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A revalidação da fonte oral na produção historiográfica atual vem acompanhada 
da revalorização dos estudos voltados para a “história do tempo presente

4”. 
Consequentemente, quando esta foi postergada ao patamar de “não-história”, também 
as fontes orais caíram em descrédito no meio acadêmico. Numa ótica historiográfica 
retrospectiva, para se consolidar como ciência a história deveria apresentar um 
afastamento crítico do seu objeto. Sob tal concepção, apenas um notável distanciamento 
temporal poderia assegurar um desligamento crítico. Neste sentido, Ferreira profere: 
 

Si se creía que la capacitación del historiador se debia al hecho de que 
sólo el podía interpretar los rasgos materiales del pasado, su trabajo no 
podría empezar verdaderamente sino cuando ya no hubiese 
testemonios vivos de los mundos estudiados. Para poder interpretar los 
rasgos, era necessário que hubiesen sido archivados. Desde que un 
evento era producido, el mismo pertenecía a la historia; pero para que 
se tornase un elemento del conocimiento histórico erudito, había que 
esperar vários años para que los rasgos del pasado pudiesen ser 
archivados y catalogados. (2002, p. 143). 

 
Desde aproximadamente a metade do século XX, algumas disciplinas científicas, 

como é o caso da Psicologia, da Antropologia e da Sociologia, já faziam amplo uso das 
fontes orais. Na década de 1940 alguns historiadores norte-americanos se interessaram, 
de forma marginal, em constituir “uma história das elites que preenchesse as lacunas 
deixadas pelos documentos escritos”, (PICOLI, 2010, p. 04). Com os constantes 
conflitos sociais e étnicos nos EUA (hippies, movimento pelos direitos civis dos 
afrodescendentes, movimento feminista...) em meados da década de 1960 e início de 
1970, desenvolveu-se uma história oral militante com propósitos políticos evidentes, 
dentre os quais, criar uma percepção de grupo marginalizado e/ou excluído. 
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Torna-se perceptível que “as primeiras experiências com o uso de fontes orais no 
campo da história recente, se desenvolveu fora do âmbito acadêmico e por historiadores 
considerados não profissionais”, (PICOLI, 2010, p. 04).  

Conforme Tedesco (2004, p. 112), a metodologia da História Oral só passa a ser 
uma constante nos meios acadêmicos em meados de 1970, inicialmente na Inglaterra – 
principalmente após a publicação da obra de Thompson, A Voz do Passado, em 1973 – 
e depois nos EUA. O interesse dos pesquisadores se deslocou das estruturas para as 
redes, das normas coletivas para as situações singulares (FERREIRA, 1998, p. 06). 

Segundo Burke (2000), a metodologia de entrevistas orais, Historia Oral, se 
constitui em materialização de uma nova fonte a partir desse novo olhar dos 
historiadores, viabilizando o reconhecimento historiográfico mais amplo da realidade. A 
história oral encontrou seu lugar na pesquisa, pois se posiciona no campo da pesquisa e 
da produção histórica considerando o macro, o micro, o social, o individual, o político, 
voltada para uma prática historiográfica atual. 

Diante disso, a abordagem da História Oral a partir das Memórias e, por 
conseguinte, das narrativas (auto)biográficas, enquanto método de investigação 
científica, vem se desenvolvendo sob uma perspectiva particular de: 
 

Estabelecer a relação entre a pessoa e o mundo e, assim, fazer 
compreender a inquestionável implicação entre o eu e o outro, entre a 
singularidade de uma vida e as grandes estruturas da vida humana 
(FERRAROTTI, 1988, p. 26-27). 

 
Trata-se de constituir e avigorar a “relação entre o singular e o universal, o 

específico e o geral, a pessoa e o mundo”, tendo em vista que: 

 
[...] se nós somos, se todo indivíduo é a reapropriação singular do 
universo social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a 
partir da especificidade irredutível de uma práxis individual 
(FERRAROTTI, 1988, p. 26-27, grifo do autor). 

 
Segundo Ferreira (1996, p. 16), a história oral tem como característica básica a 

vantagem de se ter a presença de testemunhos vivos e supõe-se que isso seja um ponto 
positivo, já que estes mesmos testemunhos podem contestar e questionar o pesquisador 
em sua narração alegando sua presença e/ou participação no desdobramento dos fatos 
narrados. Sua peculiaridade decorre das posturas assumidas perante as configurações 
socioculturais e históricas, privilegiando “a recuperação do vivido conforme concebido 

por quem viveu
5.” (ALBERTI, 1990, p.5) 

 
Por certo, a trajetória de cada pessoa tem uma implicação histórica e social, já 

que ninguém vive ou se faz sozinho, isto é, a forma de ser e estar no mundo está 
diretamente relacionada com as condições existenciais e contextuais que marcam toda a 
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vida de cada indivíduo. Portanto, a potencialidade das narrativas orais enquanto 
instrumento e procedimento de pesquisa está no fato que: 

 
A história de vida de uma pessoa pode revelar muito além de simples 
acontecimentos, caracterizando-se como meio de apreensão e análise 
dos contextos, dimensões e implicações pessoais que constroem 
historicamente cada indivíduo na interface consigo mesmo, o outro e o 
mundo a sua volta (JOSSO, 2007, p. 436). 

 
Nesse enfoque, a História Oral construída por meio de entrevistas/narrativas 

(auto)biográficas: 
 

[...] é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o 
estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX, 
após a invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de 
entrevistas gravadas com atores e testemunhas do passado e do 
presente. Tais entrevistas são produzidas no contexto de pesquisas que 
determinam quantas e quais pessoas entrevistar, o que e como 
perguntar, bem como o destino que será dado ao material produzido. 
(ALBERTI, 2005, p.155) 

 
Desta forma, presta sua reconhecida colaboração, tanto como procedimento e 

metodologia de produção de dados, como enquanto importante recurso reflexivo, 
formativo e de pesquisa, subsidiando estudos que pontam para as possibilidades de 
desvelamento da identidade em seus mais diversos aspectos. 

Alberti (2005) ainda chama a atenção a um equívoco que, segundo ela, é muito 
comum e convém evitar: pensar que a entrevista já é a própria história. A entrevista 
deve ser interpretada e analisada pelo pesquisador como fonte, uma fonte oral. Orienta 
então a transcrição das entrevistas como meio de facilitar esse trabalho de interpretação. 
Estando na forma de texto, deve-se analisar a fonte oral como qualquer documento, 
questionando e verificando como desfrutar dessa fonte, tirando dela as evidências e os 
subsídios que contribuirão para resolver o problema de pesquisa. 

Elucidamos aqui que as entrevistas temáticas nessa pesquisa foram utilizadas 
como instrumentos, realizadas com o fim de gerar uma narrativa que descrevesse a 
trajetória da educadora. As fontes orais foram coletadas com o uso de gravador portátil e 
do celular e posteriormente foram transcritas e transformadas em texto para a análise de 
dados. 

Gravamos as entrevistas no Instituto Moderno e na residência da educadora, em 
Mamanguape, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE)6. Estas geralmente aconteciam no final da manhã e tinham a duração, em 
média, quarenta minutos a uma hora. 

O trabalho com fontes orais, de acordo com Burke (2000), frequentemente, tem 
sido utilizado pelos historiadores que destacam a experiência de pessoas comuns, 

                                                                 
6
 Segundo a Resolução CNS nº 466/2012, sobre pesquisas envolvendo seres humanos, toda pesquisa 

deverá ter respeito à dignidade humana e realizada com consentimento livre e esclarecido dos 
participantes. 
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permitindo trazer para a História os testemunhos daqueles que, de certo modo, foram 
excluídos e colocados no anonimato. Contudo, o fato de “possibilitar a constituição de 
fontes que documentam histórias de vida, experiências pessoais e visões de mundo de 
diferentes pessoas e grupos” (ALBERTI, 2004, p.54), não institui uma prática sob a qual 
o historiador oral não possa também gravar as memórias de indivíduos da elite, dos reis, 
das duquesas e da burguesia, da mesma forma que dos agricultores e dos operários. 

Burke (2005) ainda reforça que alguns historiadores tradicionais defendem que 
“os depoimentos orais são apresentados como fontes subjetivas por terem como base a 
memória individual, que por vezes pode ter falhas”. Desse modo, o autor esclarece que 
a subjetividade é um dado da realidade em todas as fontes históricas, sejam elas escritas, 
orais ou visuais. A partir do momento em que dá voz a múltiplos e diferentes 
narradores, a história oral possibilita conhecer novas versões da mesma história, já que 
essa é uma opção de construir a história a partir das palavras daqueles que vivenciaram 
e participaram em um determinado período, em um dado momento. 
 

O uso da História Oral, bem como das narrativas que dela se originam: 

 
Estimulam a escrita de uma História que não é uma representação 
exata do que existiu, mas que se esforça em propor uma 
inteligibilidade, em compreender a forma como o passado chega até o 
presente. (SILVEIRA, 2007, p. 35) 

 
Neste contexto, a memória assume papel fundamental pois, como afirma 

Benjamin (1994), “a narrativa não existe sem a memória, não existe sem os hiatos do 
tempo”. Profere ainda que, ao construírem rememorações as pessoas voltam a transmitir 
suas experiências por meio da narrativa, visto que “se imprime na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso”. 
 

À vista disso, inferimos que à medida em que o entrevistado narra suas 
memórias, não apenas mostra como ele vê o mundo e a si mesmo, mas também como é 
percebido por outro indivíduo ou pela coletividade, produzindo narrativas de identidade. 
Partindo dessa ótica, corroboramos com Abrahão (2003) ao afirmar que o pesquisador, 
ao trabalhar como fontes orais, adota conscientemente uma tradição em pesquisa que: 
 

Reconhece ser a realidade social multifacetária, socialmente 
construída por seres humanos que vivenciam a experiência de modo 
holístico e integrado, em que as pessoas estão em constante processo 
de auto-conhecimento. Por esta razão, sabe-se, desde o início, 
trabalhando antes com emoções e intuições do que com dados exatos e 
acabados; com subjetividades, portanto, antes do que com o objetivo. 
Nesta tradição de pesquisa, o pesquisador não pretende estabelecer 
generalizações estatísticas, mas, sim, compreender o fenômeno em 
estudo, o que lhe pode até permitir uma generalização analítica. 
(ABRAHÃO, 2003, p. 79-95) 

 
Dito isso, compreendemos que os indivíduos possuem uma história singular, com 

inúmeras memórias do passado e do presente. Destarte, trazer à tona histórias de vida é 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



5 

 

uma maneira de fazer emergir lembranças escondidas reveladoras de sentimentos que, 
ao serem expressos pelas palavras, conseguem fazer os fatos renascerem, mesmo 
imaginariamente. 

O desvelamento desses períodos, por reminiscência das diversas fases pelas quais 
passamos, são essenciais para o entendimento/ percepção do nosso lugar, nossas 
decisões, nossas marcas. Trata-se de um “caminhar para si” (JOSSO, 2004, p. 27), para 
se conhecer por meio dos tantos caminhos percorridos, por diferentes lugares e tempos, 
e na relação com tantas outras pessoas. A partir da rememoração e de suas narrativas, “a 
história oral devolve a história às pessoas em suas próprias palavras. E, ao dar-lhes um 
passado, ajuda-as também a caminhar para um futuro construído por elas mesmas” 
(THOMPSON, 1992, p. 337). Considerando que a construção da história pela memória 
tem seu alicerce na necessidade de se recorrer ao passado a partir do tempo presente, 
dentro de um jogo de continuidades e descontinuidades, podemos afirmar que a mesma 
pode ser feita, desfeita e refeita a partir da ótica do narrador no momento em que 
discorre sobre os fatos. 

De acordo com Le Goff (1994, p.438), “A memória nos permite dar visibilidade à 
história que nunca nos foi contada, ou melhor, contada não por versões de pessoas 
comuns que são fontes riquíssimas de memória”. Temos, assim, a história como uma 
interpretação do ser, não como realmente aconteceu. Ou seja, constrói-se uma 
reconstrução do passado num determinado tempo a partir de uma maior aproximação 
deste. Na convergência desse pensamento, Benevides (1999, p. 10) afirma que narrar 
uma história: 
 

[...] é também fazê-la, mas não porque tudo se possa resumir a uma 
construção meramente discursiva. [...] a narrativa é um movimento 
ativo, ligado a um processo social de negociação e poder (uma vez que 
não se pode esperar que qualquer coisa que se diga seja aceita como 
“verdade histórica”) pelo qual se determina a compreensão dos 
eventos passados, dá-lhes inteligibilidade e pode-se agir (novamente) 
no presente. Nem tudo pode ser dito. Primeiro, porque, para tornar 
qualquer discurso inteligível, é necessário escolherem-se os elementos 
que o comporão, de modo que tenham conexões que com eles possam 
estabelecer relações. Segundo, porque há investimentos de poder 
acerca do que se deve compreender e, assim, acerca também do que se 
deve narrar. Terceiro, porque, para obedecer a um princípio de causa e 
efeito, os eventos escolhidos numa determinada etapa da narrativa 
limitam a gama de novos eventos que podem ser mencionados daí para 
a frente, e assim por diante. Estamos, portanto, perante uma dialética 
entre o que se fala e o que se deixa de falar, entre o que se pode dar a 
dizer e o que é silenciado. 

 
Entretanto, a variedade de questões a serem expostas ou silenciadas é condição 

sine qua non para a narrativa e, sem elas, não se torna a abordagem historiográfica 
através da História Oral. É a subjetividade do expositor, segundo Portelli (1997), que 
fornece às fontes orais o elemento precioso que nenhuma outra fonte possui em medida 
igual. Para este autor, mais do que sobre eventos, a História Oral fala sobre significados, 
pois traz em si muito mais características do tempo da enunciação do que do tempo 
abordado. Portanto, a memória é uma reconstrução emocional e intelectual que acarreta 
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uma representação seletiva do passado, um passado que nunca é individual, e sim, de 
um indivíduo inserido num contexto social, seja ele familiar, escolar, nacional. 
(ROUSSO apud FERREIRA & AMADO, 1996). 

Conforme Chauí (1987, p. 20), “[...] lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado”. 

Inscrevendo-se nessa acepção, Delgado afirma que, 
 
 

[...]em uma entrevista ou depoimento, fala o jovem do passado, pela 
voz do adulto, ou do ancião do tempo presente. [...] Fala-se em um 
tempo sobre um outro tempo. Enfim, registram-se sentimentos, 
testemunhos, visões, interpretações em uma narrativa entrecortada 
pelas emoções do ontem, renovadas ou ressignificadas pelas emoções 
do hoje. (DELGADO, 2006, p. 18) 

 
 

Levando em conta que o fenômeno da lembrança é algo que ainda não se explica 
claramente, como também não se explica a seletividade da memória, Marilena Chauí 
(2002) considera que: 
 

[...] selecionamos e escolhemos o que lembramos e a lembrança, como 
a percepção, tem aspectos afetivos, sentimentais, valorativos (existem 
lembranças alegres e tristes, saudade, arrependimento, remorso). [...] 
também não se pode explicar o esquecimento, pois se tudo está 
espontânea e automaticamente registrado e gravado em nosso cérebro, 
não poderíamos esquecer coisa alguma, nem poderíamos ter 
dificuldade para lembrar certas coisas e facilidade para recordar 
outras. (CHAUÍ, 2002, p. 128) 

 
Podemos inferir, desse modo, que o campo da memória é povoado por inúmeras 

temporalidades que coexistem, interrelacionando-se. Ao mesmo tempo é singular (na 
perspectiva da excepcionalidade do fato em si) e plural (na acepção do intercruzamento 
de múltiplas variáveis). 

Assim, podemos afirmar que a memória é individual e coletiva, “constituindo, 
destarte, um fenômeno construído, sendo possível também, estabelecer uma ligação 
intrínseca entre memória e identidade”. Tal vínculo surge na medida em que a memória 
é um elemento constitutivo da identidade, já que é a mesma que cria as condições para o 
desenvolvimento do sentimento de continuidade e de coesão de uma pessoa ou de um 
grupo no seu processo de construção de identidade. 

A despeito, Peter Burke profere que ao trabalhar com a memória os historiadores 
precisam considerar dois aspectos: a memória como fonte histórica e como fenômeno 
histórico. Sob a primeira perspectiva, além de estudarem a memória como fonte para a 
história, os historiadores devem “elaborar uma análise dos documentos históricos 
voltada para um exame da reminiscência”. No que tange ao segundo aspecto, os 
historiadores devem se voltar ao que o autor denomina “história social do lembrar” 
(BURKE, 2000). Partindo-se da proposição de que a memória social, tanto quanto a 
individual, é seletiva, 
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[...] precisamos identificar os princípios de seleção e observar como 
eles variam de lugar para lugar, ou de um grupo para outro, e como 
mudam com o passar do tempo. As memórias são maleáveis, e é 
necessário compreender como são concretizadas, e por quem, assim 
como os limites dessa maleabilidade. (BURKE, 2000, p. 41). 

 
Maurice Halbawachs, que se dedicou a estudar a memória mais detalhadamente, 

destaca em vários momentos não apenas sua seletividade, como também o processo 
interior que ocorre para conciliar as memórias individuais com as coletivas, ou seja, 
com as construções sociais. 

Na obra A memória coletiva, Halbawachs (1968) discorre sobre indicadores de 
memória coletiva elencando, dentre estes, o monumento, as datas e o patrimônio de um 
lado, como elementos palpáveis traduzidos em cultura material, e o folclore, os 
costumes e as tradições como elementos não palpáveis, a cultura imaterial. Halbawachs 
destaca que a memória não deve ser compreendida apenas como um fenômeno 
individual, mas principalmente como um “fenômeno construído coletivamente e 
submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes” (HALBWACHS, 1968, 
p. 26). 

Nesse contexto, Michael Pollak em Memória, esquecimento, silêncio e Memória e 
identidade social, segue um debate inicial acerca da história oral como ferramenta de 
interligação entre estes elementos indicativos e formadores de memória. Trazendo a 
reflexão de que a maioria das memórias decorrentes de longas entrevistas trazem em si 
pontos invariáveis, Pollak inclui nos elementos constituintes da memória individual ou 
coletiva os acontecimentos (vividos pessoalmente, os vividos pelo grupo e os vividos 
por tabela, sendo estes últimos aqueles aos quais nos sentimos pertencer, muito embora 
não os tenhamos vivenciado), as pessoas, personagens (encontradas no decorrer da vida, 
as ‘quase conhecidas’ pela sua constante presença, mesmo que imaterial, e as que não 
pertenceram ao mesmo espaço tempo da pessoa) e, por fim, os lugares de memória. 

Detendo-nos a este último, os “lugares de memória”, vimos que na concepção de 
Pierre Nora, autor de tal expressão, estes se constituem de lugares materiais que 
ancoram a memória e onde pode a mesma pode ser sentida, lugares funcionais que 
adquiriram a função de alicerçar as memórias sociais, sendo os mesmos também uma 
tradução simbólica de identidade social, ou seja, lugares simbólicos. 

Numa análise destes lugares de memória compreendidos por Nora, podemos 
perceber prontamente que, distantes de serem espontâneos ou naturais, os lugares de 
memória por ele elencados são construções históricas revestidas de uma função icônica, 
ou seja, organizadas com vistas a atender preocupações e interesses políticos do 
momento, visto que “memória e identidade são valores disputados em conflitos sociais e 
intergrupais” (POLLAK, 1992). Em contrapartida, ao evocarmos a história oral como 
ferramenta de construção da história individual e coletiva, assumimos a premissa de 
termos “a própria memória como lugar de memória”, podendo ser esta muitas vezes 
oposta a “Memória Oficial”, idealizada e imposta pelo Estado e pelas minorias elitistas. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 

 

Segundo Pollak (1992), as circunstâncias fazem “emergir lembranças” que dão 
ênfase a diferentes aspectos, “reinterpretando o passado a partir da interação entre o 
aprendido, o vivido e o transmitido”. 

Se referindo a alguns aspectos que sustentam a memória, Halbwachs percebe o 
tempo e o espaço como “localizadores” das lembranças: “Quando nos lembramos [...] 
há um contexto de dados temporais a que essa lembrança está ligada de alguma forma” 
(HALBWACHS, 2006). É isso que possibilita que a lembrança se complete, tome forma 
e revivesça no presente. Goody (1977), por exemplo, observa que “Em todas as 
sociedades, os indivíduos detêm uma grande quantidade de informações no seu 
patrimônio genético, na sua memória a longo prazo e, temporariamente, na memória 
ativa”. 

Se ponderarmos que “apelamos aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas 
também para completar o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de 
alguma forma” (HALBWACHS, 1990), rememorar passa a ser também um instrumento 
para revisões, reavaliações, autoanálise e análise social. Parafraseando Diana Vidal 
(1998), corroboramos que a própria dinâmica do rememorar suscita a reflexão da 
memória como artefato histórico. 

Em sua obra Entre a Memória e a História: a problemática dos lugares, Pierre 
Nora assinala que: 
 

Os lugares de memória são, antes de mais nada, restos, fragmentos de 
memória. [...] sacralidades passageiras em uma sociedade que 
dessacraliza, ilusões de eternidade. (NORA, 1993). 

 
Destarte, evocar a memória por meio da história oral impetra, portanto, retirar da 

própria memória enquanto lugar, acontecimentos vivenciados pelo indivíduo ou pelo 
grupo para, a partir de uma crítica minuciosa, construir, com estes ‘fragmentos de 

memória’, uma dentre tantas leituras possíveis da totalidade do processo histórico. 
Os relatos de pessoas comuns assumem significativa importância em Certeau 

(1994), que denomina a estas de “Consumidores”. Segundo ele, as narrativas constituem 
em si mesmas, muito mais do que simples testemunhos, a própria experiência do 
narrador, sendo fundamentais para compreender suas práticas a partir das trilhas e 
movimentos delineados por estes em sua trajetória. 

Em nosso propósito de procurar revelar a trajetória de uma educadora que 
vivenciou sua escolarização, formação e atuação em Mamanguape/PB, estando 
intimamente ligada ao Instituto Moderno, escola tradicional do município, optamos pela 
História Oral na perspectiva (auto)biográfica por considerarmos ser esta a metodologia 
que melhor nos dará suporte para relatar esta história singular e trazer à baila o que nos 
foi permitido revelar sobre suas escolhas, como possibilidade de aproximação de seu 
percurso de formação e atuação profissional. Sendo assim, a análise dos campos de 
conhecimento, história e memórias da educação, permite revelar práticas e 
representações em diferentes tempos e espaços da vida cotidiana. 

Apoiando-nos na premissa e potencialidade da pesquisa de cunho 
(auto)biográfico, buscamos produzir uma aproximação à formação e à construção da 
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profissão docente, considerando as particularidades da vida professoral. Sobre essa 
questão Leite também acrescenta que:  

São significativas as biografias que, ao conseguir delinear as 
características individuais do biografado, apresentam uma relação 
dialética entre o contexto social e a atuação de aproximação ou 
distanciamento do indivíduo desse contexto. (LEITE, 1984, p.12). 

 
Sob esse prisma, apreendemos que na história de vida de um professor, marcada 

fortemente pela subjetividade, subjaz a noção de sociedade, de coletivo. Muito embora o 
professor seja uma pessoa, com características próprias e individuais, as suas relações 
sociais “transformam a sua história na história dos outros e a história dos outros dentro 
da sua própria história”. Burnier et al. (2007, p. 347) afirmam que “[...] a imagem que o 
professor constrói de si mesmo e perante a sociedade faz parte do processo constitutivo 
de sua identidade profissional”. Queiroz (1988), sobre esta questão, salienta que 

 
[...] não se nega mais também, que mesmo uma única história de vida 
possa ser objeto de um estudo sociológico aprofundado e frutífero. 
Todo fenômeno social é total, dizia Marcel Maus na década de 20. O 
indivíduo é também um fenômeno social. Aspectos importantes de sua 
sociedade e do seu grupo, comportamentos e técnicas, valores e 
ideologias podem ser apanhados através de sua história. (apud 
BELLO, 2002, p. 26 – 27 ) 

 
O estudo das histórias de vida dos professores, tanto para a análise do currículo 

como da escolaridade, é essencialmente importante especialmente na perspectiva de 
Goodson (2000) que admite o imperativo de se garantir que a voz do professor seja 
ouvida, preferencialmente, em voz alta, de forma bem audível e bem articulada, visto 
que a pesquisa acerca da experiência de professores é percurso relevante e apreciável 
para se chegar à compreensão de sua formação, tanto como pessoa, como quanto 
profissional. Assim, conforme Goodson (2000, p. 73): 
 

As experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente 
ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu. De 
acordo com o ‘quanto’ investimos o nosso ‘eu’ no nosso ensino, na 
nossa experiência e no nosso ambiente sociocultural, assim 
concebemos a nossa prática. 

 
Consideramos importante citar que a pesquisa (auto)biográfica percorre os 

mesmos caminhos e enfrenta problemas semelhantes a qualquer pesquisa histórica, 
sendo que os estudos biográficos, de acordo com Avelar (2007), tiveram momentos de 
alta expressividade dentro da história, como também momentos de crise e descrédito. 

Embora, segundo Malatian (2008, p.1), o gênero biográfico nunca tenha saído de 
cena, somente a partir da década de 1960 a biografia voltou a crescer e tomar um lugar 
central na produção historiográfica, devido a análises realizadas trazendo não apenas 
fatos cronológicos, mas, evidenciando as tensões existentes entre os sujeitos e os jogos 
de interesses nas estruturas sociais. Como afirma Avelar (2007, p.49), 
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A expectativa de uma história total que compreendesse toda a 
sociedade e sua evolução desapareceu do horizonte de boa parte da 
historiografia. A biografia renovou-se, ganhou legitimidade, abriu-se 
para os fatos, para o acaso e para os encadeamentos cronológicos. Os 
historiadores trataram de recuperar uma dimensão temporal perdida 
nos esquemas estruturalistas, dando-lhe o sentido do tempo vivido 
pelos homens. 

 
No campo historiográfico brasileiro, a pesquisa (auto)biográfica: 

[...] vincula-se a uma rede de cooperação acadêmico-científica e 
internacional, contando, notadamente, com Laboratórios e Grupos de 
Pesquisa de países latino-americanos e europeus, que têm contribuído 
para significativos avanços no âmbito dos estudos (auto)biográficos. 
[...] Trata-se de um movimento de pesquisa-ação-formação, que tem 
como centralidade os sujeitos, suas histórias individuais, coletivas, 
institucionais, de formação, de inserção social, de empoderamento, 
através das formas como acessam suas memórias, mediadas por 
experiências e narrativas sobre a vida, em suas múltiplas dimensões. 
(MORAES e SOUZA, 2016). 

 
A partir dos anos 1980 estudos sobre formação docente voltaram-se para a 

pessoa do professor, favorecendo o surgimento de um grande número de obras e estudos 
sobre a vida, as carreiras, os percursos profissionais e as autobiografias docentes, ou 
ainda, o desenvolvimento pessoal dos professores (NÓVOA, 1992). Nesse contexto, o 
as práticas de pesquisa (auto)biográfica, principalmente vinculadas aos estudos sobre a 
formação professoral, configurou-se como uma entrada fértil e fecunda para a 
consolidação do movimento biográfico no Brasil, que 
 

Teve, como marco inicial, o começo dos anos de 1990, abrindo-se, 
posteriormente, para uma multiplicidade de práticas de pesquisa, em 
diferentes Programas de Pós-graduação da área, mas também, em um 
diálogo interdisciplinar, com a sociologia, a antropologia, a 
antropologia filosófica, a história, a literatura e as artes, gerando os 
novos contornos que o domínio dos estudos (auto)biográficos tem 
conquistado no campo educacional. (MORAES E SOUZA, 2016, p. 
10-13). 

 
Investigações e mapeamentos já realizados sobre a pesquisa (auto)biográfica no 

Brasil (BUENO et al, 2006; SOUZA et al, 2008; STEPANHOU, 2008; SOUZA; MIGNOT, 
2015)7 asseguram o rastreamento, desde o ano de 1985 até 2015, das diversas formas e 

                                                                 
7 Para mais informações, consultar: BUENO, Belmira Oliveira; CHAMLIAN, Helena Coharik; SOUSA , 
Cynthia Pereira de; CATANI , Denice Barbara. Histórias de vida e autobiografias na formação de 
professores e profissão docente (Brasil, 1985-2003). Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 385-
410, 2006. SOUZA, Elizeu Clementino de; SOUSA , Cynthia Pereira de.; CATANI, Denice Barbara. A 
pesquisa (auto)biográfica e a invenção de si no Brasil. Revista da FAEEBA – Educação e 
Contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 29, p. 31-42, jan./jun., 2008. STE PHANOU, Maria. Jogos de 
memórias nas esquinas dos tempos: territórios e práticas da pesquisa (auto)biográfica na pós-graduação 
em Educação no Brasil. In: SOUZA, Elizeu Clementino de.; PASSEGGI , Maria da Conceição. (Orgs.). 
Pesquisa (auto)biográfica: cotidiano, imaginário e memória. São Paulo: PAULUS; Natal: EDUFRN, 
2008. p. 19-53. MIGNOT , Ana Chrystina; SOUZA, Elizeu Clementino de. Modos de viver, narrar e 

guardar: diálogos cruzados sobre pesquisa (auto)biográfica. Revista Linhas. Florianópolis, v. 16, n. 32, p. 
10-33, set./dez. 2015. 
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contornos que a pesquisa (auto)biográfica vem assumido, bem como de suas contribuições 
para os estudos sobre as histórias de educadores(as), a história da profissão docente, das 
instituições escolares, as histórias institucionais e individuais, face à produção e 
socialização de conhecimentos possibilitados pela memória, por experiências e narrativas. 

Segundo Borges (2006), aferir valor histórico à biografia é o ponto crucial para a 
construção biográfica. E o que vai atribuir esse valor histórico à vida de uma pessoa é a sua 
participação social; os fatos e acontecimentos que permearam sua vida e representaram uma 
mudança significativa no meio a que pertenceu. Segundo Le Goff (1984), o estudo 
biográfico seria como um complemento, indispensável à análise das estruturas sociais e dos 
comportamentos coletivos. Nessa mesma perspectiva, Avelar (2007, p. 52) revela que 
devemos 
 

[...] tomar os personagens como vias de acesso para a apreensão de 
questões e/ou contextos mais amplos. [...] Abandonava-se, portanto, a 
centralidade no personagem em favor de uma articulação mais íntima 
entre a vida do biografado e seu meio ou contexto social. Tomar uma 
trajetória intelectual individual como marco representativo de 
tendências estruturantes de uma  época introduz a questão de 
representatividade do indivíduo na explicação de determinadas 
relações e processos históricos. 

 
Aproveitamos para destacar que a pesquisa (auto)biográfica não tem o objetivo 

de direcionar a escrita para caracterizar a uma trajetória destinada a somente lograr 
êxitos e sucessos. Devemos sim, atentar para o que é contraditório, para as tensões e 
para as particularidades vivenciais que corroboraram ou não para agregar valor as suas 
práticas educativas. 

Motta (1994, p.8) destaca que a relação da história com o método biográfico 
sempre foi complicada e profere sobre dois pontos que merecem atenção: Inicialmente, 
 

[...] a supervalorização do indivíduo como fator explicativo de uma 
época. Depois, a tradicional divisão entre literatura, a quem é 
concedida a ‘liberdade ficcional’, e a história, comprometida com a 
‘verdade’ e o ‘rigor documental’. Ou seja, de um lado o ‘Romancista’, 
‘a arte’, do outro, o historiador e a ‘ciência’. 

 
A autora orienta sobre a necessidade de se evitar tomar um caminho onde fique 

subtendido, ou até mesmo evidenciado, que determinadas decisões já estariam 
predeterminadas desde o nascimento do indivíduo. Afirma que a riqueza do trabalho 
com este arquétipo se dá pela complexidade de se tentar desvendar como foram ou não 
tomadas determinadas decisões e também focar nas contradições. 

É importante elucidar que método (auto)biográfico e histórias de vida têm algo 
em comum, pois são relatos de vida, experiências cotidianas acumuladas. Entretanto, 
diferem-se na forma. Para Miguel (apud BELLO, 2002, p. 31), as histórias de vida são 
narrativas orais, enquanto que as autobiografias são escritas. De acordo com esse autor, 
as autobiografias nunca têm fim, porque a história de vida de uma pessoa se amplia até 
o infinito e pode ser contada de várias maneiras, sofrendo novas interpretações. Outro 
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aspecto aclarado nas histórias de vida é que elas apresentam marcadores, que são 
situações, pontos de inflexão, momentos críticos, que dão sentido e coerência à vida e 
que devem ser analisados pelo interlocutor. “Dar sentido à vida é um dos projetos 
típicos de uma história de vida e isso só acaba com a morte”. (BELLO, 2002, p. 32). 
Conforme sugere Miguel (apud BELLO, 2002, p. 32), para interpretar as narrativas 
autobiográficas, há de se ter em conta que existem três tipos de histórias de vida: 
aquelas cuja interpretação é feita pelo próprio leitor; aquelas que incluem interpretação 
sistemática do entrevistado; aquelas que são utilizadas mais como exemplo ou 
certificação de uma teoria ou de um texto. Em pesquisa com professores, estejam eles 
ativos ou aposentados, há que se levar em conta, pelo menos, os dois primeiros tipos de 
histórias de vida, pois a interpretação e análise de experiências serão fundamentais para 
a compreensão das práticas pedagógicas. Quanto ao tipo utilizado como exemplo ou 
certificação de uma teoria ou de um texto, pode, dependendo do objetivo da pesquisa, 
ter uma concepção teórico-prática. 

Quanto à interpretação das experiências do professor, é imperioso dizer que deve 
acontecer de forma imparcial e sensata, sendo que por meio dela serão reveladas as 
nuances e os percursos de uma vida. Vale também sublinhar que 
 

[...] não temos acesso direto à experiência dos outros, lidamos apenas com 
representações dessa mesma experiência por meio do ouvir contar, dos textos, 
da interação que se estabelece e das interpretações que são feitas. (GALVÃO, 
2005, p. 330). 

 
Assentindo que as entrevistas são fontes históricas, portanto, são pistas, relatos 

para se conhecer o passado, Alberti (2004) nos lembra que o passado existiu 
independente das pistas, mas hoje só pode existir graças a elas. Diante disso, 
consideramos que a narrativa se mostra como método adequado para deslindar a história 
e a memória de professores. 

Meihy (2010, p. 58) nos diz que “sendo a memória sempre dinâmica, e que muda 
e evolui de época para época, é prudente que seu uso seja relativizado”. Corrobora com 
ele o pensamento de Galvão (2005, p. 331), quando afirma 
 

[...] as histórias narradas revelam conhecimento tácito, importante para ser 
compreendido; têm lugar num contexto significativo; apelam à tradição de 
contar histórias, o que dá uma estrutura à expressão; geralmente está 
envolvida uma lição de moral a ser aprendida; podem dar voz ao criticismo de 
um modo social aceitável; refletem a não separação entre pensamento e ação 
no ato de contar, no diálogo entre narrador e audiência. 

 
Assim, esse autor ratifica que essas razões creditam seriedade, criticidade e 

análise de contexto ao método autobiográfico, proporcionando à pesquisa autenticidade, 
credibilidade e originalidade. Autenticidade no resultado das análises, credibilidade no 
que concerne ao conhecimento decorrente da experiência de cada narrador e 
originalidade por cada história ser singular e trazer inovações, novidades. 

Destarte, evocar a memória por meio da história oral impetra, portanto, retirar da 
própria memória enquanto lugar, acontecimentos vivenciados pelo indivíduo ou pelo 
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grupo para, a partir de uma crítica minuciosa, construir, com estes ‘fragmentos de 

memória’, uma dentre tantas leituras possíveis da totalidade do processo histórico. 
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