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Capítulo 2
História de vida nas ciências humanas  

e sociais: caminhos, definições  
e interfaces

Indícios de caminhos trilhados pela história de vida na história da filo-
sofia e como metodologia no campo das ciências humanas e sociais 

Este capítulo nos chama a um mergulho na história das histórias de vida. 
Desde o desenvolvimento da dissertação, conceitos que envolvem memória 
e narrativa passaram a fazer parte de nossas preocupações de investigação e, 
também, da prática no campo da formação de professores/as. Ao iniciar os 
estudos no doutoramento, colocamo-nos, inicialmente, frente à tarefa de in-
ventariar caminhos percorridos por essa abordagem teórico-metodológica no 
campo das ciências sociais e no campo educativo. 

A história de vida apresenta-se, em primeiro lugar, como prática social 
e aparece na transmissão/recriação da cultura, por meio das narrativas de 
pais para filhos, das histórias da família e da comunidade – são as práticas 
intergeracionais de comunicação do testamento construído pela comunida-
de. O grupo, sentado à roda para relato das histórias tecidas socialmente, é 
uma marca da forma propriamente humana de produção de conhecimentos 
e constitui o registro espontâneo das narrativas orais de vida. Além da prá-
tica oral, encontramos a produção e a preservação de objetos – como cartas, 
lembranças e baús de memória – afirmando-se como depositários da história 
individual/coletiva.
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Pineau e Le Grand (1993) destacam as práticas culturais que assumem 
o papel de constituição e partilha dos marcos da memória do grupo, como 
comemorações, histórias da coletividade, biografias e autobiografias, o au-
diovisual e o cinema, recursos que se vão “arquivando” e produzindo uma 
memória externa ao grupo. 

Essa perspectiva espontânea foi assumindo, posteriormente, forma de 
gênero literário. Na antiguidade clássica, os diálogos de Platão são ilustrativos 
da utilização literária da perspectiva biográfica. Já o gênero autobiográfico, 
muito ligado à cultura ocidental, teve seu marco e desenvolvimento mais 
intenso a partir do século XIX (Pineau e Michèle, 1983, pp. 122-3). Além de 
sua forma espontânea e literária, as narrativas de vida, por meio de biografias 
ou autobiografias, constituem uma metodologia de pesquisa nas ciências sociais. 

A prática da narrativa de vida, como possibilidade de partilha e com-
preensão do próprio sentido da vida e da história pessoal e coletiva, está 
colocada no percurso da filosofia e nas práticas sociais amplas como mo-
vimento humano, razão pela qual essa abordagem veio tomando diferentes 
contornos metodológicos nas ciências humanas e sociais. Buscamos no pre-
sente capítulo, por meio da contribuição de diferentes autores, trazer os fios 
condutores das perspectivas teórico-metodológicas adotadas. 

A incorporação das histórias de vida como caminho metodológico 
expõe, para as ciências humanas e sociais, o desafio de trabalhar fora do 
quadro lógico-formal e positivista, reenviando o olhar para uma perspecti-
va aberta à incorporação da subjetividade como elemento fundamental da 
constituição epistemológica do saber nesse campo do conhecimento, já que 
fundada na interação social, no olhar do sujeito. É preciso, segundo Ferra-
rotti (1990, p. 56), buscar os fundamentos epistemológicos dessa aborda-
gem na razão dialética e histórica, na praxis das relações entre indivíduo e 
sociedade. Nesse mesmo sentido, Pineau e Le Grand (1993, p. 37) afirmam 
que as histórias de vida não se reduzem a um método, mas questionam as 
ciências humanas em sua fundamentação epistemológica. A presente aná-
lise busca, portanto, indícios dos diferentes movimentos dessa abordagem. 

Na filosofia 

Contar, narrar histórias pessoais e coletivas é uma prática propriamen-
te humana, a qual revela o lugar fundamental da partilha na construção dos 
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modos de ser e de estar no mundo. O debruçar sobre as histórias de vida nos 
leva, assim, a olhar os caminhos trilhados pela filosofia, tematizando o ser 
humano e suas reflexões ao longo do processo histórico. 

Encontramos as narrativas de vida na Grécia antiga. A reflexão filosó-
fica desloca-se da natureza e focaliza o homem em seu processo de conhecer 
o mundo e a si mesmo. A proposição “conhece-te a ti mesmo e tu conhecerás 
o universo e os deuses” convida-nos a um movimento de análise, a um olhar 
para o interior dos processos de constituição dos saberes. Um movimento 
que não é feito de forma isolada, mas que conta com a presença dialógica 
do outro, daquele que, como “amante da sabedoria”, conduz o discípulo ao 
conhecimento. Um olhar para o interior do sujeito na busca de um conhe-
cimento de si, articulado ao conhecimento “do universo e dos deuses”. Um 
saber tecido na parceria do coletivo e na busca de uma formação ecológica, 
porque, sendo ampla, tem como finalidade não a si próprio, mas a dialética 
entre o individual e o coletivo.  

Nesse contexto, encontramos, na maiêutica socrática, a imagem de 
um saber autobiográfico – é o sujeito que esquadrinha suas vivências e ex-
periências à procura das referências para seu agir sobre o mundo e com as 
pessoas. Pineau e Le Grand (1993, p. 22) identificam a “bios”, no mundo 
grego clássico, especialmente com a emergência dos filósofos do século IV 
a.C. Tomando como perspectiva uma prática pedagógico-filosófica, bus-
cam o conhecimento do universo e dos deuses por meio do conhecimento 
de si, da arte de falar de si e da vida em suas complexidades. 

Em um momento de olhar para o infinito e para os dogmas eclesi-
ásticos como regras definidoras da vida, encontramos, na autobiografia de 
Santo Agostinho, uma busca da transitoriedade da vida dos homens, em 
seus limites pessoais e temporais. Percebemos em suas Confissões uma di-
mensão temporal não essencialmente ligada ao passado, nem simplesmente 
projetiva, mas aberta a gêneses e novos começos (Pineau e Le Grand, 1993, 
pp. 23-4).

Ainda na Idade Média, as canções procuravam os fatos significativos 
do passado, eventos de natureza “política”, “amorosa” ou “histórica”. No 
século XII, a palavra “história” vem designar a “representação figurada”, e 
surgem as crônicas e genealogias. No século XIV, registram-se os gêneros 
literários que buscavam trabalhar a dimensão temporal da vida, a emer-
gência do jornal, das memórias (Pineau e Le Grand, 1993, pp. 25-6). Con-
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tudo, é importante ressaltar que eram poucas as oportunidades de o ho-
mem comum analisar sua própria vida e eram raros os leitores e escritores.  
A dinâmica da vida familiar, da religião, do cotidiano inscrevia “a vida pes-
soal nos olhos da comunidade”, o que não favorecia um olhar dos homens 
e mulheres sobre si mesmos (Souza, 1987, p. 121).

As alterações econômicas, políticas e culturais vão progressivamente 
possibilitando o aparecimento do espaço privado, a individualização dos 
processos da vida cotidiana. Com o Renascimento e o Humanismo, encon-
tramos um momento fértil para o aflorar do homem, de sua subjetividade 
e, dessa forma, multiplicam-se os gêneros de narrativas de vida. São desse 
período a narrativa de acontecimentos da vida diária, os jornais de viagem, 
as comemorações. No século XVI, Michel Montaigne, tomando sua subje-
tividade como referência, escreve fragmentos da vida nos quais procura ar-
ticular suas diferentes leituras. No século XVIII, verificamos ainda, como 
marco desse gênero, as confissões de Rousseau (Pineau e Le Grand, 1993; 
Souza, 1987).

O subjetivismo epistemológico, característico da modernidade, co-
loca o homem no centro do processo de construção do conhecimento e 
favorece o aparecimento da autobiografia como gênero literário. Nesse pe-
ríodo, registram-se na Europa uma produção intensa de memórias, histó-
rias de vida e, na Alemanha e na Inglaterra, a utilização da palavra “auto-
biografia”. Pineau e Le Grand (1993, p. 29) afirmam que Lejeune analisa 
esse fenômeno como o surgimento original da autobiografia, mas criticam 
essa proposição, ao considerarem que a história de vida manifesta-se desde 
a antiguidade clássica.

No século XX, com o fortalecimento das ciências humanas, vamos 
encontrar novas formas de produção das narrativas de vida e das publicações 
nesse campo (Pineau e Le Grand, 1993, p. 32). A análise histórica realizada 
por Pineau e Le Grand (1993) permite perceber o amplo movimento das 
histórias de vida ao longo do caminhar histórico. Diferentes modalidades 
foram sendo constituídas, passando por confissões, jornais íntimos, cartas, 
correspondências, livros, livros de família, ensaios, canções, genealogias, 
memórias, lembranças, jornais de viagem, efemérides, anais e crônicas. São 
múltiplas as manifestações narrativas, o que aponta sua natureza ontológi-
ca, ou seja, a expressão da vida como parte do estar de homens e mulheres 
no mundo, com as pessoas e com a natureza. 
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Na história 

Aqui, a perspectiva das histórias de vida vem no bojo de uma aborda-
gem metodológica específica – a história oral. A construção do conhecimento 
histórico tem como referência não apenas os documentos escritos, mas a par-
ticipação e o ponto de vista dos sujeitos envolvidos nos eventos e contextos 
históricos. Nesse aspecto, o foco pode recair na totalidade da vida do sujeito 
ou em momentos específicos e se funda, essencialmente, na narrativa oral.  
O estudo da história de vida não apresenta, a princípio, um fim em si mesmo, 
mas focaliza a contribuição que a história de vida específica pode dar para a 
compreensão de determinados fatos, momentos ou contextos históricos. 

Thompson (1998) analisa o caminho percorrido pela história oral no 
interior da própria história, destacando um período inicial de ênfase na tra-
dição oral, a emergência e a hegemonia do documento escrito e o retorno da 
narrativa oral como fonte de pesquisa. 

A narrativa de vida individual e coletiva faz parte da forma propria-
mente humana de construir/recriar conhecimentos, de preservar a memória, 
de criar as identidades, de atribuir a objetos e lugares valor simbólico. A tra-
dição oral é, então, a primeira forma de história; uma história viva e pulsan-
te, acessível a todos os membros da comunidade. Nas aldeias africanas, um 
membro do grupo distinguia-se por seu papel de homem-memória, o griot 
da África, mas toda comunidade era envolvida no movimento de partilha e 
construção da história. O homem-memória registra os fatos históricos da 
comunidade, os interpreta e os narra – uma história aberta, em que todos os 
membros do grupo estão presentes nos fatos narrados e se sentam à roda para 
ouvir. No entanto, o relato oral como testamento da história foi perdendo 
seu lugar frente à emergência do escrito, que assume a hegemonia de fonte 
histórica privilegiada. 

O processo de rebaixamento da tradição oral e ascensão do documento 
escrito, na Europa Ocidental, deu-se de forma lenta. Os primeiros textos 
escritos, que, segundo Thompson (1998), remontam a aproximadamente 3 
mil anos, buscaram registrar as tradições orais postas na comunidade, tanto 
do passado como do presente. Cinco séculos antes de Cristo, Heródoto in-
terrogou testemunhas oculares para a constituição da história. Já os historia-
dores do Iluminismo tornaram-se cada vez mais céticos em relação à tradição, 
que foi sendo identificada com as fábulas. Tornou-se, pois, necessário um 
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trabalho de investigação com reconhecida comprovação dos fatos. A expan-
são das fontes impressas, desde o século XVIII, trouxe grande contribuição 
para a produção histórica. A partir do século XVII, observamos uma diversi-
dade de textos, como o romance histórico e a biografia, e, no século XIX, o 
florescimento de autobiografias da classe operária na Grã-Bretanha, ligada à 
atividade religiosa e política. 

No contexto do século XIX, a história entra em um processo de espe-
cialização crescente, por meio da utilização de trabalho de campo e levan-
tamentos estatísticos. Notamos ainda a afirmação dos historiadores como 
classe, categoria profissional recrutada por meio da formação acadêmica.  
A dimensão profissional do trabalho do historiador articula-se à força do 
documento escrito como fonte de pesquisa, e a história oral passa, nesse con-
texto, por um período de grande rejeição. Thompson (1998, p. 78) destaca 
o movimento de recolha do folclore por toda a Europa e o Romantismo 
como reações ao racionalismo e à hegemonia do documento escrito. Assim, 
estava dada a possibilidade de uma nova interpretação do fazer histórico. 
Entretanto, apesar de indícios favoráveis, o século XIX vai ser caracterizado 
efetivamente por uma busca cientificista e, de forma geral, pela rejeição da 
história oral.

O século XX, contudo, vai trazer novas formas de organização da vida 
social, e o aparecimento e o desenvolvimento de tecnologias questionam a 
hegemonia do escrito. Nesse momento, registramos a importante contribui-
ção dos estudos antropológicos e sociológicos, especialmente por meio da 
Escola de Chicago, e observamos uma mudança paradigmática no interior 
das ciências sociais e humanas que influenciou diferentes campos do conhe-
cimento (Thompson, 1998, p. 85).

Na história, essa viragem tem seu referencial na Escola dos Annales.8 A 
“história nova”, como se designou essa tendência, traz em sua proposta uma 
rejeição do paradigma simplificador, dos métodos tradicionais de investiga-
ção e da concepção tradicional de história. Tal abordagem, bastante fértil 
no campo historiográfico, afirmou-se com a introdução de novos objetos, 
abordagens e problemas, produzindo uma ressignificação com a emergência 

8 A partir dos anos 1930, a história passa por férteis inovações, com a criação da revista (e de um 
grupo de trabalho) Annales. “Sua convocatória principal pode ser assim resumida, nas próprias 
palavras de L. Febvre: ‘Para fazer história, virem resolutamente as costas ao passado e, antes de 
mais nada, vivam. Envolvam-se na vida’” (Lopes, 1989, p. 129).
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de fontes alternativas ao documento escrito, como a revalorização do depoi-
mento oral e das imagens (Franco, 2002, p. 15).

Buscamos, a partir de uma crítica à ênfase dada à dimensão econômica 
e das estruturas sociais, debater questões históricas, como “as atitudes perante 
a vida e a morte, as crenças e os comportamentos religiosos, os sistemas de 
parentesco e as relações familiares, os rituais, as formas de sociabilidade, as 
modalidades de funcionamento escolar etc.” (Chartier, 1990, p. 14).

Temos, nessa perspectiva, a produção de uma história que traz à luz os 
que foram silenciados – os vencidos, como afirma Benjamin (1993) –, os que 
tiveram sua versão da história sufocada pela historiografia oficial: as mulheres, 
os operários, os professores. O foco volta-se para a micro-história, o cotidiano 
e as dinâmicas locais. Não interessam apenas os movimentos da política edu-
cacional como um todo, mas a materialidade desta no chão da escola, na vida 
de seus professores e alunos. Encontramos uma perspectiva que valoriza os 
percursos individuais e a subjetividade (François, 2001, p. 4).

Burke (1992, p. 10) destaca questões que nos ajudam a caracterizar 
essa perspectiva de análise. Há um interesse por toda atividade humana, uma 
preocupação com a história social e cultural, com “a história vista de baixo”, 
ou seja, com as contribuições de pessoas comuns; uma incorporação de várias 
fontes que incluem evidências orais, visuais e estatísticas. 

Deparamo-nos, então, com um movimento permanente entre a di-
mensão teórica e técnica, pela articulação entre prática, metodologia e teoria 
na produção do conhecimento histórico. Ferreira e Amado (2001) sinalizam 
os principais focos de trabalho dessa metodologia, destacando: o testemunho 
oral como núcleo da investigação; a ligação com a história dos vencidos; a 
subversão da tradicional relação entre sujeito e objeto, pois também o entre-
vistado é sujeito das emoções e do cotidiano, e a instância da memória passa 
a nortear as reflexões históricas; o fato de a história oral ser praticada por dife-
rentes grupos interessados em fazer o registro de sua história; e a centralidade 
da narrativa como forma e organização do discurso. 

O processo teve um momento marcante, com a declaração, pela Oral 
History Association (norte-americana), de que a história oral “foi instituída em 
1948 como moderna técnica de documentação histórica” (Thompson, 1998). 
Observamos, assim, no século XX, grande crescimento desse aporte na Europa 
Ocidental e na América Latina, recebendo importante contribuição da sociolo-
gia, por meio de Ferrarotti e dos estudos sociológicos da classe operária.
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Na antropologia e na sociologia 

Os autores estudados apontam a grande contribuição da sociologia e 
da antropologia, no que se refere ao uso das histórias de vida como metodo-
logia de pesquisa. Os antropólogos foram os primeiros a trabalhar com essa 
abordagem, dando a ela um estatuto de cientificidade (Muñoz, 1992, p. 15).

Na antropologia, foi a Escola de Cultura e Personalidade que enfatizou 
a utilização do método biográfico. Muñoz sintentiza um conjunto de obras 
que se desenvolveram a partir da referida escola e indica a importância da 
década de 1940 para o futuro desenvolvimento da abordagem. Destacam-se 
como características essenciais do uso dessa metodologia no campo antro-
pológico, especialmente, as possibilidades de retratar a cultura, testemunhar 
o impacto das mudanças sociais sobre os indivíduos, mostrar determinadas 
dimensões de uma cultura, ilustrar aspectos teóricos e comunicar dimensões 
ocultas nos processos cognitivos (Muñoz, 1992, pp. 23-4).

A década de 1960 é também citada pela riqueza dos estudos produ-
zidos, especialmente em sua fundamentação metodológica. Muñoz (1992) 
ressalta o trabalho de Lewis, colocado como ponto de referência mais im-
portante do gênero biográfico dentro da antropologia social. Seu traba-
lho, que foi dedicado basicamente à recompilação de histórias de vida, teve 
grande expressão nas ciências sociais e como sucesso editorial. Ele utiliza 
relatos de vida cruzados e, em “Los hijos de Sánchez”, retrata, por meio de 
uma estrutura polifônica, a narração, em paralelo, de cinco membros de 
um grupo familiar. 

Na sociologia, a abordagem representativa e fundacional é, reconheci-
damente, a Escola de Chicago (1920-1935). Entre as duas grandes guerras 
do século XX, o aporte biográfico se coloca no contexto de uma “sociologia 
militante”, nos Estados Unidos e na Polônia. Encontramos, nesse momento, 
uma grande euforia quanto ao uso da metodologia biográfica (Pineau e Mi-
chèle, 1983, p. 137; Balandier, 1990, p. 7).

Chicago, nos anos 1920, tornou-se a capital do crime organizado, e o 
Departamento de Sociologia procurou constituir uma análise desse processo. 
O aporte biográfico possibilitou conhecer a situação e agir sobre ela no sen-
tido da conscientização dos sujeitos (Pineau e Michèle, 1983, pp. 139, 142). 
Utilizando a biografia como método de observação participante, a enquete 
direta e tendo como inspiração trabalhos antropológicos, a Escola de Chica-
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go se coloca como grande marco dessa perspectiva, por meio do trabalho de 
William I. Thomas e Florian Znaniecki, que a promoveram.  

Com a chegada de muitos emigrantes aos Estados Unidos, percebeu-
-se a importância de ter o registro de suas histórias, e Thomas e Znaniecki 
empreenderam uma vasta pesquisa nas famílias polonesas, constituindo um 
trabalho extenso de dois volumes.9 Thompson analisa com entusiasmo as 
práticas da Escola de Chicago: 

Naqueles primeiros anos, os sociólogos de Chicago foram notavelmente in-

ventivos em seus métodos, fazendo uso da entrevista direta, da observação 

participante, da pesquisa documental, do mapeamento e da estatística. De-

senvolveram interesse especial pelo método de história de vida para o estudo 

de dois aspectos dos problemas sociais urbanos (Thompson, 1998, p. 85). 

Florian Znaniecki instituiu, na Polônia, uma utilização significativa 
e original do método biográfico para recolha de informações e conscienti-
zação – uma consciência de classe e de consciência nacional. A utilização 
do método deu-se por meio de concursos públicos sistemáticos, convocados 
pelo rádio, com o objetivo de viabilizar a recolha de memórias escritas sobre 
determinados temas. Houve, assim, no período entre guerras, grande estí-
mulo à produção de autobiografias escritas na Polônia, o que possibilitou a 
efervescência de uma verdadeira “memorialística popular”, espaço de expres-
são sobre a sociedade em suas experiências individuais e coletivas (Pineau e 
Michèle, 1983, p. 142; Thompson, 1988, p. 87; e Muñoz, 1992, p. 37).

Destaca-se também a escola marxista do Instituto Social de Varsóvia, 
que assume uma dimensão militante em sua atuação de pesquisa. A autobio-
grafia é trabalhada nesse instituto como uma forma de mobilização popular, 

9 O trabalho contou com grande número de cartas trocadas entre membros das famílias po-
lonesas emigradas para os Estados Unidos e com a longa autobiografia de um jovem. A nota 
introdutória do primeiro volume define a organização do grupo primário com o qual os autores 
trabalham e as longas colocações introdutórias, e o final do segundo volume traz a dinâmica 
familiar, no aspecto da “desorganização social da família e da comunidade”. A Escola de Chi-
cago trouxe uma contribuição para a prática da criminologia, por meio das histórias de vida 
de jovens dos bairros pobres da cidade e de narrativas de presos, visando ao tratamento desses 
jovens. Outra dinâmica dessa escola foi o trabalho com idosos, que eram incentivados a escrever 
suas autobiografias, seus diários, a emprestar suas cartas ou a conceder entrevistas sobre suas 
histórias de vida (Ferrarotti, 1990, p. 165).
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articulada à análise das condições objetivas por meio de documentários esta-
tísticos. Esse é o sentido militante da utilização do aporte biográfico no início 
do século XX – pesquisador e entrevistado assumem papel ativo no processo 
de construção do conhecimento. 

São muitas as diferenças entre essa utilização inicial do método e as 
abordagens contemporâneas, porém, Poirier et al. (1999, p. 11) afirmam 
um elemento significativo do método que é comum – a preocupação em 
“conservar documentos ameaçados de desaparecimento, registrar a escuta das 
últimas testemunhas”, dar voz àqueles que não foram contemplados pela his-
tória oficial. 

Após a II Guerra Mundial, os autores estudados identificam um “eclip-
se”, uma estagnação no emprego dos métodos biográficos e grande ênfase na 
abordagem quantitativa, nos tratamentos numéricos e nas formalizações. Se-
gundo Poirier et al. (1999, p. 11), depois da grande ênfase nas “life histories” 
nos Estados Unidos, observa-se um desapego por essa abordagem. Buscou-se 
inserir o método biográfico nas ciências da natureza, afirmando característi-
cas como a objetividade, a pesquisa indutiva, nomotética e o trabalho com 
dados quantitativos, estatísticos e a tentativa de colocação da biografia no 
quadro epistemológico da sociologia tradicional. Somente nos anos 1950, 
contemplamos o retorno de estudos biográficos na Europa.

Balandier (1990, p. 9), no prefácio da obra Histoire et histoires de vie: 
la méthode biographique dans les sciences sociales, de Ferrarotti, afirma que o 
sociólogo forneceu grande impulso para a retomada desse aporte metodológi-
co, pois criticou a utilização do método como ilustração, meio de se verificar 
determinada interpretação. Ferrarotti teceu uma interessante crítica à utiliza-
ção fragmentária das histórias de vida pelas ciências sociais, ou seja, o recorte 
de informações biográficas para confirmação de fatos, apenas como fonte de 
informação pontual, ou, ainda, a redução da biografia a um exemplo, como 
ilustração de uma interpretação. Nesse caminho, perde-se o sentido do valor 
heurístico do método, reenviando-o ao quadro teórico lógico-formal, contra-
riando-se sua proposta epistemológica. Para Ferrarotti, o desafio do método 
biográfico é justamente trabalhá-lo a partir de sua epistemologia imanente, 
que se traduz pela dimensão subjetiva e pela exigência antinomotética (Fer-
rarotti, 1990). 

A própria dinâmica do trabalho com o aporte biográfico, exigindo uma 
interação direta, uma relação pessoal incontornável entre o pesquisador e o 
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entrevistado, foi colocando, a partir dos desdobramentos metodológicos, o 
referido aporte no contexto da pesquisa-participação, como participação hu-
mana significativa e meio de autodesenvolvimento. Nos anos 1960 e 1970, 
a literatura apontou um “reflorescimento multiforme” das histórias de vida, 
não só como metodologia, mas também em suas bases epistemológicas. Além 
do florescimento acadêmico, Pineau destaca que, na América do Sul, o mé-
todo também reapareceu em sua dimensão de conscientização popular e, nos 
Estados Unidos, como estratégia de recolha de dados com grupos, não mais 
a partir de indivíduos isolados, através de questionários (Pineau e Michèle, 
1983, pp. 148-9).

Em outra direção, encontramos na Europa o desenvolvimento das 
histórias de vida em uma perspectiva marxista,10 buscando para esse aporte 
outro estatuto epistemológico, “a biografia torna-se a ciência da produção 
do homem concreto”. Nos anos 1960, Jean Paul Sartre efetua uma crítica ao 
positivismo e ao marxismo, já que estes não deixam espaço para o estudo do 
homem em sua existência concreta, cotidiana; o sujeito fica apagado tanto 
em uma ciência geral quanto diante da história e dos movimentos de classe. 
Propõe, então, a possibilidade de estudar o homem na “totalidade sintética 
de suas significações”, buscando um método para atuar nessa complexidade. 
Para esse estudo do homem concreto, em suas múltiplas mediações sociais, 
Sartre toma como referência a dialética da praxis humana. Segundo Pineau, a 
perspectiva epistemológica dialética é a que parece dar conta, com mais pro-
priedade, da especificidade do método biográfico (Pineau e Michèle, 1983, 
pp. 156-9).

Nesse contexto, destaca-se também Bertaux, que, nos anos 1970 e 
1980, articula o aporte biográfico ao estatístico. Essa perspectiva pode ser 
observada em diversos momentos de sua obra Les récits de vie (1997). Há uma 

10 Sève, tendo como referência também a abordagem marxista, procura analisar o aporte biográ-
fico com base na psicanálise, formulando uma teoria da personalidade. Segundo esse autor, 
os atos dos indivíduos constituem o resultado de um processo dialético entre uma dinâmica 
individual e coletiva, expressão de si e das relações sociais objetivas. Na mesma tradição mili-
tante das histórias de vida, destaca-se a abordagem de Catani, que procura dar voz àqueles que 
socialmente foram excluídos da palavra. Nesse sentido, ele distingue autobiografia, história de 
vida e história de vida social. Segundo esse autor, a autobiografia está ligada à tradição literária 
e focaliza os notáveis; a história de vida vem marcada por uma tradição institucional e clínica; 
e a história de vida social é resultado de uma relação dialética, um fazer de relação (Pineau e 
Michèle, 1983, pp. 160, 162, 171-2).
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busca por conciliar a necessária articulação entre a “estética literária” e a “éti-
ca humanista” das histórias de vida com o que considera perspectiva da in-
vestigação científica: a visão “cognitiva e objetivista”. Bertaux sustenta como 
hipótese central que o “mesocosmo”, ou seja, os movimentos que atuam sobre 
o conjunto do mundo social, são os mesmos que atuam sobre o “microcos-
mo”, os indivíduos. Nesse sentido, o objetivo do trabalho com as narrativas 
de vida, para ele, é dar inteligibilidade aos processos sociais, confirmando 
uma abordagem “estruturalista-positivista” (Bertaux, 1997, pp. 6, 14).

Assim, no sentido de investigar o que há de geral nas situações parti-
culares da vida, o autor propõe que sejam estudados muitos casos, a fim de 
estabelecer uma comparação. Há uma preocupação com a generalização dos 
resultados, a busca de um “modelo” que apresente validade do ponto de vista 
da análise global dos processos sociais. Muñoz (1992, p. 55) denomina essa 
perspectiva de Bertaux de “método de saturação informativa”: o processo de 
saturação é o que garante a validade científica na observação de regularidades 
empíricas e o estabelecimento de perspectivas estruturais. 

Logo, observamos que, na antropologia e na sociologia, as histórias de 
vida já contam com um longo caminho percorrido, marcado por momen-
tos de grande ênfase nessa perspectiva metodológica, mas também por mo-
mentos de estagnação e de reflorescimento. São também muitos os autores 
que trouxeram contribuições significativas. Considerando a pluralidade nesse 
campo metodológico, Finger (apud Araújo e Magalhães, 2000, p. 19) siste-
matizou quatro abordagens, destacando a história oral, a Escola de Chicago, 
a “sociologie du cours de vie” de Bertaux e as contribuições de Ferrarotti, 
considerando, de forma consensual, a produção de Ferrarotti como o grande 
marco no aporte (auto)biográfico. No próximo item, buscaremos sistemati-
zar as principais contribuições e os mais importantes conceitos apresentados 
nos diferentes campos do conhecimento. 

Definições e interfaces

A passagem pela abordagem das histórias de vida, em diferentes cam-
pos das ciências humanas, faz-nos perceber uma multiplicidade de fios, de 
matizes que, embora diferenciados, trazem uma interessante interligação de 
pontos comuns. O olhar sobre esses fios e pontos varia, certamente, a partir 
da referência epistemológica do investigador, pois, como nos mostrou o per-
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curso histórico, as histórias de vida podem estar a serviço de diferentes pers-
pectivas de construção do conhecimento. Considerando o foco teórico deste 
estudo, buscaremos articular as contribuições da história às da sociologia, no 
que elas trazem de definições e interfaces entre esses campos, tendo como 
referência a dialética histórica que nos orienta o olhar. 

A história de vida manifesta-se como movimento propriamente huma-
no de dar sentido à vida e à sua historicidade. Constitui um enfoque teórico-
-metodológico que, rompendo com o paradigma lógico-formal, focaliza a 
vida, em suas tramas individuais e coletivas, como um lócus privilegiado de 
compreensão dos processos sociais e históricos. Nesse sentido, não se reduz 
a uma técnica de recolha de dados ou de informações, mas também não se 
afirma como uma teoria ou ciência isolada, colocando-se, por sua natureza, 
na mediação entre a prática da investigação e a construção de conhecimentos, 
em uma abordagem multirreferencial que vai possibilitando a inteligibilidade 
dos processos humanos.

A temporalidade assume grande relevância nessa abordagem, pois tra-
balhar com as histórias de vida aponta o desafio de ruptura com a lineari-
dade paralisante do paradigma simplificador e nos coloca na intensidade de 
reflexões que cruzam passado, presente e futuro. O presente problematiza o 
passado, projetando o futuro. Assim, falar de história de vida, tanto na his-
tória como na sociologia, é falar do movimento ontológico de conhecer, de 
dar sentido às trajetórias vividas, desejando sempre a construção do futuro. 

Encontramos também a ruptura com uma clássica colocação dos luga-
res de quem investiga e constrói conhecimento científico e de quem participa 
como objeto investigado. Investigadores e participantes são sujeitos do pro-
cesso de conhecer e, nesse sentido, há um movimento de formação que en-
volve de forma vital aqueles que se colocam com a alma na pesquisa. As histó-
rias de vida envolvem, portanto, a ação propositiva dos sujeitos, um trabalho 
laborioso de pavimentação do passado, na construção dos múltiplos sentidos 
do presente e do futuro. Segundo Thompson (1998, p. 43), “a história não 
deve apenas confortar; deve apresentar um desafio, e uma compreensão que 
ajude no sentido da mudança […] O que se requer é uma história que leve à 
ação; não para confirmar, mas para mudar o mundo”. 

O olhar sobre as contribuições da história e da sociologia nos leva a 
essa tessitura comum. Os objetos de investigação peculiares a cada um desses 
campos vão sinalizando o caminho de suas especificidades. Todavia, situa-

Histórias de vida e formação de professores com imagem.indd   49 5/11/2012   11:35:28



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

mos nosso trabalho na apropriação do fértil diálogo possível. Faz-se necessá-
rio, portanto, definir alguns conceitos e a forma como serão perspectivados 
nesse diálogo.

Alguns conceitos

Munõz (1992, p. 13) assinala a pluralidade terminológica que envolve 
o uso do método biográfico, em função de diferentes tradições acadêmicas e 
nacionais. Essa pluralidade traz dificuldades na definição conceitual, e, por 
isso, o autor propõe uma sistematização com base no que considera um con-
senso nesse campo. 

Biografia e autobiografia são os termos mais utilizados e vêm de uma 
matriz literária, gêneros utilizados desde a antiguidade clássica. 

Des récits écrits par l’individu concerné lui-même (ce qui exclut les biogra-

phies), présentés comme directement référentiels (ce qui exclut les romans) 

et portant sur une vie entière ou sur l’essentiel d’une vie (ce qui exclut à la 

fois les souvenirs d´enfance, les récits détachés d’épisodes de la vie adulte et 

les journaux intimes) (Lejeune, 1986, apud Pineau e Le Grand, 1993, p. 31).

[…] a autobiografia é a narração retrospectiva em prosa que uma pessoa real 

faz da sua própria vida, quando põe a tônica na sua vida individual e, em 

particular, na história da sua personalidade (Lejeune, 2003, p. 37). 

Essas definições nos ajudam a demarcar aspectos importantes. A auto-
biografia é uma produção escrita do próprio sujeito sobre si e tem como referên-
cia sua trajetória existencial, enfocando a vida de forma ampla; ou seja, ela não 
aborda fragmentos, mas busca a expressão da totalidade ou o essencial da vida. 
Referindo-se às histórias de vida, Josso (2002a, p. 20) também defende que 
uma especificidade dessa abordagem é a busca de enfoque sobre a globalidade 
de vida, e não sobre determinados aspecto.11 Essa perspectiva também é assu-
mida por Araújo e Magalhães, que definem a história de vida como “narrativa 
solicitada a uma pessoa por quem pretende recolher as suas memórias de expe-
riências, percursos e as subjectividades, abrangendo o período da sua vida desde 

11 Segundo Josso, o trabalho com “fragmentos” (2002, p. 20) caracteriza a perspectiva de projetos 
temáticos.
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os primeiros tempos até o momento em que decorrem os encontros” (2000, p. 
13), reforçando, dessa forma, o carácter global das histórias de vida. 

A biografia traz a presença do outro que recolhe informações e registra 
uma trajetória de vida, também na busca de globalidade. Tanto a autobio-
grafia como a biografia focalizam a história individual. Entretanto, em uma 
perspectiva dialética, compreende-se que o individual está posto num proces-
so coletivo de constituição. Nesse sentido, a narrativa é sempre plural e deve 
buscar a intensidade das mediações sociais e contextuais que dão sentido à 
trajetória estudada. 

Araújo e Magalhães analisam as complexas relações entre a história de 
vida escrita com a participação do/a investigador/a (biografia) e a autobiogra-
fia. Se há uma perspectiva metodológica nitidamente diferenciada, as frontei-
ras são porosas, pois “a margem de autonomia da pessoa biografada é grande 
e que lhe compete seleccionar os acontecimentos e dar relevo às experiências 
que pode ou quer transmitir” (2000, p. 13). A presença do/a investigador/a 
não deve bloquear a emergência da subjetividade do entrevistado. Nesse sen-
tido, a história de vida assume os contornos de um intenso diálogo.

As reflexões sobre os conceitos de autobiografia e biografia, a partir da 
matriz do campo literário, trazem, dessa forma, indícios importantes para a 
constituição do método (auto)biográfico no campo das ciências sociais, no-
meadamente na educação e na formação de professores/as. 

Retornando a Muñoz (1992), encontramos uma sistematização de 
conceitos no campo das ciências sociais para as quais se considera, como 
marco, a publicação da obra The polish peasant, de Thomas e Znaniecki, em 
1920, em que se emprega o termo “life history” para 

describir tanto la narrativa vital de una persona recogida por un investigador, 

como la versión final elaborada a partir de dicha narrativa, más el conjunto 

de registros documentales y entrevistas a personas del entorno social del su-

jeto biografiado, que permiten completar y validar el texto biográfico inicial 

(Munõz, 1992, p. 13).

O termo “life story” foi introduzido posteriormente para referir-se à “nar-
ración biográfica de un sujeto que, a veces, puede ser publicada sin retocar, con 
fines de proporcionar una mayor fuerza testimonial, conservando incluso las 
propias peculiaridades lingüísticas de la persona” (Munõz, 1992, p. 13).
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A partir desses conceitos, percebe-se que o termo “life story” (“récit de 
vie”, em francês) corresponde à “história de uma vida” tal como contada pelo 
próprio sujeito; já a “life history” (“histoire de vie”, em francês) compreende 
o trabalho do investigador sobre a história contada pelo sujeito, bem como 
a introdução de outros documentos complementares (Munõz, 1992, p. 13). 

Segundo Bertaux, o termo “récit de vie” foi introduzido na França 
mais recentemente e indica uma narrativa que resulta de uma entrevista, na 
qual o pesquisador solicita que o entrevistado narre toda ou parte de suas 
experiências de vida: 

La conception que nous proposons consiste à considérer qu’il y a du récit de 

vie dès lors qu’un sujet raconte à une personne, chercheur ou pas, un épisode 

quelconque de son expérience vécue. Le verbe ‘raconter’ (faire le récit de) est 

ici essentiel: il signifie que la production discursive du sujet a pris la forme 

narrative (1997, p. 32).

O autor sublinha a diferença ente autobiografia e narrativa de vida: 
a primeira é um trabalho do sujeito feito a partir de uma narrativa escrita e 
autorreflexiva, priorizando um olhar sobre a globalidade da vida; a segunda 
assume a forma oral e é fundada no diálogo entre o investigador e o sujeito, 
focalizando as experiências por meio de um “filtro” (Bertaux, 1997, p. 34). 
O conceito de “filtro” é interessante no sentido de indicar que efetivamente 
a narrativa de vida prioriza o trabalho com os fragmentos da vida, que são 
orientados em função do objeto de estudo em foco e dos movimentos da 
memória daquele que reconta sua vida.

Bertaux busca estabelecer uma diferença entre a “história real de uma 
vida e a narrativa que é feita em circunstâncias dadas”. Coloca-se contra uma 
abordagem “textualista”, que vê a história de uma pessoa como uma reali-
dade discursiva, afirmando a defesa de uma visão “realista”, para a qual a 
história de uma pessoa parte de uma realidade que é condição prévia à forma 
como conta essa história. Afirma, assim, que, partindo de vários testemu-
nhos, pode-se chegar à realidade do contexto sociológico, independentemen-
te das singularidades (1997, pp. 32-3).

Esse autor destaca três funções das “narrativas de vida” (1997, p. 46) no 
contexto da investigação: a função exploratória, quando o pesquisador não 
tem familiaridade com o tema, e as narrativas constituem uma etapa inicial 
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de recolha de dados; a função analítica, que constitui o processo de recolha e 
análise das entrevistas e de outras fontes; e a função expressiva, quando ocorre 
a publicação integral da narrativa, destacando-se a função de comunicação.

A preocupação com a ênfase no contexto e com a validação do traba-
lho biográfico engendrou uma perspectiva etnobiográfica, na qual a biografia 
constitui apenas uma das etapas do processo de investigação, sendo comple-
mentada por um conjunto de outros procedimentos. “O narrador não é um 
sujeito isolado, faz parte de vários grupos, de uma sociedade e de uma cultura 
precisas. É preciso que todas essas dimensões sejam restituídas” (Poirier et al., 
1999, p. 38). 

Poirier et al. (1999, pp. 38-41) analisam a etonobiografia como uma 
modalidade de trabalho no campo metodológico, afirmando que seu ponto 
de partida consiste na perspectiva de que as histórias de vida não constituem 
um produto acabado, mas o ponto de partida de um conjunto de outros 
procedimentos metodológicos que vêm no sentido de complementar a in-
vestigação. O narrador faz parte de vários grupos, de uma sociedade, de uma 
cultura; a etnobiografia procura reconstituir essas mediações. Busca, desse 
modo, uma perspectiva global que envolve uma história de vida: contextua-
lizada do ponto de vista sociocultural; analisada criticamente pelo narrador; 
colocada em debate pelos membros do grupo; e “confirmada pelos procedi-
mentos clássicos do inquérito etnográfico”, ou seja, pela realização de outras 
técnicas de investigação que viriam complementar a pesquisa. Muñoz destaca 
o conceito de “biograma” de Abel (1947, apud Muñoz, 1992, p. 14), “que 
es usado com bastante frecuencia para referirse a los registros biográficos de 
carácter más sucinto y que suponen la recopilación de una amplia muestra de 
biografías personales, a efectos comparativos […]”. Junto a essas narrativas, o 
investigador utiliza um conjunto de documentos pessoais e informações que 
complementam o relato de vida. 

Retomando a sistematização efetuada neste item, observamos uma plu-
ralidade de expressões e ênfases que indicam a polifonia e a riqueza de pos-
sibilidades metodológicas do enfoque que, tomando sua origem fundacional 
na antiguidade, talvez possa ser chamado, de forma mais genérica, de (auto)
biográfico. Encontramos, nomeadamente, as expressões história de vida, nar-
rativa de vida, etnobiografia e história oral. Observamos, em cada uma delas, 
o foco em diferentes campos do conhecimento, sendo as três primeiras mais 
comuns no âmbito sociológico e a última referida mais especificamente ao 
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campo historiográfico. Notamos também, na variação das expressões, ênfases 
diferenciadas no processo metodológico de desenvolvimento das abordagens 
de investigação: na história de vida, percebemos foco na temporalidade; na 
narrativa de vida, ênfase na expressividade, na necessidade de visibilidade, de 
comunicação da vida no processo de investigação, por meio do trabalho com 
relatos orais e/ou escritos; na etnobiografia, o olhar dirige-se para as múltiplas 
formas de apreender o contexto estudado; e, na história oral, o foco centra-se 
essencialmente no depoimento oral como fonte da investigação histórica.

Na presente investigação, tomamos como referência o termo história 
de vida, pela articulação proposta entre vida e historicidade. O foco recai, en-
tão, na temporalidade como dimensão fundamental dessa abordagem, abrin-
do a possibilidade de trabalho com diferentes recursos, como narrativas orais 
e escritas, documentos pessoais, enfim, o que possa constituir apoio material 
e simbólico à expressão e à busca de sentido para a vida nas tramas do tempo. 
A expressão da vida como movimento ontológico traz necessariamente sua 
dimensão histórica manifesta num caminho de construção não previsível.

Na análise de diferentes modalidades de histórias de vida, Pineau e Le 
Grand destacam categorias que podem favorecer nossa análise: as mídias, os 
atores/autores, o objeto a exprimir – a vida –, os objetivos a seguir e a tempo-
ralidade (1993, p. 34). As histórias de vida são construídas tendo um suporte 
do ponto de vista material, passando, inicialmente, pelas narrativas orais, pela 
escrita e, na contemporaneidade, pela profusão de recursos tecnológicos que 
se afirmam como memória externa. As histórias de vida contam sempre com 
seus atores, os que trazem a vida para a narrativa, e aqueles que se colocam 
como autores, que podem ser os próprios sujeitos, no caso da autobiografia, 
ou sujeitos externos que fazem o registro pelos atores, no caso das biografias. 
O objeto a exprimir é a própria vida, em suas tramas e caminhos; os objetivos 
a perseguir são diferenciados, de acordo com os atores e autores; e o recurso 
da temporalidade se apresenta a partir de diferentes concepções sobre o tem-
po e sua dinâmica. O tempo pode ser visto como linear, estático e cronoló-
gico, com um olhar preso ao passado, ou não linear, trazendo a densidade de 
mediações do presente.

As histórias de vida, tanto no campo histórico como sociológico, assu-
mem múltiplos desdobramentos conceituais, constituindo formas metodoló-
gicas também diferenciadas, algumas das quais apresentaremos, em forma de 
síntese, no item a seguir.
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Diversidade metodológica12 

Para situar a diversidade metodológica, encontramos em Pineau e Le 
Grand (1993) uma interessante possibilidade de sistematização. Inspirando-
-se em Maurice Catani, os autores destacam algumas vertentes de trabalho 
com as histórias de vida: instrução biográfica – inquérito por meio de ques-
tionário; narrativa de práticas – focaliza um aspecto relativo a uma prática 
social da vida de um grupo de pessoas; entrevista biográfica – trabalho sobre 
uma ampla dimensão da vida, enfocando diferentes fases, em que a narra-
tiva do entrevistado é reorganizada pelo investigador; história da vida social 
aprofundada – conjunto de entrevistas, nas quais o investigador estabelece 
uma relação profunda com o entrevistado, que participa de forma intensa de 
todas as etapas do trabalho; autobiografia – escrita da totalidade ou da parte 
da trajetória de vida pela própria pessoa; e história de vida de grupo – biogra-
fias cruzadas em que os sujeitos são associados, em diferentes intensidades, 
à pesquisa (ainda nessa categoria, coloca-se o trabalho com um grupo de 
formação no qual os participantes narram suas histórias na presença dos ou-
tros, resultando numa narrativa escrita individual ou colectiva) (Pineau e Le 
Grand, 1993, p. 112).

Muñoz (1992, pp. 49-55) indica a possibilidade de trabalho com o 
“caso único”, visando aprofundar o estudo de determinado tema, ou de “rela-
tos biográficos múltiplos” (relatos paralelos ou cruzados). Aqui é importante 
fazer referência às relações entre a abordagem (auto)biográfica e a perspectiva 
do estudo de caso. Segundo Sarmento, ainda que o estudo de caso apresente 
sua origem em estudos qualitativos e etnográficos ligados à escola antropo-
lógica de Chicago, observamos uma grande plasticidade sendo utilizada por 
diferentes matrizes teóricas e metodológicas:

O estudo de caso pode definir-se como ‘o exame de um fenómeno específico, 

tal como um programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma 

instituição, ou um grupo social’ (Merriam, 1998, p. 9); ou, então, como ‘uma 

investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do 

seu contexto real de vida, especialmente quando as fronteiras entre fenómeno e 

o contexto não são absolutamente evidentes’ (YIN, 1994, p. 13) (2003, p. 137).

12 A diversidade metodológica será sistematizada e apresentada nos quadros 1 e 2 do capítulo 3. 
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Nesses conceitos, destaca-se como aspecto comum a “natureza singular 
do objecto de incidência da investigação”, situando-se em uma “unidade” 
ou “sistema integrado” (Sarmento, 2003, p. 137). Com base nessa reflexão, 
podemos questionar se os estudos biográficos são estudos de caso. Entende-
mos que nem todo estudo de caso tem natureza (auto)biográfica, mas toda 
pesquisa (auto)biográfica consiste em estudo de caso, pela particularidade e 
singularidade de trajetórias, podendo incluir as mais variadas modalidades, 
desde o estudo de caso único até os estudos de casos múltiplos.

No contexto específico das histórias de vida em grupo e focalizando 
a pesquisa-formação, Josso (2002a, pp. 15-20) sinaliza o desdobramento de 
duas vertentes: as histórias de vida como busca da compreensão biográfica 
da formação, por meio de um trabalho que coloca ênfase nos momentos da 
vida que se constituíram em efetivas experiências de formação, priorizando-
-se uma narrativa global da vida; e a colocação de abordagens biográficas no 
sentido do desenvolvimento de projetos específicos de formação, por meio de 
uma perspectiva experiencial e/ou tematizada.13 

Encontramos, na síntese dos autores citados, uma variedade de pos-
sibilidades da investigação com o aporte das histórias de vida, um caminho 
metodológico que vai de uma perspectiva de trabalho com dados biográficos 
tratados de forma mais quantitativa, no caso das enquetes, ao tratamento 
mais qualitativo, no caso dos grupos de pesquisa-formação; de uma aborda-
gem individual a uma abordagem coletiva; de uma narrativa direta – no caso 
da autobiografia, ou seja, sem a interferência do investigador – à presença do 
investigador como um dos sujeitos da pesquisa; da possibilidade de trabalho 
com a amplitude de diferentes fases da vida ao trabalho com fragmentos; de 
um controle direto do investigador, por meio de um questionário fechado, a 
uma atuação mais livre e tematizada pelos participantes. 

É importante ainda incluir como possibilidade metodológica a con-
tribuição dos “documentos pessoais”. Além dos desdobramentos possíveis, 
como mencionamos, Plummer (1989, pp. 15-38) traz uma contribuição na 
sistematização de documentos que podem complementar e, em certos casos, 
constituir o recurso básico de uma pesquisa fundada no aporte (auto)biográ-

13 Josso (2002a, p. 20) cita como exemplos de trabalho com projetos a construção de itinerários 
de experiências profissionais ou sociais e atividades que possibilitam a análise comparativa de 
saberes anteriores e competências que precisam ser adquiridas por adultos que, após longo 
tempo, retornam ao trabalho.
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fico. Há uma diversidade de documentos, e o autor observa diferentes usos 
dos mesmos nas ciências sociais, tendo como busca fundamental a subjetivi-
dade dos participantes. Dentre os documentos citados por ele, destacamos o 
diário, as cartas, a literatura baseada em fatos, as fotografias, os vídeos; enfim, 
são documentos que constituem a memória material dos sujeitos, que falam 
por meio de diferentes linguagens da vida e de seus movimentos. 

A essa pluralidade metodológica, acrescenta-se a diversidade também 
na forma de tratamento dos dados e a dinâmica de sua interpretação. Poi-
rier et al. (1999, p. 15) destacam investigações que realizam a reprodução 
integral das narrativas e outras que propõem sua reconstrução pelo investi-
gador. Quanto à interpretação, Pineau e Le Grand (1993, p. 100) indicam 
três modelos: o biográfico – a interpretação é feita de forma prioritária pelo 
investigador; o autobiográfico – no outro extremo, coloca a interpretação na 
responsabilidade exclusiva do próprio narrador; e o dialógico – assentado na 
partilha, na qual narrador e investigador se colocam a responsabilidade sobre 
a análise e a interpretação. 

Colocamo-nos, então, frente a uma ampla diversidade de caminhos 
trilhados pelas ciências humanas, encontrando diferenciações marcadas na 
concepção de pesquisa, no processo de seu desenvolvimento e na análise 
dos dados. Nesse sentido, compreendemos que as matrizes conceituais, o 
campo disciplinar ao qual está filiado o pesquisador e a problemática foca-
lizada constituem elementos definidores do desdobramento metodológico e 
da perspectiva interpretativa adotada. No capítulo seguinte, focalizaremos 
o caminho dessa perspectiva teórico-metodológica no campo educativo e, 
especialmente, na formação de professores. 
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