
feita e a interpretação posterior desses dados é melhor visualizada.

Devemos ter claro que a principal justificativa na escolha da utiliza
ção do grupo focal como metodologia é a interação em grupo. Elas são 
sempre o foco central. E o entendimento do impacto das vivências do 
grupo e suas trocas de experiências que deve ser o aspecto central da análi
se. O importante é a construção de uma nova percepção — antes individual 
e agora do grupo — sobre o tema em estudo. Portanto, o principal perigo 
é a análise cair em um reducionismo que põe a ênfase nos indivíduos 
participantes ou em um reducionismo que coloca somente o grupo como 
referência. Mais uma vez, a perspectiva interacionista deverá ser lembrada 
como o ponto central dessa metodologia.

Desafios e potencialidades dos grupos focais

Como tentamos enfatizar ao longo do texto, o problema da pesqui
sa, ou seja, seu objetivo central e a construção de um roteiro preliminar 
de trabalho com o grupo são as questões que mais merecem destaque 
ao falarmos de grupos focais como técnica de pesquisa. O objeto a ser 
pesquisado deve estar claramente exposto e apoiado em uma perspectiva 
teórica solidamente construída. Assim, o pesquisador deve optar ou não 
por essa técnica segundo seus propósitos. Se eles estiverem intimamente 
relacionados com a análise das interações humanas, consideramos o grupo



focal como uma técnica especialmente relevante, que pode ser articulada 
com a observação e a entrevista individual.

Na escolha do grupo focal como técnica de pesquisa, existem deman
das que precisam ser respondidas e que se referem basicamente à seleção 
dos participantes; à escolha de um moderador e seus assistentes (quando 
possível); à organização de recursos técnicos para a gravação das sessões; e 
à seleção de um local adequado para a realização dos grupos focais.

Mesmo sendo uma técnica com tantas possibilidades e benefícios, 
ela também possui limites, principalmente com relação ao cuidado em 
termos de certas generalizações, sob a influência do pequeno número de 
participantes e de sua forma muito específica de seleção.

Como insistentemente defendemos neste texto, a atenção para a‘in- 
teração dos sujeitos é essencial nessa técnica de pesquisa. Observar e es
timular as trocas de opiniões e posições entre os integrantes do grupo é 
extremamente relevante para a posterior análise e interpretação dos dados 
coletados.

Uma das principais preocupações dos autores especializados no uso 
da técnica, tais como Gatti (2005) e Barbour (2009), é a confusão que 
alguns estudos fazem em afirmar que utilizam a técnica dos grupos focais 
como metodologia de pesquisa, no entanto, realizam entrevistas coletivas. 
Entrevista coletiva é outra opção válida de pesquisa, mas o diferencial do 
grupo focal é a análise na interação dos sujeitos e não na justaposição de 
opiniões de diferentes sujeitos. A principal diferença entre grupos focais 
e entrevistas coletivas recai no papel do entrevistador e no tipo de abor
dagem. O entrevistador grupai exerce um papel mais diretivo, pois sua 
relação é, a rigor, com cada membro do grupo. Os entrevistadores de 
grupo pretendem ouvir a opinião de cada um e comparar suas respostas. 
Sendo assim, o seu nível de análise é o indivíduo no grupo. A unidade de 
análise do grupo focal, no entanto, é a interação que surge entre os sujeitos 
no grupo.

Por fim, o aspecto positivo mais destacado no uso dos grupos fo
cais é a diversidade da natureza dos dados levantados. São as ídèias, as 
ações, os valores, as visões de mundo e os sentimentos dos sujeitos que 
interagem diante de um problema que devem estar relacionados ao objeto 
da pesquisa e que funcionam como o material a ser compreendido pelo 
pesquisador.
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O RECURSO ÀS HISTÓRIAS 
DE VIDA PARA O ESTUDO 
DE TRAJETÓRIAS 
PROFISSIONAIS

Isabel Lelis 
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Introdução

O  presente capítulo tem por objetivo analisar a fecundidade da 
história de vida como fonte para as pesquisas sobre trabalho docente e 
formação de professores. O fato de termos recorrido a esse recurso nas 
nossas teses de doutorado permitiu que um conjunto de dimensões da 
vida dos professores aparecesse e ajudasse a entender seus habitus profis
sionais, suas formas de comunicação pedagógica, seus processos de socia
lização que não poderiam ser mapeados caso recorréssemos a outros pro
cedimentos metodológicos. Nesse sentido, o texto revela o modo como 
operamos com essa noção na busca por dar novos sentidos à profissão 
docente e à formação de professores.

No primeiro momento, trazemos a importância do uso dessa ferra
menta metodológica e a sua potencialidade para o campo das ciências so
ciais. Em seguida, recorremos às principais críticas endereçadas a esse tipo 
de fonte, em especial àquela feita por Pierre Bourdieu em 1986, quando 
publicou um artigo “A ilusão biográfica”, na revista Actes de Recherceh 
em Sciences Sociales. Em que pesem os limites apontados pelo autoria, 
referido texto encontra possibilidades de manuseio, se os pesquisadores 
evitarem certos procedimentos. No terceiro momento, destacamos a rele
vância da história de vida para os estudos sobre a formação de professo
res e a profissão docente. O levantamento da produção acadêmica entre 
os anos de 1985 e 2003, realizado por Bueno et al (2006), foi muito útil 
no sentido de mostrar quais os recortes mais utilizados e aqueles ainda
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silenciados em termos de investigação. Finalmente, trazemos alguns dos 
achados das duas pesquisas realizadas respectivamente em 1995-1996 e 
2005-2006 no sentido de exemplificar a fecundidade dessa abordagem.

As histórias de vida como recurso 
para a pesquisa em ciências sociais

Ao longo dos séculos, o relato oral tem se constituído como a maior 
fonte humana de conservação e difusão do saber. Em todas as épocas, a 
educação humana (ao mesmo tempo formação de hábitos e transmissão 
de conhecimentos) esteve baseada na narrativa, que encerra, por si só, uma 
primeira transposição: “a da experiência indizível que se procura traduzir 
em vocábulos” (QUEIROZ, 1988, p. 16).

Contudo, a partir do século XVII, a busca de um caráter científico 
para as ciências humanas, que estivesse pautado na objetividade preten
dida pelo positivismo e na neutralidade científica, traz para o meio aca
dêmico a crítica à utilização da tradição oral para a produção do conheci
mento humano (JOUTARD, 1996). Somente no século XX, a fonte oral 
é reintroduzida como recurso metodológico para as pesquisas em ciências 
sociais, não sendo, entretanto, bem recebida por muitos pesquisadores, 
sobretudo historiadores, dos países de tradição escrita.

Largamente utilizada nos anos 1920 e 1930, pelos sociólogos da Es
cola de Chicago, o método sofreu um forte declínio e caiu em desuso nas 
décadas seguintes (BUENO, 2002). E somente a partir dos anos 1980, 
com a realização de diversos encontros de pesquisadores que utilizavam 
as fontes orais em seus estudos e com o surgimento de muitos projetos 
coletivos em diferentes partes do mundo, que vem se dando uma intensi
ficação das reflexões epistemológicas e metodológicas acerca da utilização 
desse recurso na pesquisa científica, o que tem suscitado sua progressiva 
aceitação no meio acadêmico.

A história de vida constitui uma das técnicas que se inserem na pers
pectiva das metodologias que tomam o discurso oral como fonte. O termo 
fonte oral é compreendido aqui como o material recolhido (e gravado) por 
um pesquisador, através de depoimentos orais, para as necessidades de sua

7 Trata-se das teses de doutorado “A Polissemia do magistério: entre mitos e histórias” e “Traje
tórias de vida de professores formadores: constituição de habitus profissionais” de Isabel Lelis e 
Maria das Graças Nascimento, respectivamente, defendidas no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da PUC-Rio.



pesquisa, em função de suas hipóteses e do tipo de informações que lhe 
pareça necessário possuir (VOLDMAN, 2006).

“Relato de um narrador sobre sua existência através do tempo” (QUEI
ROZ, 1988, p. 20), a história de vida trata da subjetividade, memória, discurso 
e diálogo. Por tratar dessas dimensões, essa ferramenta pode ser compreendi
da como “uma ciência e arte do indivíduo” (PORTEI J J, 1997b, p. 15), embo
ra esteja referida a padrões culturais, estruturas sociais e processos históricos.

Nesse sentido, as narrativas, embora feitas por indivíduos, eviden
ciam mais que elementos da existência individual, pois através delas é pos
sível captar as relações do narrador com os membros de seu grupo social, 
sua profissão, sua sociedade. Busca-se, com as histórias de vida, atingir a 
coletividade de que seu informante faz parte. Vê-se o informante como 
representante da comunidade, através do qual se revelam os traços dela 
(QUEIROZ, 1988), perspectiva que vêm ao encontro da de Bourdieu, que 
compreende o habitus como produto da filiação social.

Para o sociólogo, ao nascer, todo indivíduo é inserido num deter
minado grupo social, no qual desenvolverá sua primeira socialização, ali 
aprendendo valores, conhecimentos, hábitos, habilidades. No habitus, “o 
coletivo encontra-se dentro de cada indivíduo, estruturando as suas for
mas de ser ou de fazer” (MARTINS, 1990, p. 65). O habitus adquirido / 
incorporado pelo indivíduo nos diferentes espaços sociais em que transi
tou constituirá, assim, uma matriz de percepção, apreciação e ação pela 
qual ele se guiará.

Compreendendo que o habitus é, assim, produto da posição e da traje
tória social dos indivíduos (BONNEW1TZ, 2003), há nas histórias de vida, 
uma estratégia privilegiada para a investigação dessas trajetórias, não somente 
por permitir a reconstrução da memória dos indivíduos acerca das diferentes 
experiências por eles vivenciadas, mas, sobretudo, por permitir “captar algo 
que ultrapassa o caráter individual do que é transmitido e que se insere nas 
coletividades a que o narrador pertence” (QUEIROZ, 1988, p. 20).

Nessa perspectiva, cada indivíduo tem muito a dizer, não somente 
sobre suas experiências pessoais, mas também sobre o contexto ondef es- 
sas experiências se forjaram. As histórias de vida “se colocam justamente 
no ponto de intersecção das relações entre o que é exterior ao indivíduo 
e o que ele traz em seu íntimo” (QUEIROZ, 1988, p. 40), possibilitando 
captar o que se “sucede na encruzilhada da vida individual com o social” 
(QUEIROZ, 1988, p. 36).



Na ampla discussão que mobiliza o campo dos pesquisadores, um 
argumento é recorrentemente trazido: a importância e o valor da subjeti
vidade como via de acesso não linear ao conhecimento do sistema social, 
o que não se faz sem uma invenção de estratégias e métodos (BUENO, 
2002). Isto é, o indivíduo é sujeito ativo no processo de apropriação do 
mundo social, traduzido em práticas que manifestam subjetividade. Uma 
história de vida não é um relatório de acontecimentos, mas a totalidade de 
uma experiência de vida comunicada (FERRAROTT1, 1988) ou “a união 
do mais pessoal com o mais universal” (PINEAU, 1988). Nesse sentido, o 
uso das fontes orais contribui para “ver o indivíduo em relação à história 
de seu tempo, permitindo-nos encarar a interseção da história de vida com 
a história da sociedade, esclarecendo assim escolhas, contingências e op
ções com que se depara o indivíduo” (GOODSON, 1992, p. 75).

Limites da história de vida como recurso teórico-metodológico

Se à primeira vista parece que há um consenso em torno da poten
cialidade da história de vida, não é o que observamos quando buscamos 
apoio na literatura especializada. A história de vida tem sido alvo de inú
meras críticas, dentre as quais, a de Pierre Bourdieu que, em 1986, escre
ve um pequeno texto “A Ilusão Biográfica”, criticando severamente esse 
recurso.

Para o autor, a noção da história de vida pressupõe que a vida é uma 
história, inseparavelmente, o conjunto dos acontecimentos de uma exis
tência individual, e o relato dessa história, concebida como um caminho, 
uma estrada, um deslocamento linear, unidirecional, que tem um começo, 
etapas e um fim (BOURDIEU, 2006, p.184). Segundo o autor, “essa vida 
organizada como uma história transcorre segundo uma ordem cronológi
ca que também é uma ordem lógica, desde um começo, uma origem, no 
duplo sentido de ponto de partida, de início, mas também de princípio, de 
razão de ser, de causa primeira até seu término que também é objetivo”. 
Nessa chave de análise, o relato autobiográfico se baseia na “preocupação 
de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica, ao mesmo tempo 
retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância, estabe
lecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou final, 
entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvol
vimento necessário” (p.184). Para Bourdieu, o fato de o entrevistado ser o 
próprio ideólogo de sua vida, selecionando certos acontecimentos e não



outros e estabelecendo conexões entre eles, torna esse recurso artificial 
em termos de significado, sendo uma ilusão retórica, a concepção da vida 
como uma história.

Para o autor, ao contrário, a construção da noção de trajetória per
mite entender melhor os acontecimentos biográficos como “colocações 
e deslocamentos no espaço social (grifos do autor), mais precisamente nos 
diferentes estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes 
espécies de capital que estão em jogo no campo considerado” (p.190). 
Ainda, segundo o autor, “o sentido dos movimentos que conduzem de 
uma posição a outra (de um posto profissional a outro, de uma editora a 
outra, de uma diocese a outra etc.) evidentemente se define na relação ob
jetiva entre o sentido e o valor, no momento considerado, dessas posições 
num espaço orientado” (p.190).

Usando a metáfora de um percurso no metrô para pensar as traje
tórias de vida, esse autor assinala que, para se compreender uma vida, é 
imprescindível levar em conta a estrutura da rede, ou seja, a matriz das 
relações objetivas que ligam as diferentes “estações”.

Além da crítica e do alerta de Bourdieu (2006), outras tantas têm sido 
feitas à utilização pouco cuidadosa do recurso da história de vida no uni
verso científico e têm levantado questões que se inserem no debate acerca 
do próprio caráter científico das ciências sociais e humanas. São questões 
que dizem respeito, sobretudo, à validade e credibilidade dos relatos orais 
como fonte, à sua objetividade e neutralidade e a questões éticas ligadas 
à identificação dos depoentes e à utilização do conteúdo de suas falas 
(KENSKI, 1994; PORTELLI, 1997a; THOMSON, 1997; ALVES, 2000).

Respondendo às críticas que são feitas quanto à credibilidade das 
fontes orais, Portelli (1997a, p.32) assinala que essas possuem uma credibi
lidade diferente: “A importância do testemunho oral pode se situar não em 
sua aderência ao fato, mas, de preferência, em seu afastamento dele, como 
imaginação, simbolismo e desejo de emergir”.

Para o autor, a credibilidade factual da fonte oral não c^fere da de 
outras fontes, normalmente, utilizadas e aceitas pelos cientistas, tSfè como 
as transcrições legais que são realizadas nos julgamentos, em que “o que 
é efetivamente registrado não são as palavras realmente ditas pelas teste
munhas, mas um sumário ditado pelo juiz para o escrivão” (p. 32) ou as 
memórias escritas de políticos ou líderes, comumente elaboradas algum 
tempo depois dos eventos a que se encontram ligadas, ou ainda, cartas,
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entrevistas, etc. O autor nos alerta contra o preconceito dominante que 
vê a credibilidade factual como monopólio dos documentos escritos e 
destaca que, no caso das fontes orais, mesmo que uma afirmativa esteja 
errada, ou seja, não corresponda ao que efetivamente ocorreu, ainda está 
psicologicamente correta e pode ser tão importante quantos os registros 
factuais considerados confiáveis. Para o autor, as fontes orais nos contam 
“menos sobre eventos que sobre significados” (p. 31).

No que se refere à tensão objetividade / subjetividade, Portelli 
(1997a) destaca que fontes orais não são objetivas e que, ao contrário, 
possuem um precioso elemento que é a subjetividade do narrador. Para 
o autor, “as fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o 
que queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que 
fez” (p. 31). Essa subjetividade se expressa no esforço do narrador para 
“buscar sentido no passado e dar forma às suas vidas e colocar a entre
vista e a narração em seu contexto histórico” (p. 33). Em outras palavras, 
ao relatar as situações vividas, o narrador aproveita para “passar a limpo 
o passado e construir um todo coerente, onde se mesclam situações reais 
e imaginárias” Nessa perspectiva, as memórias “não podem ser conside
radas como estatutos da verdade [...], mas como uma visão do passado a 
partir do momento presente” (KENSKI, 1994, p. 109).

Ainda no que se refere à subjetividade, há de se considerar também 
a própria subjetividade do pesquisador, visto que “os documentos da 
história oral são sempre resultado de um relacionamento, de um proje
to compartilhado no qual ambos, o entrevistador e o entrevistado, são 
envolvidos” (PORTELLI, 1997a, p. 35). Entretanto, concordando com 
esse autor, defendemos que “a objetividade científica não consiste em nos 
ausentarmos da cena do discurso e em simularmos uma neutralidade que é 
tanto impossível quanto indesejável. Essa objetividade consiste, antes, em 
assumir a tarefa da interpretação, que cabe aos intelectuais” (1997b, p.26).

Acreditamos que conhecer as diversas críticas feitas, ao longo das úl
timas décadas, à utilização das histórias de vida na pesquisa científica ajuda 
a redobrar os cuidados metodológicos e a evitar, sobretudo, que se tome 
a vida como “série única e por si suficiente de acontecimentos sucessi
vos, sem outro vínculo que não a associação a um sujeito” (BOURDIEU, 
2006, p. 189). Cabe-nos destacar ainda que consideramos que, no cerne do 
debate sobre a credibilidade e confiabilidade das narrativas como fonte, 
estão em jogo as próprias concepções de verdade e ciência, inerentes ao 
campo científico.



Histórias de vida e os estudos 
sobre a profissão docente e a escola

Muitos são os autores que têm discutido as potencialidades da his
tória de vida nas pesquisas sobre a formação, a construção da profissão 
docente e as práticas pedagógicas.

Na perspectiva de tentar compreender por que a década de 1990 
foi pródiga no recurso às histórias de vida, uma questão aparece como 
central nesse movimento: o desprestígio crescente do professor ao longo 
dos anos 1960 e 1970, a crise de identidade que envolve esse profissional, 
provocada pela perda do monopólio da escola, enquanto agência educati
va, pela importância crescente das tecnologias da informação com conse
quências sobre o ofício docente. A miserabilidade que cerca o imaginário 
dos professores, presente nos discursos das burocracias educacionais e da 
mídia, traz como corolário a necessidade de repensarmos o conceito de 
profissionalização em um contexto marcado pela intensificação de contro
le sobre os professores.

Nesse quadro, valorizar o papel do professor na construção de uma 
nova escola implica considerar a história de vida como um dos caminhos 
para construir um “outro” conhecimento acerca dos professores, dos 
trabalhos que realizam e das instituições escolares, conhecimento que 
não separe a dimensão pessoal da dimensão profissional. Nos termos de 
Goodson (1992, p. 67), é preciso assegurar, nas investigações educacio
nais, “que a voz do professor seja ouvida, ouvida em voz alta e ouvida 
articuladamente”.

Para Nóvoa (1992), a publicação do livro “O professor é uma pes
soa”, de Ada Abraham, em 1984, representou um marco importante na 
investigação educacional acerca da vida dos professores, suas carreiras e 
seus percursos profissionais. Contudo, segundo o autor:

apesar dos enormes avanços neste domínio, é preciso re
conhecer que falta ainda elaborar o que desigjpa por uma 
teoria da pessoalidade, que se inscreve no interiorde uma 
teoria da profissionalidade. Trata-se de elaborar um conhe
cimento pessoal no interior do conhecimento profissional 
e de captar o sentido de uma profissão que não cabe apenas 
numa matriz técnica ou científica. Toca-se aqui em qual
quer coisa de indeíinível, que está no cerne da identidade 
profissional docente (NÓVOA, 2007, p.26).
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Para o autor, as obras e os estudos sobre a vida dos professores, suas 

carreiras e seus percursos que foram produzidos a partir da publicação 
do livro de Ada Abrahan, tiveram um mérito indiscutível: “recolocar os 
professores no centro dos debates educativos e das problemáticas da in
vestigação” (NÓVOA, 1992, p. 15).

A atenção concedida às abordagens biográficas no campo científico 
é expressão também de um movimento social mais amplo, ou seja, do rea
parecimento, pouco a pouco, dos sujeitos face às estruturas e aos sistemas. 
Para Ferrarotti (1988, p. 18), o interesse crescente pelo uso das abordagens 
biográficas justifica-se devido à crise dos paradigmas hegemônicos da So
ciologia e da ciência: “o homem é o universal singular. Pela sua práxis sin
tética, singulariza nos seus atos a universalidade de uma estrutura social”. 
E acrescenta: “se todo o indivíduo é a reapropriação singular do universal 
social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da es
pecificidade irredutível de uma práxis individual”.

Se os autores falam no valor da subjetividade e Nóvoa (1992) traz a 
ideia da pessoalidade, o que está em questão é o interesse em investir “no 
relato do narrador sobre a sua existência através do tempo, tentando re
construir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que 
adquiriu” (QUEIROZ, 1988, p.19).

No Brasil, as histórias de vida como metodologia de investigação 
científica, no campo da Educação, ganharam força nos últimos quinze 
anos. Em um levantamento da produção acadêmica entre os anos de 1985 
e 2003, realizado por Bueno et a l (2006), as autoras assinalam que o signifi
cativo número de estudos autobiográficos e com histórias de vida de pro
fessores encaminhados para as reuniões da Associação Nacional de Pós- 
Graduação em Educação (ANPEd) e os Encontros Nacionais de Didática 
e Prática de Ensino (ENDIPE), a partir dos anos 1990, é indicativo da 
adesão a esse tipo de metodologia por pesquisadores brasileiros. Contudo, 
o que se destaca na análise realizada é a forte dispersão e a diversidade 
quanto à qualidade, do ponto de vista teórico e metodológico, da produ
ção acadêmica, presente em teses, dissertações, livros e artigos.

Baseadas na revisão de literatura realizada por Olinda Evangelista 
e Eneida Shiroma em 2003, Bueno et a l (2006, p. 391) destacam que 
“o acesso a textos publicados em Portugal e distribuído aqui, reunindo 
colaborações de autores portugueses, franceses, suíços e italianos, com 
teorias e investigações sobre o método autobiográfico como recurso me



todológico e como fonte de pesquisa”, foi um dos aspectos definidores 
desse cenário.

Em suas análises, as autoras destacam ainda a grande contribuição da 
intensificação dessas metodologias para a renovação da pesquisa educacio
nal, fazendo aflorar o interesse por novas questões, tais como as que se 
configuram nos estudos sobre a profissão, profissionalização e identidades 
docentes (BUENO et al, 2006).

Dentre os inúmeros recortes em termos de objeto, as autoras cons
tataram uma ênfase no estudo de trajetórias de formação e trajetórias pro
fissionais de professores, no estudo dos saberes docentes, na formação 
continuada.

Ao lado dessas temáticas, memórias docentes também constituíram 
um veio de análise, presente na produção, frequentemente referidas à es
crita e à leitura das professoras, às lembranças de velhas mestras sobre a 
escola no passado, à memória de educadores de prestígio, etc.

Contudo, as autoras ressaltam também alguns aspectos que consi
deram problemáticos ou lacunares nesses estudos: a grande dispersão da 
produção, o desequilíbrio nas formas de divulgação e circulação das pes
quisas, a ausência de um diálogo entre as pesquisas, a imprecisão concei
tuai e a pouca utilização do recurso na modalidade pesquisa / formação.

As pesquisas e seus achados: importância da família, da escola 
e do trabalho na constituição de disposições para a docência

Bastante impactadas por essas discussões, iniciamos em momentos 
diferentes duas pesquisas sobre professoras das séries iniciais do Ensino 
Fundamental e professores universitários, recorrendo às histórias de vida. 
Valorizar a memória pareceu-nos um caminho fecundo, pois nossas for
mas de classificar o mundo social se enraizam nas primeiras experiências 
de socialização familiar e escolar e têm na lembrança “uma chave para 
tudo o que veio antes e depois” (BENJAMIN, 1985, p.37).

Na caminhada, Bourdieu (1996) tornou-se um interlocutor, central,r>
pois seu aporte teórico permite entender as escolhas, as formas de per- 
ceber o mundo social, as práticas que se desenvolvem tanto na vida pro
fissional como na esfera privada. Enquanto sujeitos que possuem uma 
relativa autonomia frente às condições objetivas de existência (sociais e 
históricas), um campo de possibilidades lhes é oferecido, campo que não 
é ilimitado, pois é marcado pela estrutura social. Na verdade, a opção por
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Bourdieu (1996) permitiu trabalhar a tensão agente e estrutura social no 
curso do tempo, superando paradigmas que consideram isoladamente ou 
o indivíduo ou as condições sociais de existência.

O fato de trabalharmos com memórias/trajetórias de professores 
significou ultrapassar certas representações que veem os professores de 
modo asséptico, pelo que fazem ou não fazem ou pelo que devem fazer. 
Permitiu-nos considerar objetivamente uma trajetória individual como 
uma sequência de posições num ou mais campos da prática social e subje
tivamente como uma história pessoal cujo relato atualiza visões de si e do 
mundo (DUBAR, 1998).

O desafio posto foi o de elaborar um mosaico irregular e atravessado 
por rupturas onde nem sempre encontrávamos as “chaves” para estabe
lecer relações de significado, pois não havia a ilusão de que as histórias 
fossem contínuas e lineares (BOURDIEU, 1996).

Na opção feita, o desafio foi de dupla natureza. Parafraseando Ben- 
jamin (1985), tanto pequenos como grandes acontecimentos foram consi
derados importantes em suas narrativas.

O fato de termos em Pierre Bourdieu um interlocutor importante per
mitiu que as histórias fossem sendo articuladas em torno das condições de 
produção desses sujeitos, no sentido de reconstruir “o conjunto de relações 
objetivas que vincularam o agente considerado — pelo menos em um certo 
número de estados pertinentes do campo — ao conjunto de outros agen
tes, envolvidos no mesmo campo e que se defrontaram no mesmo espaço 
dos possíveis” (BOURDIEU, 1996, p.82). Por essa via, desfez-se, confor
me Bourdieu, a imagem de biografias carregadas de supostas permanências, 
atribuídas por filiação, estado civil, profissão, expressão de instituições juri
dicamente instituidoras de posições em espaços sociais.

A pesquisa de Lelis (1996) teve como objeto de estudo histórias de 
vida de treze professoras que atuavam nas primeiras séries do Ensino Fun
damental de escolas públicas e privadas, localizadas na cidade do Rio de 
Janeiro em diferentes bairros da zona norte, sul e oeste. O critério de es
colha foi o de selecionar docentes com mais de quinze anos de experiência 
profissional que não haviam se ausentado da sala de aula em nenhum pe
ríodo. Interessava à autora verificar o percurso dessas mulheres e a consti
tuição de disposições para a docência.

A partir do material levantado, da leitura e releitura de narrativas, três 
eixos foram emergindo como referências-chaves nas trajetórias: a entrada



na profissão, as representações sobre os alunos e os modos de trabalhar 
na sala de aula.

Como questão inicial, o que deve ser destacado é o fato de que a 
inserção na profissão não se dá de forma linear, mas é produzido por 
um conjunto de determinações sociais. Determinações que expressam os 
espaços nos quais essas professoras transitaram desde a primeira socia
lização e que foram importantes na constituição de disposições mais ou 
menos favoráveis ao magistério. Nesse sentido, o início de uma trajetória 
profissional deve ser compreendido para além de um rito de passagem 
(expresso em concursos, provas) ou uma etapa em termos de ciclo de vida.

Nas histórias de vida das professoras, o que apareceu foi uma confi
guração de fatores que contribuiu para a entrada na carreira: socialização 
familiar impregnada da ideia do magistério ser um trabalho adequado à 
mulher, ausência de outras possibilidades profissionais, restrições econô
micas que as empurraram para uma profissão hoje ocupada por segmen
tos das camadas populares, início de vida profissional pela via das aulas 
particulares, antes da obtenção de um título acadêmico.

Do ponto de vista da experiência escolar, o que se destacou foi a 
marca de um “sistema de pensamento” (BOURDIEU, 1974), de uma 
memória impregnada de pessoas ligadas a um mesmo objeto — uma dis
ciplina, uma escola, um projeto educativo (KENSKI, 1994, p.47). Essa 
memória tanto tende a “monumentalizar” o espaço físico, a atmosfera de 
um curso, as aulas de determinados professores como também inclina-se 
a desqualificar a história escolar, as práticas de formação, esvaziando-as 
de significado.

No interior desse quadro, as estratégias desenvolvidas para a reali
zação de uma opção profissional podem ser localizadas no valor confe
rido à escolarização pelas famílias. Cruzando-se o estímulo da família no 
que se refere ao valor do “estudo” (visto como possibilidade de ascensão 
social) ao ideário de uma profissão própria à mulher, reencontramos 
no conceito de habitus de Bourdieu uma chave para a compreensão da 
gênese de disposições para a docência: “essa espécie de sens©' 'prático 
do que se deve fazer em dada situação -  o que chamamos no esporte, o 
senso do jogo, arte de antecipar o futuro do jogo, inscrito, em esboço, 
no estado atual do jogo” (p. 42).

Se, à primeira vista, parte desse grupo foi condicionada ao magistério 
e não efetuou uma “escolha” propriamente dita, as disposições foram sen-
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do modificadas no curso do tempo e encerravam compromisso com o alu
no, manifestando-se na relação pedagógica e nas estratégias desenvolvidas.

Mas as histórias de vida apontaram ainda para os modos de trabalhar 
em sala de aula. Nas perspectivas imprimidas às práticas pedagógicas, os 
estilos de ensinar foram aparecendo e expressaram, o maior ou menor 
acesso aos bens culturais, a obtenção ou ausência de títulos escolares, a at
mosfera e o projeto das escolas onde construíram suas histórias. Suas pre
ferências e escolhas por determinado procedimento ou atividade não eram 
fruto de mera subjetividade, mas formas peculiares de resposta, geradas a 
partir de condições objetivas de existência e de trabalho. Nessa direção, os 
recursos que possuíam variavam em função do volume e da estrutura de 
capital cultural que incorporaram nos processos de socialização e apon
taram para um dado importante: os estilos de ensinar não são assépticos, 
pois encerram estilos de vida das próprias professoras.

Não há passividade nas trajetórias profissionais percorridas, pois 
um “capital pedagógico” foi sendo elaborado no percurso, capital que 
inclui idéias, valores, saberes e práticas que os professores possuem 
e que vai além do que se convencionou denominar incompetência / 
competência técnica. Recorrendo ao conceito de campo e de habitus de 
Bourdieu para pensar a força da instituição escolar no modo como o 
magistério das primeiras séries vive a profissão, podemos afirmar que 
as professoras investigadas ocupam posições diferenciadas em função 
da maior ou menos incorporação de capital pedagógico, em função das 
posições adquiridas nos espaços onde trabalharam e trabalham com seus 
jogos de força, seus valores e práticas.

Parafraseando Souza e Kramer (1994, p. 11), o esforço foi o de pen
sar como uma história de vida se comunica com outras histórias, “como 
várias vidas são perpassadas por uma história mais abrangente, enfim 
como a presença do coletivo se explica nos relacionamentos cotidianos, 
nas práticas sociais e emergem nas narrativas das professoras”.

A pesquisa de Nascimento (2006) analisou as trajetórias de forma
dores dos professores, com o objetivo também de compreender como se 
deu neles a construção das disposições para a docência e para a atuação na 
formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, em 
nível superior.

C) recorte do objeto recaiu sobre vinte formadores de professores 
para os anos iniciais do Ensino Fundamental, que atuavam em cursos de



Pedagogia de três universidades públicas do Rio de Janeiro. A opção por 
privilegiar a constituição das disposições para a docência nesses profissio
nais, a quem cabe, por excelência, a produção, reelaboração e transmissão 
do conhecimento no campo da educação, se fez em virtude da relevância 
dos saberes pedagógicos na formação de professores e da importância das 
experiências escolares, incluindo-se aí aquelas vivenciadas durante a for
mação profissional, para a construção das práticas docentes dos futuros 
professores.

Sempre atenta aos critérios estabelecidos inicialmente para a seleção 
desses profissionais (tempo mínimo de oito anos de atuação no ensino 
superior e diversidade de sexo, idade, tempo de formação, titulação e dis
ciplina lecionada), a escolha foi realizada a partir de uma rede de identifiça- 
ções, ou seja, a partir das indicações sucessivas dos próprios entrevistados.

Durante as entrevistas, a autora buscou conhecer os fatores que con
tribuíram para o avanço desses formadores na escolarização e para a esco
lha do magistério como profissão, bem como identificar nas concepções 
que esses profissionais traziam acerca de si mesmos, do campo em que 
atuavam e de seus alunos, vestígios de experiências significativas vividas 
no decorrer de suas trajetórias.

Analisar como se constituíram, nos formadores, as disposições para 
a docência e para a atuação na formação de professores implicou compre
ender a diversidade desses profissionais que ocupavam posições distintas 
em função dos diferentes volumes de capital cultural que possuíam e das 
suas diferentes trajetórias vividas.

Com relação à questão central -  a de como eles se tornaram profes
sores - ,  o que apareceu foi a diversidade de trajetórias e das razões que os 
levaram a “optar” pela profissão e pela formação de professores para as 
séries iniciais. Destaca-se aí a multiplicidade de fatores que se interpenetra- 
ram, favorecendo uma opção ora interpretada como “vocação”, ora como 
uma “escolha do necessário” ou como uma opção feita em função das 
oportunidades concretas que foram se colocando. A pesquisa ̂ videnciou 
que essa opção se deu a partir dos valores tacitamente vividos <àu expli
citamente comunicados pelas famílias de origem, dos constrangimentos 
sofridos em decorrência das condições materiais de existência dos grupos 
de referência e das imagens modelares construídas a partir de relações 
com professores (pais e mães, outros familiares, amigos, professores dos 
diversos níveis de ensino). Em todos os casos, essas escolhas podem ser
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compreendidas como produtos da relação entre um habitus e as pressões e 
estímulos de uma conjuntura, ou seja, como produtos de um habitus ajus
tado a uma determinada demanda social.

Quanto aos vestígios dos processos de socialização pré-profissionais, 
um dado emergiu com bastante força: embora as famílias de origem pos
suíssem volumes de capitais muito diversos, do ponto de vista social, eco
nômico e cultural, a totalidade dos professores entrevistados destacou o 
alto investimento dessas famílias na escolarização de seus filhos e a utiliza
ção de estratégias de investimento similares, independentemente da classe 
social a que pertenciam. O que a pesquisa revelou foi que o investimento 
educativo (cultural e escolar) das famílias de origem foi mais significativo 
para o desenvolvimento de uma relação favorável com o conhecimento 
e com a instituição escolar, bem como para a constituição de disposições 
para o estudo, para a leitura, para o consumo de bens culturais, não tendo 
sido relacionado diretamente com a constituição de um habitus específico 
para a docência.

No que se refere ao processo de escolarização, a pesquisa apontou 
que as experiências escolares e os professores com quem os entrevista
dos convieram ao longo de suas vidas marcaram profundamente suas 
concepções atuais sobre a escola básica e contribuíram para a construção 
das imagens que têm hoje do “bom” e do “mau” professor, bem como 
das concepções acerca do papel desse profissional. Com frequência, as 
imagens dos bons professores estiveram relacionadas com as formas 
como esses se relacionavam com os alunos, com o conhecimento e com 
o processo ensino-aprendizagem e o modo como se posicionavam criti
camente diante do mundo e do magistério. Tais imagens, contudo, apare
ceram sempre atravessadas pelas concepções, valores, compromissos que 
tomavam para si hoje, enquanto profissionais formadores de professores, 
o que nos permite compreender o passado, revelado pela memória, como 
uma construção e uma reinterpretação constante, a partir do momento 
presente (LE GOFF, 1985).

No que se refere à socialização profissional, evidenciou-se a impor
tância das entradas na profissão e das primeiras experiências profissionais 
para a construção de suas identidades profissionais e das concepções que 
trazem acerca do Curso de Pedagogia, da formação de professores e do 
campo em que exercem sua profissão -  as faculdades de educação. Nesse 
sentido, cabe-nos ressaltar que os professores que frequentaram o curso
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Normal ou a licenciatura e/ou tiveram experiências profissionais signifi
cativas junto aos professores que atuam nas séries iniciais foram aqueles 
mais fortemente identificados com esses professores e os que tinham na 
formação desses profissionais o eixo central de suas preocupações como 
docentes e pesquisadores. E possível que, para esse grupo de formadores, 
as disposições adquiridas anteriormente, na formação inicial e na experi
ência nos níveis mais elementares do ensino, estivessem na origem de uma 
percepção diferenciada do curso de Pedagogia e do perfil dos alunos que 
aí se encontram.

De certa forma, essas duas pesquisas se aproximam ao revelarem a 
força dos modos de socialização familiar e escolar na constituição do habt- 
tus profissional, bem como o significado de certas experiências na consti
tuição de disposições para a docência

Considerar o magistério como campo de forças em que os professo
res ocupam posições, movimentam-se no curso do tempo, jogando o jogo 
possível de ser jogado, é reencontrar a profissão em outros termos, pois 
nela as diferenças não são sublimadas: ao contrário são condições para sua 
afirmação, pois encerram a estrutura sobre a qual os professores construí
ram formas de perceber e classificar o mundo social (LELIS, 1996).

O fato de termos trabalhado com histórias de vida possibilitou a 
apreensão de uma história mais global, sem que perdéssemos com isso a 
singularidade de cada história individual.

A guisa de conclusão

A partir do que vimos vai ficando evidente o valor da história de vida 
em pesquisas sobre trajetórias sociais e identidades profissionais. No caso 
da formação de professores e da profissão docente, os relatos orais permi
tem que apreendamos os processos de socialização vividos em períodos 
importantes da vida dos professores e seu peso na constituição de dispo
sições para a prática pedagógica, o que inclui os modos como os docentes 
vivem a relação com o aluno, os estilos de ensinar, os habitus profiss^pnais. 
Os comportamentos, as atitudes que os professores manifestam são tribti- 
tários de experiências mais ou menos remotas vividas no seio da família, 
da escola, das instituições sociais como a igreja, o partido político, etc.

As histórias de vida permitem o mapeamento das instâncias que fo
ram fundamentais na formação dos professores e ajudam a entender os 
itinerários percorridos em termos da carreira construída. Assim, o nível
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de ensino em que o professor leciona, a inserção em uma rede pública 
ou privada, a formação em uma dada área do conhecimento passam a 
ser compreendidos como produtos de uma trajetória individual e coletiva 
marcada por dimensões como o gênero, a classe social, a etnia, a geração.

Se, por um lado, a multiplicidade de perspectivas geradas por essa 
abordagem revela a sua fecundidade em termos de poder explicativo, por 
outro lado, não podemos deixar de nos preocupar com sua utilização de
senfreada sem qualquer vigilância metodológica.

O fato de muitos trabalhos ignorarem o processo de produção das 
narrativas, a relação entre os relatos de vida, as condições sociais de produ
ção desses agentes pode tornar a história de vida uma panaceia, destituída 
de qualquer valor heurístico.

Recorrendo às advertências feitas por Pierre Bourdieu sobre a ilusão 
biográfica, podemos pensar as trajetórias de vida, não na perspectiva de 
uma sucessão longitudinal de acontecimentos sem qualquer integração à 
estrutura social, mas como “acontecimentos biográficos que se definem 
como colocações e deslocamentos no espaço social” (BOURDIEU, 2006, 
p.190). Só assim superamos a dimensão individualista e personalista da 
história de vida, passando a percebê-la no conjunto das relações sociais 
que unem os agentes.
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