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Capítulo 5
Caminhos trilhados

Este capítulo apresenta os caminhos trilhados, a história da investigação, 
incluindo planejamentos, desejos e, efetivamente, a dialética do vivido em 
cada uma de suas etapas. Ancoramo-nos na contribuição significativa dos 
escritos do livro da vida ao longo de todo o texto, no qual registramos os 
avanços e recuos na configuração metodológica de nosso estudo. 

Inicialmente, contamos a história, apresentando o caminho biográfico-
-espistemológico da investigação, especialmente, pelo encontro com a metodo-
logia das histórias de vida. A seguir, a reflexão sobre o lugar do livro da vida, 
lugar que foi, a pouco e pouco, assumindo centralidade – no processo de sua 
escrita, seus múltiplos sentidos foram sendo delineados, e no item a cozinha 
como metáfora refletimos sobre o movimento da pesquisa como permanente 
construção de caminhos. Finalmente, fazemos o relato dos desdobramentos 
metodológicos, apresentando cada uma das etapas percorridas. 

Caminho biográfico-epistemológico da investigação

Contando uma história: “fragmentos autobiográficos” 

O encontro com a metodologia desenvolvida, na presente investiga-
ção, tem uma história que precisa ser contada. Sua origem não se coloca no 
doutoramento, do ponto de vista de seu início formal, mas sim como pro-
cesso que se desenvolve ao longo de muitos anos, anteriormente à chegada 
da pesquisadora em Portugal. Narrar esse percurso compõe um exercício de 
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explicitar a natureza biográfica não só do objeto de investigação, mas, nesse 
momento, especialmente, da escolha do caminho metodológico.  

A análise do sentido da origem encontra o seguinte registro no livro 
da vida: 

Se é preciso buscar, por motivos de organização interna, o momento funda-

cional da presente pesquisa, coloco-me frente a uma primeira questão epis-

temológica: um tempo, uma origem que não se permite demarcar de forma 

nítida e precisa. Vasculhando o passado, não encontro o sentido da origem 

nos intensos trâmites burocráticos desenvolvidos no primeiro semestre de 

2004, na chegada em Portugal, nem mesmo no primeiro dia de trabalho na 

Universidade de Évora. Se não localizo a ‘origem’ em um ‘tempo’ e um ‘es-

paço’ delimitados, encontro, então, no ‘desejo’, nos movimentos de elabora-

ção dos primeiros projetos de estudo, visando o doutoramento. O encontro/

desencontro com temáticas foram trazendo o adensamento de questões que 

envolvem a docência, a memória, a narração; as leituras preliminares, a revi-

são de literatura feita no Brasil, as aulas de francês com a querida professora 

Georgina [...], as diferentes tramas que me trouxeram a Portugal com o ob-

jetivo de perseguir um desejo. Desejo que se materializa no aprofundamento 

da trajetória de professora-pesquisadora, no instaurar de um tempo de mais 

tranquilidade e calma (set. 2004). 

É assim, no “tempo do desejo”, que o doutoramento se coloca, bem 
como o encontro com a metodologia, desejo de adentrar nos movimentos 
da docência, de compreender as tramas que possibilitam formas instituintes 
de formação. Formação que não se limita à dimensão acadêmica, mas que 
atravessa a vida. Foi assim que a investigação, que resultou na dissertação de 
mestrado, teve como foco metodológico a inserção no dia a dia de uma escola 
dos primeiros anos do ensino fundamental no Brasil, buscando as possibili-
dades de construção de um saber não institucionalizado e que traz a potência 
do fazer coletivo. Naquele contexto, a participação no desenvolvimento do 
Polo de Memória e Narração1 buscou encontrar, no resgate memorialístico 

1 O Polo de Memória e Narração foi implantado e desenvolvido pelo grupo de pesquisa Políticas 
de Formação de Professores nas Novas Configurações Sociais, pesquisa financiada pelo CNPq 
e coordenada pela professora Célia Linhares, na Universidade Federal Fluminense (UFF), nos 
anos de 1994-1997. “A proposta do polo era constituir um espaço de encontro entre profes-
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e na troca de experiências, uma alternativa emancipatória para a construção 
de saberes docentes.

Naquele trabalho de pesquisa, as categorias “memória” e “narração” 
estão presentes de forma marcante, e nele encontro uma busca de recurso 
metodológico numa “perspectiva biográfica”, contudo, não propriamente na 
“história de vida”. Além de recursos à observação participante no cotidiano 
da escola, a metodologia caminhou por meio de entrevistas biográficas temá-
ticas, as quais trazem fragmentos da vida das professoras em função da pro-
blemática proposta na investigação. A dinâmica do Polo de Memória e Nar-
ração tinha como pressuposto a partilha de experiências significativas entre as 
professoras e os investigadores em um olhar para o passado, potencializando 
o presente e o futuro.2 

O acompanhamento de processos de formação contínua de professo-
res/as3 resultou na produção do artigo “Fragmentos autobiográficos” (Bra-
gança, 2001a). Percebemos, nesse texto, um lugar marcante no sentido de 
instaurar uma etapa profícua de estudos, a qual se define após a conclusão do 
mestrado, indicando, assim, a continuidade do processo de investigação com 
uma aproximação mais específica do aporte biográfico, tal como o próprio 
título sinaliza. O artigo apresenta dinâmicas e oficinas realizadas com pro-
fessores/as, em uma metodologia com recurso memorialístico e, ao mesmo 
tempo, analisa o sentido biográfico da formação. 

 O texto abre caminho para o aprofundamento do estudo das histórias 
de vida e indica alguns conceitos importantes. Nele, encontro a arqueolo-
gia de uma paixão epistemológica pela “memória” como categoria teórica e 
pela perspectiva das “histórias de vida” como desdobramento metodológico 
potente: 

sores e professoras, onde o conhecimento pedagógico fosse produzido a partir da narração das 
experiências cotidianas vividas e pela rememoração da trajetória profissional” (Bragança, 1998, 
p. 44).

2 O artigo “A produção do saber na escola: possibilidades emancipatórias da narração na forma-
ção permanente do educador” (Bragança, 1998) traz a síntese da referida pesquisa. 

3 O referido trabalho foi realizado durante os anos de 1996 e 2000, por meio da coordenação do 
Projeto Habilidades de Estudo, desenvolvido pelo Departamento Nacional do Serviço Social 
do Comércio. O projeto atua com crianças dos primeiros ciclos do ensino fundamental, ofe-
recendo uma série de atividades que incentivam a curiosidade científica, a pesquisa, a reflexão 
crítica e a construção/reconstrução do saber.
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A palavra memória por si só tem um peso forte sobre meu imaginário. Sou 

forçosamente transportada aos meus arquivos pessoais, pelos quais tenho 

muito zelo: cartas, fotografias, cadernos e livros escolares, pequenas lembran-

ças que, em seu conjunto, contam um pouco de minha história, história par-

tilhada em vários contextos sociais ao longo dos anos. Cada uma dessas recor-

dações me leva em um movimento de volta à origem, no sentido da busca de 

um fio perdido no tempo; fio que, no conjunto de outros fios, compõe uma 

teia, uma rede de interdependências onde vida pessoal, profissional, afetiva, 

religiosa se inter-relacionam (Bragança, 2001a, p. 109). 

A importância atribuída aos arquivos pessoais foi tornando-se cada vez 
mais presente; de maneira intuitiva, algo falava da importância desses regis-
tros. O ingresso como professora universitária,4 a atuação específica no cam-
po da formação de professores/as e a participação em projetos institucionais 
de investigação5 contribuíram para adensar os estudos nesse campo e buscar 
fundamentação em uma metodologia com aporte específico nas histórias de 
vida de professores/as. No desenvolvimento dos Núcleos de Memória, do 
Vozes da Educação,6 nas oficinas da UERJ sem Muros e no cotidiano das 
aulas de filosofia da educação e prática de ensino, o recurso à análise da tra-
jetória das experiências da vida foi reforçando a importância desse caminho 
como possibilidade de formação. 

Dessa forma, a continuidade dos trabalhos de investigação, realizados 
após a dissertação de mestrado, trouxe o adensamento teórico-metodológico 
e a aproximação das “histórias de vida”. Contudo, em abordagens que, se-
gundo a análise de Josso (2002a), são pertinentes a uma perspectiva de “pro-
jetos”, pois em nenhuma das experiências anteriormente referidas houve um 
trabalho centrado na globalidade temporal. O caminho percorrido foi, então, 

4 Professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (FFP/UERJ) e do curso de pedagogia da Universidade Estácio de Sá (UNESA), a partir 
de março de 2000. 

5 Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da Educação: Memória e História das Escolas de São 
Gonçalo e ALEPH – Programa de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Educação da UFF, 
coordenado pela professora Célia Linhares

6 Uma das dimensões do trabalho dos Núcleos de Memória, implementados pelo Núcleo Vozes 
da Educação, é o trabalho com os fragmentos biográficos como possibilidade potencializa-
dora da formação contínua de professores/as em suas interfaces com a memória da própria 
instituição escolar.
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a pouco e pouco, abrindo novas possibilidades e constituindo projetos de 
futuro que assumem contorno na presente investigação. 

O livro da vida 

Há uma semana, mais ou menos, iniciei a releitura do livro da vida com o 

objetivo de perceber os caminhos percorridos pela pesquisa, especialmente o 

registro do encontro com as professoras portuguesas e brasileiras nas entrevistas 

biográficas. O livro traz a tessitura da pesquisa, seu ir e vir e preciso retomá-lo 

para, por um lado, dizer sobre o desenvolvimento do trabalho; por outro, para 

compreender, de forma mais clara, o papel do próprio livro na pesquisa. Nesse 

reencontro, ao voltar aos primeiros escritos, não posso negar uma sensação es-

tranha: é como se a Inês de hoje olhasse a Inês de três anos atrás e, nesse olhar, 

se percebesse diferente. Retomo também as primeiras dúvidas e questões, os pri-

meiros encaminhamentos dados à pesquisa e posso observar como foram sendo 

reconstruídos. Um importante espaço é dedicado à reflexão sobre os caminhos 

metodológicos, além de contemplar questionamentos sobre o trabalho, refle-

xões sobre leituras e suas relações com a pesquisa. Identifico dúvidas epistemo-

lógicas e teóricas que o desenvolvimento do trabalho conseguiu superar; minhas 

reações e aprendizagens frente às leituras. Percebo sua importância como espaço 

de reelaboração e construção dos caminhos da pesquisa. Me emociono, olhan-

do as experiências, reconstruo alegrias e tristezas. É como se estivesse diante de 

uma tela e assistisse a um filme sobre os três últimos anos (27 jul. 2007).

O livro da vida coloca-se, assim, como narrativa escrita do processo 
de pesquisa, de questionamentos, de reflexões, de autoanálise do sentido da 
pesquisa em suas interfaces com a vida, em que tramas pessoais e acadêmicas 
se imbricam. E, logo cedo, vieram dúvidas sobre seu lugar na pesquisa: esse 
material constituiria um capítulo da tese ou, pelo contrário, deveria ficar res-
trito à investigadora e oculto na elaboração do trabalho? 

[…] O livro da vida é o espaço da intimidade pessoal, é revelador da constru-

ção interna da pesquisa, é lugar do ‘eu’ pessoal se colocar nas crises vividas, 

na elaboração do pensamento a partir do diálogo com os outros. […] Não 

seria, assim, parte integrante do trabalho? Seria menos científico por vir da 

experiência pessoal? (25 out. 2005) 
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A continuidade de sua escrita foi, então, possibilitando resposta para 
essas indagações. 

Já pensei no papel desse livro de diferentes formas, ou melhor, ele próprio foi 

se colocando e mostrando seu lugar ao longo do desenvolvimento do traba-

lho. Se, inicialmente, constituía um material à parte e de âmbito particular, 

aos poucos foi mostrando sua centralidade como registro privilegiado da pes-

quisa, na explicitação de seus fios condutores (20 fev. 2006).

Depois de algumas reflexões, e das orientações do professor Bravo Nico 
sobre a forma de preservar o sentido peculiar de seu texto e, ao mesmo tempo, 
afirmar sua presença, chegamos à dinâmica textual que pôde ser observada 
ao longo dos capítulos anteriores. O livro da vida não consiste em um texto 
à parte, pois sua presença perpassa cada etapa do trabalho, acompanhando 
sua elaboração. Assim, suas reflexões foram inseridas como lampejos ao lon-
go do texto, e a leitura desses lampejos nos projeta para diferentes tempos e 
espaços de escrita, contextualiza e indica questões e impasses da construção 
do trabalho. 

Neste capítulo, seu papel assume, entretanto, uma natureza diferen-
ciada, pois o início do trabalho de campo, desenvolvido ao longo do ano de 
2006, incorpora ao livro uma nova dimensão, já que passou a abrigar também 
o papel de caderno de campo – foi nesse mesmo texto que inserimos o relato 
dos primeiros contatos com as professoras e as trilhas, emoções e aprendiza-
gens de cada encontro. Nesse sentido, trazemos muito de uma escrita tecida 
ao longo do processo da pesquisa, da forma como foi registrada no livro da 
vida, e vamos, como na feitura de uma colcha, costurando diferentes retalhos 
em uma composição que integra uma pluralidade de cores e imagens, aqui 
traduzidas em histórias, contextos, pessoas, lugares, acontecimentos; enfim, 
uma “tessitura de intrigas”. 

Mas agora é preciso dizer que o livro da vida transforma-se em diário de cam-

po. É nesse mesmo espaço que registro as emoções e angústias da trajetória 

portuguesa desse trabalho acadêmico, em que também farei as anotações que 

vêm do campo, do contato com diferentes cidades, escolas e professoras. De 

fato, a natureza do texto é a mesma e no campo estou desde que, no dia 6 

de setembro de 2004, cheguei a Portugal. A exploração, o conhecimento e a 
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vivência em um espaço vital, geográfica e culturalmente diferenciado daquele 

onde passei todo meu percurso de vida, deram ao doutoramento um sentido 

de acontecimento biográfico e instituiu o trabalho de campo como movimen-

to inerente. Foi preciso circular de autocarro, metrô e comboio, procurar as 

bibliotecas e centros de investigação, esquadrinhar a beleza do centro antigo 

de Lisboa, dos azulejos, dos museus, dos marcos históricos. Foi preciso aden-

trar as pequenas tramas burocráticas que possibilitaram nossa existência legal: 

cartão de utente do Centro de Saúde, cartão do contribuinte, IRS, matrícula 

escolar do Caio… Foi preciso conhecer a escola de 1o ciclo em Portugal, seus 

professores, a dinâmica da formação inicial e contínua, participar de diversos 

congressos; enfim, estar em um intenso campo de trabalho, estudo e vida. 

Parece que, se o trabalho de campo já começou há tempo, hoje, toma ares 

de nova etapa. Muitas leituras e estudos foram tecidos, visando à preparação 

para este momento, para o desenvolvimento do trabalho biográfico junto às 

professoras de 1o ciclo (1o fev. 2006). 

Considerando, então, a centralidade do livro da vida no presente ca-
pítulo, bem como sua peculiar forma de escrita, é importante fazer o ques-
tionamento sobre o ritmo de sua elaboração. O diário pressupõe a escrita 
contínua. Já o livro da vida foi utilizado como espaço de liberdade e, portan-
to, colocou-se fora do cronograma da pesquisa, ou seja, não constituiu um 
movimento obrigatório, mas, pelo contrário, espaço de liberdade e, portanto, 
de um ir e vir não marcado no calendário. Encontramos, dessa forma, regis-
tros de situações no mesmo dia de seu acontecimento, bem como escritos que 
fazem a síntese de meses de trabalho. 

Depois de passado algum tempo, sinto sempre alguma emoção ao retomar o 

livro da vida, não consigo me aproximar dele quando estou muito atarefada, 

agitada, também não consigo escrever em momentos muito intensos de tris-

teza ou alegria. Ao contrário de todos os passos da pesquisa, não tenho data 

marcada no cronograma para escrever nesse livro, o seu lugar tem que ser 

preservado como espaço do desejo e de uma motivação interna muito forte. 

Observo que assume um papel importante no movimento de reflexão sobre 

a pesquisa e seus caminhos, ajuda a escrever as idas e voltas e delimitar os 

caminhos; é também o lugar do registro do trabalho de campo, das emoções, 

angústias e sofrimentos desse percurso (21 jul. 2006).
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Tomando então esse texto, com sua especificidade e natureza, como re-
curso privilegiado, passamos ao relato sobre o desenvolvimento da investigação. 

A cozinha como metáfora: o preparo da “sopa” e de seus ingredientes  

Para além das leituras, estudos, organização do trabalho de campo e tudo 

que o doutoramento implica, a vida aqui em Portugal trouxe muitas aprendi-

zagens, algumas mesmo inesperadas. Uma delas vem a cada dia colocando-se 

de uma forma particular: a culinária. Lembro que na infância tive algum in-

teresse pela cozinha, mas depois de alguns incidentes críticos fui afastando-

-me e envolvendo-me em outras tarefas e, logo cedo, os estudos e o trabalho 

me tomaram. Assim, a cozinha, sempre bem administrada por minha mãe, 

passou ao largo de minha formação pessoal. É claro que aquele cardápio cha-

mado ‘básico’ eu sabia e foi este que coloquei em prática após o casamento, 

tendo sido ‘minimamente’ desenvolvido ao longo dos anos. Em nossa vida 

lusitana, entretanto, na divisão das tarefas domésticas, fiquei responsável por 

este e outros itens cotidianos. Inicialmente, tudo corria como o previsto, dei 

continuidade à aplicação daquele cardápio básico. Contudo, a cada dia fui 

me vendo envolvida de uma forma interessante com a cozinha. Depois de 

longas horas de trabalho acadêmico, começava a desejar ‘ir para a cozinha’ 

fazer algo de especial. Inicialmente, apenas seguindo as receitas do livro que 

minha mãe, carinhosamente, preparou para que trouxesse para Portugal. 

Agora, me vejo interessada em novas aprendizagens, nos sabores das comidas 

portuguesas, das hortaliças que não temos no Brasil, de doces, bolos… Te-

nho uma sensação de desafio cumprido quando faço algo que é aprovado por 

Junior e Caio e, às vezes, até por nossos convidados, mas uma sensação de 

desgosto quando tudo ‘dá para o torto’. Céus! A primeira panqueca era dis-

forme e o bolo de chocolate, no qual depositei todas as esperanças e desejos, 

virou uma ‘musse’. Pensei: ‘Nunca mais faço bolo! Quanto tempo perdido! 

Quanto envolvimento para no final…’. Para no final a transferência de uma 

aprendizagem da vida para a cozinha: é preciso tentar outra vez! É preciso 

buscar outros caminhos, no caso do bolo descobri que a temperatura do for-

no é fundamental. Fiz essa ‘grande’ descoberta depois de algumas tentativas. 

Talvez esteja me deixando viver na cozinha novos prazeres, a aprendizagem 

de um fazer artesanal, de uma prática que articula dialeticamente princípios 
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à ação ativa do sujeito que se deixa transformar, enquanto transforma mistu-

ras em sabores, sabores em momentos simples e intensos em família. 

As complexidades, sempre presentes do processo de doutoramento, me to-

mam de forma intensa a vida. Vivo particularmente a ansiedade do limiar 

do início do trabalho de campo. Já tenho, a princípio, um planejamento 

detalhado do movimento, mas sinto um frio no estômago: será que terei pro-

fessores/as interessados/as em participar do trabalho que estou propondo? 

Dispostos/as a dedicar tempo para a partilha de experiências, para a reme-

moração? Que tipo de relacionamento vou conseguir estabelecer com eles/

elas? Uma estrangeira na escola... Bom, mas penso que é nossa relação com a 

escola e com os professores que vai nos dar pistas e novos encaminhamentos 

para o trabalho. 

Talvez precise entrar em contato com as professoras tal como entrei na cozi-

nha: com abertura e disponibilidade para viver novas experiências, aprendi-

zagens. Sabores que não estão definidos previamente, mas que precisam ser 

buscados, experimentados, na alquimia das relações e da partilha. E, se algo 

‘der para o torto’, esse algo não é estranho, mas faz mesmo parte do movi-

mento de pesquisa, assim como da vida, da natureza do aprender. É sempre 

possível tentar novas panquecas e bolos, inclusive seguindo, para isso, novos 

caminhos (27 out. 2005).

O tempo vai passando e o ritmo parece-me a cada dia mais cronológico e 

menos kairótico. Por natureza, gosto dos cronogramas, da organização mi-

nuciosa do tempo e do espaço, metas, objetivos a cumprir, prazos – fazem 

parte de uma organização pessoal que toma espaço em diferentes dimen-

sões da minha vida, passando pela rotina diária dos cuidados com Caio aos 

afazeres domésticos, marcando os movimentos da vida e da pesquisa. Por 

outro lado, estou sempre desejando apreender e deixar-me tocar pelo ritmo 

kairótico, o tempo da oportunidade, o tempo propício da ação é o tempo que 

conjuga possibilidade e desejo, é um tempo que consegue se impor rompen-

do toda expectativa de um cronograma organizado. É nesse tempo kairótico 

que muitas experiências instituintes se fundam, o tempo de uma construção 

não previsível e imponderável (1o nov. 2005).

Preciso desenvolver o trabalho de campo em Portugal e tenho nove me-

ses, talvez seja o tempo mesmo necessário de uma gestação, necessário 
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para trazer à luz, na perspectiva da maiêutica socrática, um conjunto de 

indícios fundados em uma relação mais direta com a docência e a forma-

ção de professores do 1o ciclo do ensino básico. Diante dessas ref lexões, 

busco articular as potencialidades da dimensão cronológica e kairótica da 

pesquisa. Preciso aprender e incorporar o imprevisível, desenvolver uma 

‘escuta sensível’ ao movimento inerente de cada etapa, entendendo que 

a construção do caminho confunde-se com o próprio caminhar, com a 

própria pesquisa. Por outro lado, é preciso abrir o leque de possibilidades 

que, garantindo os objetivos da pesquisa, possa desdobrar-se de diferentes 

formas. As ref lexões que me tomam indicam provisoriamente alguns ca-

minhos… (1o nov. 2005). 

Ao falar assim dos “caminhos trilhados”, encontramo-nos com um 
movimento que não estava previamente dado, mas foi sendo construído ao 
caminhar. E, assim, fomos buscando, ao longo da pesquisa, sensibilidade 
para com o processo que foi se desdobrando, com o desenvolvimento concre-
to da pesquisa e do caminhar; eram várias as possibilidades que foram sendo 
materializadas, efetivamente, ao longo da pesquisa. No próximo item, passa-
remos à narrativa das trilhas construídas ao longo do processo. 

Abordagem metodológica

Os contornos 

O caminho trilhado pela investigação-formação consistiu na realização 
de três entrevistas biográficas com cada uma das 13 professoras participantes 
– sete professoras em Portugal, que vivem e trabalham na grande Lisboa, no 
Porto e em Évora, e seis no Brasil, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro e de 
Bom Jesus do Itabapoana. 

Com a primeira professora portuguesa, desenvolvemos um “ensaio”, 
ou seja, os encontros que tivemos seguiram todo o caminho proposto para 
a metodologia. Entretanto, a análise de sua trajetória não foi incluída nes-
te estudo, considerando que essa etapa teve como objetivo possibilitar um 
momento de reflexão sobre os movimentos da pesquisa. Seguiu-se, então, a 
investigação com as seis professoras do 1o ciclo do ensino básico, em Portugal 
e, posteriormente, com as seis professoras brasileiras que atuam nos primeiros 
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anos do ensino fundamental. Ressaltamos que as professoras se encontram 
em diferentes momentos da carreira profissional.7 

Para a condução das entrevistas, utilizamos um roteiro orientador, pre-
viamente analisado por professores especialistas.8 Após a montagem do referido 
material e da realização das entrevistas com a primeira professora participante, 
pudemos definir com mais clareza a dinâmica da investigação-formação. Em 
uma etapa de preparação, tanto em Portugal como no Brasil, tomamos como 
objetivo fazer os primeiros contatos, montando, assim, um calendário de en-
trevistas com as professoras. Na confirmação do primeiro encontro, solicita-
mos que levassem um objeto significativo de sua trajetória de vida-formação 
para a primeira entrevista. Como referido anteriormente, o desenvolvimento 
se deu por meio de três entrevistas biográficas, sendo as duas primeiras para a 
narrativa e a terceira para a análise partilhada da narrativa. 

No primeiro encontro, lemos e discutimos os objetivos da investigação 
e uma síntese da metodologia e das etapas do trabalho, por meio de um qua-
dro impresso entregue às professoras, visando dar referências sobre o sentido 
das entrevistas. Posteriormente, fizemos a leitura e a discussão do “contrato 
de trabalho”, material formulado previamente que continha os princípios 
deontológicos tomados como base da investigação, os quais traziam implica-
ções à participação do/a entrevistado/a.9 Em consideração tanto à proposta 
metodológica quanto aos princípios do contrato, todas as professoras se ma-
nifestaram positivamente, aceitando participar da investigação. 

Depois da discussão formal dos caminhos da investigação, passamos a 
um momento de reflexão, por meio da leitura e da discussão do livro Guilher-
me Augusto Araújo Fernandes, de Men Fox, o qual traz, com a linguagem do 
mundo infantil, as complexidades da memória e da formação. Por um lado, 
a história da amizade de um menino e de uma senhora muito idosa indica 
as sendas de uma formação que atravessa as diferentes etapas da vida e que 
se constrói em partilha; por outro, a construção, por Guilherme Augusto, 
de uma “cesta” com uma diversidade de objetos para que a D. Maria Antô-

7 De fato, tal como analisado pela professora doutora Idália Sá-Chaves, no almoço de confra-
ternização após o júri de defesa da tese, realizado no dia 15 de junho de 2009, a investigação 
contou com 14, e não 13 participantes, visto que a investigadora também atuou como sujeito 
no processo de investigação-formação. 

8 Cf. anexo 1. 
9 Cf. anexo 2. 
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nia pudesse retomar suas lembranças foi o gancho para que cada professora 
fosse convidada a narrar a história do objeto significativo que levou para esse 
primeiro encontro, objeto que fizesse referência a um acontecimento de sua 
trajetória de vida-formação. 

Qual o sentido da leitura de um livro de literatura infantil em uma en-
trevista biográfica? Por que partir de um objeto para deflagrar o processo nar-
rativo pelas professoras? Além de possibilitar uma reflexão sobre os sentidos 
da memória e da formação, a presença do livro procurou colocar-nos, profes-
soras e investigadora, no contexto de um processo que se desejava formador e 
partilhado, rompendo com a postura clássica das entrevistas. Pudemos sentir, 
no olhar das professoras, nesse momento em que ainda não nos conhecíamos 
tão bem, certo ar de “surpresa” que foi, a pouco e pouco, instaurando um 
espaço-tempo de maior liberdade. Já o objeto veio para romper com a linea-
ridade do próprio roteiro – organizado de maneira que tocasse as diferentes 
fases da vida em uma sequência. Assim, iniciar o diálogo pela narrativa de 
um acontecimento biográfico, materializado em um “documento pessoal” 
escolhido pela professora, foi o caminho para romper com a cronologia e 
demarcar a possibilidade de que cada narrativa seguisse seu próprio curso.  
A partir daí, demos continuidade, no primeiro encontro, aos itens do roteiro 
relativos a memórias da infância, juventude e vida adulta e à trajetória como 
aluna. De acordo com o roteiro, o segundo encontro foi dedicado às experi-
ências de formação inicial e contínua e à trajetória profissional. 

A expressão “de acordo com o roteiro” assume aqui especial relevância, 
pois podemos afirmar que o que trazemos como “contorno metodológico” 
se refere, ainda, ao relato que foi planejado. Entretanto, a interação e a di-
nâmica estabelecida com cada professora foram peculiares, transformando 
e recriando esse roteiro prévio num movimento sempre novo; assim como 
tivemos oportunidade de seguir metodicamente os itens propostos, pudemos 
também vê-lo totalmente subvertido e recriado, em um processo narrativo 
cheio de idas e voltas. A presença do “objeto significativo” também foi muito 
variada, passando: pelo esquecimento; por sua presença “simbólica”;10 por 
sua apresentação no segundo encontro, e não no primeiro; e por sua utiliza-
ção logo no primeiro encontro, como deflagrador de toda a narrativa tecida, 

10 Professoras que não levaram o documento de memória falaram sobre qual gostariam de levar e 
contaram a história referente a ele. 
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até a presença de uma verdadeira “cesta de memórias”, da qual a professora 
ia tirando os mais diversificados objetos, representativos de diferentes acon-
tecimentos e fases da vida. 

No final do primeiro encontro, entregamos um documento com os 
itens temáticos centrais do roteiro.11 O cerne da investigação coloca-se, justa-
mente, no processo mobilizador de uma narrativa reflexiva, potencialmente 
formadora; nesse sentido, o objetivo foi favorecer uma reflexão prévia ao 
momento da entrevista por parte das professoras. 

Nos dois primeiros encontros, fomos conduzidos pela beleza de narra-
tivas que, tomando a vida como espaço-tempo de formação docente, foram 
entrelaçando experiências vindas das memórias polifônicas dela, da trajetória 
acadêmica e profissional. Nesses relatos, encontramos muitos indícios de ex-
periências instituintes de formação que ressaltam valores aprendidos junto 
aos pais, aprendizagens da vida nas aldeias, vilas e cidades, memórias como 
alunas da escola primária e da formação acadêmica, partilhas nutridas com 
alunos e colegas ao longo da trajetória profissional e tantas outras. Conside-
rando o planejamento prévio de três encontros com cada professora, tivemos 
flexibilidade, não nos deixamos prender pelo roteiro, mas, pelo contrário, 
procuramos apreender a dinâmica própria de cada narrativa. As questões e 
temáticas previstas para determinada entrevista puderam ser retomadas ao 
longo dos encontros pela própria professora ou, quando necessário, por meio 
de questões formuladas pela investigadora. 

O terceiro encontro assumiu grande relevância no caminho metodo-
lógico, pois foi destinado à interpretação partilhada da biografia educativa. 
Após a leitura das transcrições, cada professora foi convidada a discutir, em 
partilha, os sentidos do processo de formação. Nesse momento, foram apre-
sentadas análises preliminares e indicativos encontrados pela investigadora e 
pela professora, conduzidos por um roteiro de reflexão.12 Incluímos também, 
no término desse último encontro, um momento de avaliação da investiga-
ção-formação. As professoras foram convidadas a elaborar, posteriormente, 
um texto escrito sobre os referidos aspectos, com avaliação relativa à partici-
pação no processo, refletindo sobre seus possíveis impactos no processo de 
formação.13 Observamos que esse encontro intensificou o sentido de forma-

11 Cf. anexo 3. 
12 Cf. anexo 4. 
13 Cf. anexo 5.
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ção que se dá tanto para quem reflete sobre seus próprios caminhos na vida 
e na docência como para quem aprende ao ouvir a narrativa do outro e ao 
buscar nela fios de sentido. 

Mas a pesquisa continuou nos instigando. Os caminhos se movimen-
tam e se nutrem por meio de um intenso diálogo entre Brasil e Portugal, di-
álogo posto pela própria temática que nos reporta à contribuição e influência 
de autores portugueses na trajetória de pesquisa que temos desenvolvido no 
Brasil, nessa área. Assim, um primeiro sentido do diálogo materializa-se pelo 
intercâmbio entre a produção acadêmica desses dois países. 

O doutoramento realizado na Universidade de Évora, o mergulho de 
um ano e dez meses na vida portuguesa, aponta um segundo sentido: é uma 
professora brasileira que observa e procura não só os caminhos da produção 
acadêmica no campo das histórias de vida, mas também os movimentos da 
própria escola, dos/as professores/as e da formação. Assim, as imagens, os 
sons, as experiências e, especialmente, a escuta e a análise das narrativas tra-
zem a perspectiva de determinado filtro. Trata-se de um filtro estrangeiro 
e, como tal, o olhar para a vida e a profissão das professoras portuguesas é o 
olhar de um legítimo outro. Por um lado, é o olhar de uma brasileira para os 
movimentos e caminhos da vida e da profissão docente em Portugal; nesse 
sentido, são as experiências como professora e pesquisadora no Brasil que 
indicam as possibilidades de leitura e análise dessa realidade. 

A narrativa das professoras brasileiras, por sua vez, permite escavar um 
contexto conhecido e vivido pela pesquisadora, mas que no estranhamento 
surpreende, levanta questionamentos e vai dando pistas de problemáticas que 
unem sentidos da formação docente e lampejos da especificidade de cada histó-
ria. Além do diálogo entre a literatura e as narrativas de professoras portuguesas 
e brasileiras, este estudo talvez possa ser percebido, pelos leitores portugueses, 
como o olhar de uma estrangeira sobre sua realidade e, pelos brasileiros, como 
um convite à reflexão que insiste em se colocar toda vez que nos confrontamos 
com as semelhanças e singularidades que nutrimos em relação ao outro. 

Desenvolvimento da investigação 

Retomo a tessitura de um caminho de pedras portuguesas, pedras de diferen-

tes cores, um caminho, um mosaico. A reunião com o professor Bravo Nico, 

ontem, foi definidora. As intuições e movimentos do percurso confirmam a 
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decisão de trabalhar com entrevistas […] Caminho traçado. Alívio! É preciso 

saber construir caminhos, é preciso elaborar internamente os indícios, as in-

tuições (28 dez. 2005). 

A construção do roteiro e a contribuição dos professores especialistas 

Tomada a decisão de trabalhar com entrevistas biográficas, passamos à 
organização do trabalho de campo, que assumiu centralidade ao longo do ano 
de 2006, tendo seu desenvolvimento percorrido os meses de fevereiro a maio 
com as professoras portuguesas e agosto a dezembro com as brasileiras. A par-
tir das orientações recebidas e da literatura estudada, elaboramos o roteiro das 
entrevistas biográficas, submetido à análise do professor orientador e, com sua 
resposta positiva, dos demais especialistas portugueses e brasileiros. 

A possibilidade de diálogo com outros/as professores/as sobre o ro-
teiro foi significativa para o desenvolvimento da pesquisa, diálogo que en-
caminhou um conjunto de reflexões e de possibilidades de revisão e ajuste. 
Participaram duas professoras doutoras brasileiras, Célia Linhares e Cármen 
Pérez, e três professores doutores portugueses, Bravo Nico, António Nóvoa e 
António Neto. As análises e sugestões dos professores foram, assim, incorpo-
radas na revisão do roteiro.

 As respostas das professoras brasileiras confirmaram a pertinência da 
estruturação desse roteiro, destacando a importância da relação do trabalho 
com as múltiplas linguagens que vêm da literatura, das imagens fotográficas, 
dos filmes, das músicas, uma dimensão que está presente, mas que poderia 
ser enriquecida. 

Nas mensagens dos professores Bravo Nico e António Nóvoa, encon-
tramos fios que revelaram um sentido comum: a preocupação com a possibili-
dade de que o encaminhamento das questões se centrasse mais, efetivamente, 
nos aspectos da “vida docente”. Assim, o roteiro foi retomado incorporando 
a formulação de questões mais explícitas para cada um dos eixos, buscando 
deixar claro que o olhar às dimensões pessoais da vida se colocava no sentido 
de perceber as experiências formadoras que traziam impacto sobre a docência. 

O encontro pessoal com o professor doutor António Neto trouxe gran-
de contribuição. Nossa conversa nos fez poder discutir aspectos relativos à 
natureza da investigação, à sua organização metodológica e às perspectivas 
de análise propostas. Termino com as palavras do livro da vida, fazendo re-
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ferência ao sentido da participação dos mencionados professores nessa etapa 
da pesquisa: 

Fiquei encantada com a disponibilidade do professor Neto, que, durante duas 

horas, destacou, ponto por ponto, os aspectos que lhe chamaram a atenção na 

estruturação do roteiro. Foi um momento importante desse meu processo de 

formação, pela afirmação do doutoramento como espaço-tempo de partilha 

acadêmica entre professores, que podem ‘ler’, ‘dizer’ e ‘orientar’ aquela que 

como aluna-professora-investigadora procura construir um caminho parti-

lhado do estudo não só com diferentes papéis e olhares, mas também com os 

indicativos pertinentes de revisão a serem feitos e incorporados (20 fev. 2006). 

A definição do número de participantes da investigação-formação e com-
posição do grupo 

Ontem, em Évora, tive uma experiência de saudável confronto de ideias, de 

posições epistemológicas, um diálogo fértil e desejável na construção da in-

vestigação. Conheci um professor e conversei com ele sobre a pesquisa, o foco 

principal, a metodologia, e o professor, com toda gentileza, confrontou-me 

com um conjunto de questões. Se, por um lado, valorizou a temática propos-

ta, por outro, questionou a validade da metodologia, sua representatividade. 

É possível chegar-se a conclusões válidas a partir de narrativas de um núme-

ro reduzido de sujeitos? Não será necessário fazer o levantamento com um 

grande número, para, a partir daí, mesmo em uma perspectiva qualitativa, 

inferir algumas conclusões? No diálogo, insisti sobre a natureza qualitativa da 

pesquisa e na não generalização, ou seja, cada narrativa vale por ela própria, e 

não por encontrarmos princípios aplicáveis a uma totalidade. Referi-me ainda 

ao debate entre Bertaux e Ferrarotti, o primeiro defendendo a perspectiva da 

saturação, ou seja, entrevistar o maior número de pessoas possível até chegar-

-se a repetição de informações e, assim, o investigador pode saber que já tem 

o material empírico necessário. Já Ferrarotti insiste na subjetividade explosiva 

como grande contribuição das narrativas, ou seja, nas histórias de vida, temos, 

por meio da mediação, o encontro com a realidade social mais ampla. Muito 

mais do que o questionamento do número de participantes, vi um confronto 

de natureza epistemológica. [...] A definição do número de participantes em 

um estudo biográfico, desde o estudo de caso único até os estudos múltiplos 
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com a participação de muitos envolvidos, reafirma a não possibilidade de, no 

trabalho de investigação, encontrar dada realidade ou uma verdade fechada 

sobre qualquer que seja a questão, mas, voltando ao paradigma indiciário de 

Ginzburg, encontrar apenas indícios, pistas, sinais, válidos para aquele con-

texto trabalhado, os quais contribuem no sentido de ‘iluminar’, de alguma 

forma, caminhos futuros em outros contextos (28 dez. 2005).

Quantos professores/as fariam parte do trabalho? E quais os critérios 
para o convite tendo em vista a participação na pesquisa? Essas foram ques-
tões amadurecidas ao longo de algum tempo. Chegamos ao número de seis 
professoras portuguesas e seis brasileiras,14 um universo bastante ampliado, se 
tomarmos em consideração a natureza e os desdobramentos metodológicos 
de um estudo biográfico. Contudo, a proposta era que, a partir desse univer-
so, tivéssemos a possibilidade de, posteriormente, escolher narrativas que de 
fato fizessem parte do estudo. Entretanto, quando concluímos as entrevistas 
com as professoras portuguesas, chegamos à conclusão de que cada uma delas 
passou a fazer parte da pesquisa de tal forma que não tínhamos como fazer a 
seleção de algumas narrativas, não era possível pensar o desenvolvimento do 
trabalho sem a presença de cada uma das professoras que já haviam narrado 
suas trajetórias de vida. E, considerando o caráter dialógico do estudo, era 
importante garantir o mesmo número de professoras brasileiras participantes, 
motivo pelo qual se configurou o referencial de 12 professoras. 

E como foi feita a escolha dos/as participantes? O primeiro critério 
foi a diversidade de experiências e caminhos trilhados no magistério do 1o 
ciclo do ensino básico em Portugal e nos primeiros anos do ensino funda-
mental no Brasil, bem como a diversidade de experiências do ponto de vista 
dos contextos históricos, culturais e geográficos. Assim, as professoras convi-
dadas encontravam-se, no instante da realização da pesquisa, em diferentes 
momentos da trajetória pessoal e profissional, incluindo o início da carrei-
ra, tempo médio e final de carreira, professoras em exercício e professoras 
aposentadas. A diversidade se manifesta ainda na constituição de um grupo 
que fala da docência em dois países e em três diferentes cidades em cada um 
deles, incluindo uma com características rurais no Brasil e outra em Portu-

14 Além da primeira professora participante, que contribuiu configurando uma aproximação da 
metodologia proposta. 

Histórias de vida e formação de professores com imagem.indd   147 5/11/2012   11:35:35



148 Histórias de vida e formação de professores: diálogos entre Brasil e Portugal

gal. A intencionalidade incidiu justamente na composição de um grupo que 
pudesse trazer múltiplas e polifônicas experiências de vida e de formação, 
e nessa multiplicidade buscamos não a generalização ou a possibilidade de 
previsibilidade no conhecimento científico, mas o diálogo que pudesse abrir 
caminhos analíticos de compreensão dos movimentos constituintes e insti-
tuintes da formação docente. 

Outro critério importante foi o envolvimento com a docência, ou 
seja, professoras que, apesar de lutas e contradições, têm na docência um 
dos lugares importantes na atribuição de sentido e significado para a vida. 
Portanto, não foram consideradas previamente as concepções e práticas pe-
dagógicas desenvolvidas, mas sim o compromisso e o envolvimento com a 
docência. É importante destacar que não houve critério relativo à atuação 
com um grupo apenas feminino, fato que se deu a partir dos contatos esta-
belecidos e das indicações recebidas no desenrolar da pesquisa. Entretanto, 
a composição do grupo revela efetivamente a face feminina da docência no 
nível de ensino focalizado. 

Como ocorreu o encontro da pesquisadora com as participantes? Em 
Portugal, os contatos se deram por aproximação com as duas escolas nas 
quais foi realizado o estudo exploratório e também por indicação do profes-
sor orientador. Assim, conhecíamos previamente três das sete professoras; 
com as outras quatro, o contato inicial foi apenas telefônico. No Brasil, ape-
sar de toda natural inserção e proximidade, o fato de desenvolvermos o estu-
do em cidades diferentes e de buscarmos professoras também em diferentes 
fases da carreira levou-nos a entrar em contato com apenas duas professoras 
com as quais já tínhamos um relacionamento anterior, as da cidade de São 
Gonçalo, as quatro demais foram indicadas por amigos professores que têm 
conhecimento mais próximo dos municípios do Rio de Janeiro e de Bom 
Jesus do Itabapoana. 

O contrato de trabalho: critérios deontológicos 

Como anteriormente discutido na revisão de literatura, o “contrato de 
trabalho” assume uma relevância fundamental na pesquisa (auto)biográfica. 
Tomamos como fonte de conhecimento a vida e a história de pessoas que 
têm o lugar de sujeitos participantes da investigação. No caso da presente 
investigação-formação, tanto as professoras convidadas como a investigadora 
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colocam-se em um movimento de aprendizagem e formação, o que indica a 
necessidade de socialização e aceitação, pelas mesmas, da natureza da inves-
tigação, em seus princípios e metodologia, bem como das implicações de sua 
participação. 

Dessa forma, no primeiro encontro, dedicamos um momento à leitura 
e discussão de documentos que apresentam a pesquisa e do “contrato de tra-
balho”. A elaboração desse último se deu a partir da contribuição da leitura 
dos diversos trabalhos indicados na revisão de literatura e, especialmente, do 
documento formulado pela L’Association Internationale des Histoires de Vie 
en Formation (ASIHVIF). Com base nessas referências, nós o revisamos e 
adaptamos, em função das especificidades de nossa pesquisa. 

Dentre os vários aspectos abordados, destacamos: a implicação volun-
tária; a confidencialidade dos nomes dos/as entrevistados/as e dos respectivos 
locais de trabalho; e a autorização para a utilização do material, bem como 
para sua publicação. Quanto ao primeiro aspecto, a implicação das profes-
soras na investigação se realizou por meio de convite, telefonema ou e-mail. 
Nessa primeira aproximação, procuramos apresentar em linhas gerais a natu-
reza da investigação e a metodologia das entrevistas, especialmente o fato de 
serem gravadas, já que esse recurso seria fundamental para o desenvolvimento 
do trabalho. Tivemos a preocupação de favorecer a implicação voluntária, ou 
seja, de que o convite realmente fosse bastante aberto e deixasse as professo-
ras suficientemente à vontade, caso não fosse possível participarem ou não 
tivessem interesse. Porém, em todos os casos, fomos recebidas com muita 
gentileza e amabilidade por parte das professoras. 

Lembro da forma como aprendi a fazer, aqui em Portugal, um bolo de cho-

colate: foram necessárias algumas tentativas, alterar a receita, perceber aos 

poucos o tempo de cozimento. O tempo, o tempo, o tempo, idas e voltas. 

É preciso planejar, investir ação, mas sobretudo viver a experiência no seu 

tempo, saber esperar. E, ainda, acolher os movimentos que vêm da própria 

pesquisa, movimentos que não se deixam disciplinar, nem ‘calendarizar’, mas 

que vão dando certa vida própria à pesquisa, ao processo de construção do 

conhecimento (4 mar. 2006).

Dando o necessário tempo, tal como na “aprendizagem de fazer o 
bolo”, fomos buscando desde os primeiros contatos conjugar três elemen-
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tos: o planejamento prévio cuidadoso, a importância de encontrar o ponto 
de equilíbrio em nossas falas e relações e a necessária reflexividade crítica ao 
longo do processo. Depois da aceitação inicial de cada professora, podemos 
afirmar que foi mesmo o desenvolvimento do trabalho que favoreceu o es-
tabelecimento de laços e relações com a pesquisa; cada uma, a seu tempo e 
com diferentes intensidades, foi-se envolvendo, compreendendo o sentido da 
pesquisa e interagindo com mais liberdade e confiança.  

Outro aspecto significativo do “contrato” foi a confidencialidade dos 
nomes. Inicialmente, tivemos muitas dúvidas sobre como proceder e nos po-
sicionar frente a essa questão, pois, se, por um lado, o anonimato favorece 
espaço para uma narrativa que permita relatar situações difíceis, dolorosas 
e até mesmo indesejáveis, por outro, oculta a identidade do sujeito que é o 
autor de sua narrativa. Foram os estudos da revisão de literatura que, mais 
uma vez, ajudaram a desembaraçar os caminhos. Quanto ao anonimato, Sar-
mento (2002) argumenta que, embora o sujeito participante queira revelar 
sua identidade, ou não veja inconveniente nisso, em uma narrativa de vida, 
outras pessoas são necessariamente citadas, e estas não participam da “con-
tratualização” do trabalho, o que causa um problema de natureza ética. Com 
base nessas reflexões, incorporamos como um dos princípios do contrato a 
“confidencialidade” dos nomes. 

No Brasil, entretanto, tivemos, com duas das professoras participantes, 
a manifestação do desejo de que seus nomes fossem mantidos:

Perguntei se havia pensado sobre o nome a ser atribuído durante a pesqui-

sa, ela disse que não e que queria mesmo me perguntar se seria necessário. 

Foi a primeira professora a me fazer essa pergunta, e pudemos trocar ideias. 

Inicialmente, minha resposta foi que essa é uma proposição que segue os 

princípios deontológicos definidos anteriormente, mas que eu entendia que, 

se ela tivesse outra posição, ou seja, se se sentisse confortável e desejosa de re-

velar sua identidade, poderia ser uma opção pessoal. Relatei para ela, então, 

o percurso de minha reflexão sobre o assunto, destacando que, inicialmente, 

também tive dúvidas a esse respeito, mas que a literatura e especialmente 

outros trabalhos dessa natureza, em Portugal, apontavam na direção do ano-

nimato (10 ago. 2006). 
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Desse modo, a partir da solicitação de duas professoras brasileiras, 
seus nomes foram mantidos. Quanto à autorização para o uso do material, 
bem como para sua publicação, tivemos, nesse momento inicial, a aceitação 
oral de todas as professoras. Não fizemos um documento escrito, guardamos 
apenas a gravação das entrevistas, portanto, o depoimento oral das mesmas, 
porque consideramos que esse procedimento traria excessiva formalização ao 
processo. Posteriormente, encaminhamos pelo correio as biografias educa-
tivas para leitura pelas professoras e anexamos a carta de cessão,15 que foi 
assinada e reenviada para a investigadora. 

Quanto ao “contrato”, podemos concordar com a reflexão de Ferrarotti 
(1990). De fato, na presente pesquisa, ele foi produzido em duas dimensões: 
uma formal e outra informal. Do ponto de vista formal, o “contrato de tra-
balho” se deu por sua leitura, discussão e aceitação pelas professoras partici-
pantes, mas na dimensão informal podemos afirmar que se foi desenvolvendo 
na relação de confiança conquistada ao longo do processo. 

O registro do não verbal e a transcrição das entrevistas

Após as entrevistas, surgiu o desafio dos registros escritos. Nesse mo-
mento, o livro da vida constituiu espaço para o relato informal das impres-
sões sobre cada entrevista, incluindo a dinâmica de interação entre as partici-
pantes, ou seja, as professoras e a investigadora, e para destacar a intensidade 
do não verbal (Poirier et al., 1999, p. 59). Nesse sentido, a cada entrevista 
seguiu-se a narrativa escrita no livro da vida, visando captar ao máximo a 
intensidade da experiência vivida e, posteriormente, a transcrição.

O mês de fevereiro está sendo, de fato, intenso, com a sistematização do ro-

teiro, por meio da contribuição dos especialistas e a realização das primeiras 

entrevistas. Preciso registrar que fiquei assustada com o tempo necessário para 

as transcrições. Minha experiência na realização de entrevista ainda é pequena 

e referida, especialmente, à pesquisa no âmbito do mestrado, quando recebi 

ajuda da minha querida amiga Luiza na transcrição. E agora, no doutoramen-

to, com as primeiras entrevistas, percebi a extensão desse trabalho e o tempo 

necessário para sua realização. As entrevistas biográficas ainda mais, pois são, 

15 Cf. anexo 8.
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por natureza, mais extensas, e está sendo também outro aprendizado. Na pri-

meira, fui tateando; na segunda, já fui sistematizando alguns procedimentos 

‘técnicos’ que contribuem para maior agilidade e eficiência (20 fev. 2006). 

O desenvolvimento da pesquisa foi mostrando a importância da 
transcrição como uma das etapas do trabalho com entrevistas biográficas. 
Essa etapa, inicialmente, trouxe grande dificuldade, em virtude do tempo 
necessário para sua realização e por desafiar o desenvolvimento de uma 
habilidade predominantemente técnica. Entretanto, é importante registrar 
que aos poucos a transcrição das entrevistas foi mostrando que, além de sua 
dimensão técnica, é um processo de grande importância nessa abordagem 
de pesquisa. O discurso oral precisa ser materializado em texto escrito para 
ser analisado detidamente pela pesquisadora. Quais são os desafios desse 
processo? Qual é caminho a ser percorrido pela narrativa das professoras, 
passando por sua elaboração oral, a transcrição, como proposta de registro 
fiel da narrativa e sua posterior elaboração em biografia educativa? Nesse 
momento, essa era apenas a primeira etapa do trabalho, ou seja, a transfor-
mação do texto oral em “cópia” escrita, e não foi sem sentido a recorrente 
estranheza das professoras quando leram as transcrições, pois a lógica que 
constitui a narrativa oral é diferenciada da narrativa escrita, e a transcri-
ção como tentativa de “cópia do oral” acaba constituindo certa caricatura, 
pois lhe faltam os gestos, os olhares, o contexto e o outro a quem se dirige 
aquela narrativa. Mas atua como caminho importante na dialética entre 
compreender e explicar a tessitura da intriga que envolve a trajetória de cada 
professora participante. 

É também significativo registrar que a transcrição efetuada pela inves-
tigadora foi sendo realizada metodicamente ao longo do processo, ou seja, a 
cada entrevista seguiram-se seu registro informal no livro da vida e sua trans-
crição, possibilitando um processo importante de apropriação das narrati-
vas, pois cada entrevista foi ouvida repetidas vezes. Essa dinâmica contribuiu 
também para a análise de conteúdo, pois quando chegávamos a essa etapa 
cada narrativa já constituía um “filme”, indicando uma compreensão ampla 
e contextual da história de vida contada, ao mesmo tempo que alguns indí-
cios e sinais – como recorrências na linguagem, acontecimentos biográficos, 
interfaces entre diferentes dimensões formadoras, o lugar de pessoas e con-
textos – saltavam de cada uma das histórias narradas, ou seja, o movimento 
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dialético entre compreensão e explicação já estava fortemente presente na 
própria voz da professora que havia sido repetidamente ouvida. 

Logo, a transcrição passou a assumir um lugar importante no desen-
volvimento da pesquisa, como revela a reflexão citada a seguir, de quando 
estávamos desenvolvendo a investigação-formação com a oitava professora, 
já no Brasil: 

Retomo agora o desafio da transcrição. Pensei em ter a ajuda de alguém 

nesse trabalho, assim, poderia adiantar outras etapas da pesquisa, mas sou 

tomada pelo desejo de logo retomar a gravação da entrevista, de trazer de 

novo a fala da professora. Cresce o sentimento de que a transcrição faz 

também parte do trabalho, pois coloca-me de forma intensa em contato 

recorrente com a narrativa, produz um movimento importante de apro-

priação e significação fundamentais à continuidade do próximo encontro 

(3 ago. 2006). 

É importante registrar também as aprendizagens que surgiram do pon-
to de vista técnico.16 Consideramos transcrição, aqui, o texto que reproduz 
fielmente o discurso gravado, inclusive as intervenções da investigadora. Cada 
entrevista foi datada, e assinalados sua duração (Poirier et al., 1999, p. 58) e o 
local de realização. Nesse material, já substituímos o nome dos participantes 
pelos pseudônimos que receberam no contexto da pesquisa. Estabelecemos 
códigos para os vícios de linguagem, usando diferentes sinais identificados 
em nota de rodapé, a fim de facilitar a leitura posterior do texto e, ao mesmo 
tempo, manter a fala integral.17 Os trechos de leitura realizados, bem como 
comentários e diálogos que fugiam aos objetivos do trabalho, especialmente 
no primeiro e no terceiro encontros, foram suprimidos, fazendo-se a respecti-

16 Como as entrevistas foram longas, especialmente a primeira e a segunda, observamos que o 
melhor seria transcrevê-las por partes. Assim, fizemos a transcrição de cada entrevista em blocos 
de meia hora; logo depois desse tempo, interrompíamos o trabalho para ouvir novamente a gra-
vação daquele trecho, acompanhando o texto já digitado, com o objetivo de corrigir eventuais 
omissões e/ou equívocos. Após o término de toda transcrição, retomávamos a leitura integral 
do texto, já sem o acompanhamento da gravação, para ajustar a pontuação e fazer correções 
ortográficas. Foram necessárias 544 horas para a transcrição de trinta das quarenta entrevistas 
realizadas. Apenas duas transcrições não foram feitas pela investigadora. 

17 Esse aspecto é fruto de orientação oral da professora Cármen Perez, em um momento muito 
informal de aprendizagem, em nossa casa portuguesa, em Queluz (fev. 2006).
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va observação. Quanto à dimensão da linguagem, Poirier et al. (1999, p. 63) 
questionam o que fazer com os erros de linguagem e afirmam: “A fidelidade 
parece ser a regra mais ética, mas o excesso também pode acabar por preju-
dicar o sentido do que é dito”. Assim, optamos por fazer apenas pequenas 
correções, relativas a equívocos de concordância. Todavia, fizemos todas as 
alterações que foram eventualmente sugeridas pelas professoras entrevistadas, 
após a leitura da transcrição integral, considerando ser delas a autoria da 
narrativa. Nesse caso, foi incluída nota de rodapé, ao final do parágrafo, in-
formando que o mesmo foi revisto pela narradora. O “contrato de trabalho”, 
contudo, deixa claro que essa revisão deve ser apenas de aspectos gerais, e não 
do conteúdo da fala.

Toda a trama que envolveu a transcrição das entrevistas nos levou à 
retomada do livro Histórias de vida: teoria e prática, anteriormente citado 
(Poirier et al., 1999). Se essa obra, a princípio, pareceu-nos muito técnica, 
pudemos perceber com maior clareza por que é citada pela maioria dos 
autores que trabalham com as histórias de vida em Portugal: a segunda e a 
terceira partes são dedicadas à “prática do inquérito”. Encontramos indica-
tivos detalhados sobre a possibilidade de tratamento dos dados das histó-
rias de vida. O reencontro com essa leitura, já em outra etapa da pesquisa, 
contribuiu para a sistematização do caminho percorrido e a reflexão e o 
planejamento do que ainda estava proposto, não no sentido de seguir todas 
as etapas sugeridas pelos autores, mas fazendo as adaptações necessárias, 
escolhendo e reconstruindo caminhos, tanto na realização das transcrições 
como na análise de conteúdo.

Apreensão do diálogo, da interlocução: contexto das entrevistas, gestos, 
entonações, emoções…

Dedicamos este espaço para o relato do processo das entrevistas na 
experiência vivida com as professoras. Este relato busca fonte, especialmente, 
nos registros informais do livro da vida, escritos após cada encontro, anterior-
mente ao processo de transcrição. 

O calendário das entrevistas, quanto aos dias e horários, foi sugerido 
pelas professoras e organizado de forma a contemplar as possibilidades delas. 
Da mesma forma, os locais de realização também foram definidos por elas e 
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compreenderam as escolas em que trabalham,18 suas residências,19 a Faculda-
de de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(FFP/UERJ)20 e a residência da investigadora.21 O cronograma foi, em geral, 
mantido, sofrendo, em alguns casos, alterações previamente agendadas e re-
organizadas. Os locais de realização foram adequados quanto à privacidade 
e à tranquilidade necessárias. Especialmente nas escolas, em determinados 
momentos, sofremos algum tipo de interrupção ou o local foi “invadido” 
pelos característicos ruídos da movimentação dos/as alunos/as, mas nada que 
comprometesse o trabalho.

Além do registro das falas, por meio das entrevistas, podemos observar 
e ressaltar a linguagem como movimento de todo o corpo que fala – por ges-
tos, emoções, pausas e silêncios. Quando realizamos a análise de conteúdo, 
na verdade, contamos não apenas com o registro escrito, mas com a memória 
das interações intensamente vividas. Vivemos a experiência do diálogo e da 
partilha e procuramos a sensibilidade e a sabedoria que vêm do saber escutar, 
do se colocar no lugar do outro e procurar compreender cada narrativa do 
ponto de vista de seus sujeitos e contextos, desenvolvendo, ainda, o cuidado 
de não colocar a investigação no lugar do “julgamento”, mas situá-la na in-
tensidade da compreensão analítica, crítica e reflexiva. 

Movimentos da primeira análise de conteúdo

Qual caminho tomar no movimento de análise e interpretação das narrativas? 

Estou no período de realização e transcrição das entrevistas, contudo, mesmo 

que, de forma sistemática, a análise de conteúdo vá se dar, de acordo com o 

cronograma, posteriormente à conclusão de todas as entrevistas, o fato é que 

o movimento de análise e de interpretação parece vir colado à experiência das 

entrevistas, estando ainda presente nas transcrições e, de forma significativa, 

na preparação do terceiro encontro (20 fev. 2006).

Como escrevi hoje para Débora e Célia, apesar do enorme tempo necessá-

rio às transcrições, sinto-me cada dia mais ‘encantada’ com o aporte (auto)

18 No caso de cinco professoras portuguesas. 
19 No caso de seis professoras, sendo duas portuguesas e quatro brasileiras. 
20 No caso de uma professora brasileira.
21 No caso de uma professora brasileira. 
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biográfico. A organização do material das entrevistas da professora Paula, a 

tentativa de primeira análise de conteúdo, foi um movimento que empolgou 

e emocionou. Pensar na vida, na tensão e nas contradições de sua dinâmica; 

enfim, pensar na formação é o que vem marcando o sentido de meu envolvi-

mento com este trabalho (4 mar. 2006).

Após a realização de cada entrevista, seguiram-se o registro informal, 
a transcrição e a primeira análise de conteúdo, distribuída em três etapas.  
A primeira etapa consistiu na análise centrada em cada uma das entrevistas, 
incluindo: a criação de um segundo arquivo com a narrativa (tendo em vis-
ta que o primeiro refere-se à transcrição integral); inserção, nesse segundo 
arquivo, de duas colunas; na coluna à direita, o texto integral da transcrição 
– que foi, posteriormente, marcado com diferentes cores, de acordo com as 
temáticas e categorias abordadas –, e na coluna à esquerda, sinalização dos 
eixos temáticos focalizados pela narrativa. As sinalizações da coluna à esquer-
da seguiram as indicações do roteiro; entretanto, foram inseridas a partir da 
releitura do texto, respeitando-se os desdobramentos relativos a cada narra-
tiva, em que demarcamos o percurso vital, as grandes etapas, os aconteci-
mentos importantes, as pessoas, os contextos sócio-históricos e geográficos, 
assim como assinalamos algumas expressões e referências recorrentes na fala 
da professora. 

Posteriormente à realização das duas primeiras entrevistas, foi realizada 
a segunda etapa da análise, em uma perspectiva de articulação das narrati-
vas.22 A realização do “ensaio” com a primeira professora participante foi 
fundamental no delineamento metodológico, possibilitando especialmente a 
sistematização do caminho a ser trilhado na análise de conteúdo.  

Buscando sistematizar a análise da narrativa, organizamos um “ro-
teiro temático-cronológico”,23 que, em uma tabela, apresenta os seguin-
tes itens, distribuídos em colunas: desdobramentos temáticos: memória das 
experiências pessoais, familiares e contextuais; memórias da trajetória de 

22 O objetivo dessa sequência de ações foi garantir que o terceiro encontro com as professoras 
fosse dedicado ao movimento de interpretação partilhada, já que para isso fazia-se necessário 
que as professoras recebessem cópia das transcrições para leitura e análise, bem como que a 
investigadora já tivesse uma primeira reflexão, a fim de intercambiar pontos de vista com as 
professoras. 

23 Cf. anexo 6. 
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aluna, formação inicial, formação contínua; definições e imagens sobre 
a docência e memórias das experiências profissionais; pessoas – chave e 
contexto sócio-histórico-geográfico. No final da montagem do roteiro 
temático-cronológico relativo à narrativa da professora Paula e da leitura 
das diversas colunas, percorrendo cada uma das etapas da vida (infância, 
juventude e vida adulta), inserimos mais uma, com a indicação dos aconte-
cimentos biográficos, acontecimentos que constituem o centro do processo 
formativo, ou seja, da própria biografia educativa. 

Quanto à presença de expressões e temáticas recorrentes, o desenvol-
vimento da investigação-formação possibilitou perceber o delineamento de 
diferentes dimensões das narrativas construídas pelas professoras. Fomos, 
então, procurando identificar essas temáticas em cada uma e “copiando” do 
texto as passagens representativas das mesmas e, assim, montamos um docu-
mento que chamamos de “recorrências temáticas”, agrupadas em torno dos 
seguintes eixos: formas de ser e de estar, movimentos da memória e da narração, 
concepções e definições da docência, concepções de formação, reflexões críticas e 
contextuais, análise comparada entre educação antiga e educação de hoje, rea-
firmação do desejo de continuar na docência e caracterização da infância hoje. 
Nesse processo, lembramos a contribuição da análise do professor doutor An-
tónio Neto, quando, na discussão do roteiro, afirmou a necessidade de que 
a análise não ficasse presa a um esquema padrão, mas pudesse fazer aflorar 
a diversidade de construções que se dão na narrativa. O desenvolvimento da 
análise dessas recorrências temáticas aponta justamente esse fato, pois, se al-
gumas estão presentes em todas as narrativas, outras foram identificadas em 
umas e não em outras. 

Após as análises e a organização do “roteiro temático-cronológico” e do 
documento com as “recorrências temáticas” – que traduzem um processo de 
detalhamento e explicitação dos acontecimentos centrais da trajetória de vida 
das professoras –, tomamos o “roteiro com tópicos para reflexão”, entregue 
às professoras juntamente com as transcrições dos dois primeiros encontros, e 
elaboramos um pequeno texto, refletindo sobre cada tópico e, especialmente, 
sinalizando os sentidos da formação para cada uma delas. Nesse momento, 
buscamos um olhar global e compreensivo sobre a narrativa, em um processo 
de articulação da tessitura. 

Com a elaboração dessas análises, partimos para a terceira etapa, que 
consistiu no último encontro com as professoras, dedicado à análise parti-
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lhada da narrativa. Tratou-se de um momento especialmente significativo 
de diálogo e de formação para as professoras e para a investigadora, em uma 
circularidade de vozes e polifonia de interpretações. Inicialmente conversa-
mos sobre as impressões gerais a respeito da transcrição, quando, em alguns 
casos, as professoras solicitaram alteração e/ou revisão de determinados tre-
chos. A seguir, apresentamos o “roteiro temático-cronológico”, por meio da 
leitura da coluna dos acontecimentos biográficos, e o documento com as 
“recorrências temáticas”. Esse foi um momento importante, no qual algu-
mas dúvidas da investigadora puderam ser sanadas e em que novas narra-
tivas e histórias surgiram complementando os relatos anteriores. Partimos, 
portanto, para a discussão acompanhada de reflexão sobre os tópicos, já 
analisados anteriormente, tanto pela professora como pela investigadora e, 
finalmente, para o preenchimento do “gráfico de experiências instituintes”, 
pela professora. 

Ao contrário dos recursos anteriores, o esquema desse gráfico foi or-
ganizado logo no início do planejamento do trabalho. Seu objetivo é regis-
trar a importância dos diversos acontecimentos biográficos no decorrer da 
infância, juventude e vida adulta, nas diferentes dimensões formadoras, ou 
seja, nas memórias pessoais, acadêmicas e profissionais. Os itens destacados 
na coluna dos “acontecimentos biográficos” do “esquema temático-crono-
lógico” foram recortados e levados separadamente, bem como o esquema 
vazio do gráfico; assim, no terceiro encontro, cada professora montou seu 
gráfico, demarcando a relevância dos diversos acontecimentos de sua tra-
jetória.24 São esses os movimentos que constituíram a dinâmica do que 
chamamos primeira análise de conteúdo. 

Movimentos da segunda análise de conteúdo

A primeira análise de conteúdo foi desenvolvida em uma perspectiva 
“vertical”, olhando a trajetória de cada uma das professoras em sua singu-
laridade; na segunda, buscamos o diálogo entre elas, em uma “análise ho-
rizontal”, tomando como referência a especificidade das categorias centrais 
da presente investigação e de seus desdobramentos em eixos temáticos. Para 
favorecer essa dinâmica, organizamos diferentes quadros comparativos. 

24 Cf. anexo 7. 
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Inicialmente, sistematizamos os dados sobre a data de nascimento e 
a escolarização dos pais, data de nascimento das professoras e dos contextos 
históricos em que realizaram a escola primária, apenas colocando as infor-
mações lado a lado, favorecendo a análise relacional entre elas. Para o estudo 
comparativo da configuração das biografias educativas, organizamos qua-
dros, inserindo lado a lado a sequência das etapas e fases de vida e formação 
das professoras portuguesas e brasileiras. 

O desenvolvimento da análise foi mostrando que o “esquema temáti-
co-cronológico” de cada uma das professoras constituía uma fonte básica de 
pesquisa, pois neles encontramos a síntese das trajetórias e, quando necessá-
rio, partíamos de seus tópicos para a releitura do trecho correspondente na 
transcrição integral das entrevistas. A consulta ao esquema, entretanto, come-
çou a concentrar-se especialmente na coluna dedicada aos “pontos centrais da 
biografia educativa”, que sintetiza os principais acontecimentos biográficos 
destacados pelas professoras. Assim, tendo em vista facilitar a visualização, 
partimos para a montagem do “quadro de análise comparativa entre os pon-
tos centrais da biografia educativa”. Nesse quadro, colocamos em uma tabela 
de seis colunas os pontos centrais das biografias educativas das professoras, 
extraídos do quadro temático-cronológico, sendo uma tabela para as profes-
soras portuguesas e outra para as brasileiras, visando favorecer uma leitura de 
conjunto. Para o desenvolvimento da análise, relemos e marcamos, com di-
ferentes cores, os acontecimentos ligados às dimensões pessoais, acadêmicas e 
profissionais, já que constituem desdobramentos temáticos fundamentais aos 
objetivos propostos pela investigação. Esse material permitiu analisar cada 
um dos referidos eixos, em um diálogo entre as diferentes trajetórias. 

Visando perceber as ênfases temáticas nas diferentes narrativas de 
acontecimentos ligados a cada uma das dimensões, fizemos a contagem dos 
mesmos, em uma tabela destinada à análise comparativa da frequência entre 
os pontos centrais da biografia educativa. A introdução desse procedimento 
de análise quantitativa mostrou-se necessária e pertinente ao desenvolvimen-
to da análise, especialmente na visualização de dados. É importante destacar 
que, no contexto do referencial teórico-metodológico e interpretativo-crítico 
em que nos apoiamos, entendemos que, assim como todos os demais recur-
sos utilizados, a análise da frequência favorece a possibilidade de uma dentre 
tantas outras perspectivas interpretativas. 
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O caminho metodológico desenvolvido na análise de conteúdo tomou 
como referência, especialmente, as contribuições de Poirier et al. (1999) e 
Ghiglione e Matalon (2001). O estudo da metodologia de análise de conteú-
dos, com base nos referidos autores, possibilitou a adaptação e a reconstrução 
dos caminhos necessários à especificidade da análise proposta nesta inves-
tigação. Desenvolvemos uma análise que consideramos intermediária entre 
procedimentos fechados e abertos. Segundo Ghiglione e Matalon (2001, p. 
181), nos primeiros, há um quadro de categorias de análise estabelecido pre-
viamente que não pode ser modificado, enquanto nos outros as categorias 
surgem a partir da análise dos próprios textos. Aqui, tomamos como refe-
rência ampla da análise os objetivos da investigação – que sistematizamos em 
eixos temáticos referidos a três dimensões da formação docente, a pessoal, a 
acadêmica e a profissional –, detalhados no roteiro da entrevista. O desdo-
bramento temático de cada um deles, contudo, não foi definido previamente, 
mas emergiu, como vimos, da análise das transcrições integrais das entrevistas 
biográficas, abrindo caminhos para a análise de questões não planejadas pre-
viamente. 

Reflexões 

Este capítulo aponta a perspectiva da pesquisa como processo desejado, 
intensamente planejado, mas construído no caminho, no caminhar. Conta 
a história de uma aventura luso-brasileira cheia de trilhas e vielas, de dores e 
delícias, indicando o sentido do trabalho acadêmico e científico que entrelaça 
a paixão e a construção do conhecimento que se dá no enfrentamento da vida 
como desafio e na abertura ao outro. Nas palavras de Clara, uma das pro-
fessoras participantes, conhecimento que acontece quando deixamos a porta 
aberta para mais um entrar e com ele aprendemos e ensinamos. 
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