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RESUMO

Neste estudo enfatizo os procedimentos metodológicos utilizado na abordagem Qualitativa, a fim de
sinalizar acerca dos resultados e/ou produção de sentidos e significados evidenciados nas pesquisas, efeito
da epistemologia do olhar do sujeito da pesquisa. Assim, o método de análise qualitativa é o aporte que
sistematiza o recolhimento e análise do conteúdo empírico. Embora, refute a concepção de que a
abordagem teórica e metodológica são determinantes na apreensão dos resultados e/ou na produção dos
sentidos e significados. Neste sentido, ressalto para o papel da subjetividade do sujeito da pesquisa como
base provedora dos desdobramentos para consecução da pesquisa no que pese a definição dos resultados
e os fins a serem alcançados, uma vez que a epistemologia do olhar é o resultado das experiências e
consistência teórica constituídas pelo sujeito da pesquisa.

In this study emphasize the methodological procedures used in Qualitative approach in order to signal
about the results and / or production of meanings evidenced in research, effect of the epistemology of the
look of the research subject. So, I understand the application of the method of qualitative analysis the
contribution which organizes the collection and analysis of empirical content. Although, refute the notion
that the theoretical and methodological approach are crucial in the assessment of results and / or the
production of meanings. In this regard, I emphasize the role of subject subjectivity of the research based
provider of research developments to achieve in spite of the definition of outcomes and the purposes to be
achieved, since the epistemology of the look is the result of experience and consistency theoretical
constituted by the research subject.

Palavras-chave: histórias de vida; mulheres-docentes; Universidade Federal de Sergipe; epistemologia
do olhar.

INTRODUÇÃO

Neste estudo apresento o percurso metodológico apreendido como dado de escolha do sujeito da pesquisa
qualitativa, a partir de elementos constitutivos da sua subjetividade. Assim, busco, neste estudo, alcançar
outras produções de sentidos, mesmo que estas sejam através de uma mesma base teórica no que remete
à concepção da epistemologia do olhar, isto é, o saber do olhar do sujeito da pesquisa, o/a pesquisador/a.
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É importante destacar que o processo de apreensão e escolha do procedimento metodológico a ser
aplicado na pesquisa passam por duas etapas: a primeira, o conhecimento [ii]teórico das metodologias
aplicadas no contexto acadêmico; escolha da metodologia mais adequada e adaptada para responder as
questões ou hipóteses propositivas à pesquisa que, por sua vez, deve estar, concomitantemente, atrelada
ao gosto ou empatia pessoal do sujeito da pesquisa. Após a escolha, é necessário um maior
aprofundamento teórico acerca da metodologia, neste momento, de maneira mais consciente e reflexiva
de como empregar a teoria à empiria. Na segunda etapa, a aplicação da metodologia através das fontes
informacionais – orais ou escritas – com o objetivo de aproximação do objeto a ser pesquisado, quando da
coleta de dados.

Neste sentido, as experiências[iii] do sujeito da pesquisa serão apontadas como artefato do olhar sobre o
objeto, de modo que as leituras e análises realizadas são derivativas deste pilar constitutivo da
subjetividade, conforme Habermas (2009)[iv] afirma sobre as ocorrências em correspondência ao
processo de introspecção subjetivo infantil, as quais constituem o “mundo da vida”, no qual compreendo
como núcleo das primeiras assimilações de formação dos sujeitos que se torna fundamento orientador
para todas as representações sobrepostas e elaboradas ao longo da vida – atitudes, modo de ser, valores,
crenças, etc.

As áreas do conhecimento tratam da formação psíquica dos sujeitos: os estudos no campo das Ciências
Sociais e Humanas apontam para estrutura subjetiva ou cognitiva constitutivas na infância e nas demais
fases que sucedem a vida humana.

Assim, certos desvios metodológicos entre a teoria e a aplicação empírica da teoria, não significa,
exclusivamente, transgressão metodológica ou falta de apropriação teórica, mas, pode ser apreendido
como lucidez e consistência teórica do sujeito da pesquisa que diante das eventualidades emergentes no
processo consegue ponderar os prós e contras para tomar decisões mais favoráveis ao êxito da pesquisa.

A teoria, por sua vez, exerce o papel de aporte teórico, ao contrário de reguladora do sujeito da pesquisa,
incidindo sobre uma rígida conduta em uma única direção para prover os resultados ou produção de
sentidos e significados.

O ato de pesquisar remete sempre para o mundo desconhecido, que aponta para o contingencial onde o
simbólico desbrava e se inscreve como marca precursora da escrita. Diante do desconhecido, somente a
experiência é o instrumento que busca visualizar para além da escuridão do não conhecimento, um lugar
de conquista e desbravamento. A experiência, portanto, vista como o campo epistemológico que guia o
olhar para determinado ponto em que as trevas dar lugar à luz.

Dubar (2004) em conformidade com o pensamento de Habermas expõe o processo da estruturação
cognitiva em relação a socialização, no qual retoma conceitos de Piaget e de Durkheim para articular os
processos internos da vida psíquica aos processo externos reflexo das ações que se estabelecem no
contexto social e como estas incidem intersubjetivamente sobre os sujeitos.

Por sua vez, Touraine (1987) assinala que o sujeito está em busca contínua de completude, de modo que
a constituição dos laços sociais tende a realização subjetiva no sentido de preencher as faltas estruturais
da subjetividade – satisfação objetiva e subjetiva das experiências vivenciadas tendentes ao fracasso, a
privação e a satisfação parcial das suas reivindicações. Por outro lado, o autor sublinha um sujeito
ambíguo e marcado pela cisão da incompletude.

Ainda, sob este ponto de vista, a subjetivação do sujeito da pesquisa não pode e não é visto como
elemento irrelevante, bem distante da concepção positivista que busca a imparcialidade dos dados e
resultados da pesquisa; enquanto a pesquisa qualitativa compreende o sujeito da pesquisa forjando os
dados de maneira a conduzir os resultados e confluir os resultados e produção dos sentidos e significados.

A pesquisa deve romper com as fronteiras rígidas da ortodoxia teórica. Para tanto, cabe ao sujeito da
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pesquisa assegurar-se de um campo conceitual, sem que para isso, enrijeça-se de modo a se revestir em
uma ‘camisa de forças’. O seu olhar perante o objeto, as exigências que lhes são apresentadas e as
condições contextuais são critérios a serem balizados para direcionar os percursos trilhados no momento
de recolhimento dos conteúdos.

Penso, que esta conduta flexível do sujeito da pesquisa das Ciências Sociais e Humanas deve ser aplicada
tanto em pesquisas quantitativas e/ou qualitativas, uma vez que entendo que mesmo em se tratando em
recolher dados quantitativos, os quais privilegiam a exatidão da leitura dos dados, ainda, assim, as
ressonâncias de quem está realizando a leitura interpelam nos resultados provocando a cisão subjetiva em
face da realidade, ao passo que, ao se tratar de pesquisa qualitativa, maior destaque se dar a
subjetividade de quem está à frente da pesquisa, a linha partidária da corrente teórica, o contexto e o
tempo são elementos culturais que permeiam no ou entre o contexto de aplicação do método e de
realização da pesquisa, que, por sua vez, interferem nos resultados e/ou sentidos produzidos.

Neste sentido, vale salientar a questão conflituosa do papel da pesquisa social e humana no que tange ao
prognóstico da realidade pesquisada, através de uma visão monolítica de uma verdade como algo
ultrapassado cientificamente, visto que o respaldo científico não ocorrerá com base nos resultados
alcançados, mas em todos os segmentos da pesquisa que confluem na apresentação dos resultados.
Assim, reforça-se a visão pluralista da verdade como uma versão assegurada e respaldada por pares sem
que isso enverede para anomia científica em que tudo é permitido numa terra de ninguém.

Neste estudo desenvolvo a concepção de que o sujeito da pesquisa é elemento fundamental para se
compreender os resultados e sentidos produzidos, ao passo que a metodologia, mais especificamente, as
histórias de vida, é um método que passa também por um crivo subjetivo que reforça as escolhas e
definem os percursos e resultados da pesquisa qualitativa.

1. HISTÓRIAS DE VIDA, UM PERCURSO METODOLÓGICO NA PESQUISA QUALITATIVA SOB A
ÊNFASE DA SUBJETIVIDADE DOS SUJEITOS

A subjetividade na pesquisa qualitativa [v]no campo das Ciências Sociais e Humanas, sujeito da pesquisa
e pesquisado, através do método de Histórias de Vida apontam para as narrativas que rememorizam os
fatos históricos e as produções de sentido resguardada pela memória, das quais são possíveis a
verbalização dos conteúdos além de emergir uma nova produção de sentidos a partir da epistemologia do
olhar do sujeito da pesquisa.

Assim, a atualização da produção de sentido de um determinado fato histórico pode remeter para
elementos de contraposição e lacunas no conjunto das narrativas que impedem o esclarecimento da
questão motivadora para construção da pesquisa. O sujeito da pesquisa, atento, faz uso destes elementos,
que no primeiro momento parecem fragilizar a pesquisa, mas, posteriormente, enriquece-a, com novos
questionamentos e reflexões.

[...]. Deste tipo de pesquisa surgiu a idéia de denominar a pesquisa qualitativa de
“Entrevista Aprofundada”. Porém a entrevista não é a única técnica que se pode
usar na “História de Vida”. Usada ela como único instrumento pode dar uma visão
unilateral da pessoa, incompleta, ou falsa, devido a muitas razões (TRIVIÑOS,
1987, p. 135-6).

A escolha da História de Vida, segundo Triviños (1987), também denominada de “entrevista aprofundada”
é uma técnica que leva em consideração um determinado enfoque da fonte narrativa, ou seja, o foco
narrativo retrata aspectos subjacentes da subjetividade humana, por conseguinte, dar uma visão unilateral
da pessoa. Por isso, segundo o autor, é necessário cotejar as narrativas com outras fontes, por exemplo,
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documentos, obras, outras narrativas de pessoas vinculadas com o sujeito pesquisado, entre outros
procedimentos. O entrelaçamento dos recursos metodológicos endossam uma concepção mais fiel da
“História de Vida”.

Queiroz (1987) assinala que as Histórias de Vida, sob o ponto de vista, de método aplicativo com a
finalidade de realizar a coleta de dados é designado por técnica cuja definição aponta para o procedimento
ou conjuntos de procedimentos bem definidos e transmissíveis destinados a alcançar determinados
objetivos; como todo procedimento, é ação específica, sistemática e consciente; é conservada e repetida
se sua eficiência for comprovada pelos seus resultados obtidos” (QUEIROZ, 1987, p. 294).

No transcorrer das entrevistas ou ao final delas, o sujeito da pesquisa pode formular algumas perguntas
que favoreçam o esclarecimento sobre determinada questão referente ao objeto, através de entrevistas
semiestruturadas. Esta posição do sujeito da pesquisa diante da técnica e do tipo de entrevista que ele
utiliza é fundamental para o êxito dos resultados com relação aos conteúdos narrados pelos sujeitos
pesquisados, uma vez que o direcionamento das narrativas podem ocultar informações importantes,
exigindo por parte do sujeito da pesquisa um olhar atento e sensível para condução das narrativas.

No Brasil, merece ressaltar o empreendimento do CPDOC pela Fundação Getúlio Vargas[vi] na realização
de pesquisa em História Oral e História de Vida. Alberti (1990), “arrisca-se” definir a História Oral como
um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica, etc.) que privilegia a realização de
entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visões de
mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. [...]. Trata-se de estudar acontecimentos
históricos, grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, etc. à luz de depoimentos de pessoas que
deles participaram ou os testemunharam.” (ALBERTI, 1990, p. 1-2).

Assim, entendo que o momento da escuta das narrativas já remete a reflexões sobre a problemática
estabelecida, portanto, o processo não é linear, as etapas vão se entretecendo de maneira que os
elementos, a narrativa ou a análise, contribuem para o esclarecimento da questão que dinamiza a
pesquisa.

A apreensão e a existência de um limiar de singularidades que envolvem os sujeitos diante da
complexidade constitutiva privilegiam a constatação de elementos diferenciadores no interior da unidade
polarizante entre a teoria e a empiria e entre os campos epistemológicos. As expectativas visam romper
com os limites fronteiriços da técnica com a finalidade de trazer à luz questões relevantes da cultura,
sexo/gênero, classe e por sua vez, remetem às questões endereçadas a outros campos epistemológicos
respaldados na academia.

É importante salientar para a pesquisa qualitativa em geral que entende a
etnografia como o “estudo da cultura” desenvolve para o enfoque etnográfico dois
conjuntos de pressupostos sobre o comportamento humano de extraordinária
relevância para a investigação na educação. [...], descobrir as características
culturais que envolvem a existência das pessoas que participam da pesquisa, não
só porque através delas se pode chegar a precisar os significados dos aspectos do
meio, mas também porque desse ponto de vista derivam algumas considerações
importantes [...] (TRIVIÑOS, 1987, p. 122).

A metodologia de História de Vida abre espaço para se ouvir a voz do sujeito pesquisado, de modo que
traz contribuições não só para as Ciências Sociais sob o ponto de vista de compreensão da sociedade a
partir de uma perspectiva individual, mas, também, traz contribuições significativas para este indivíduo,
para este sujeito, que tem a possibilidade de falar de si, da sua relação com o outro e com as questões
inerentes ao contexto sócio-político-econômico.

Os encontros para a coleta dos dados acontecerão em lugares diversos, sempre da escolha dos sujeitos
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pesquisados. É proposto no primeiro encontro, momentos anteriores à gravação, a apresentação das
expectativas quanto à problemática e aos objetivos. Posteriormente, os sujeitos pesquisados ficam à
vontade para narrarem os conteúdos de história de vida.

Demartini (1999) assinala para o número de encontros necessários para o recolhimento das narrativas não
são pré-fixados. Para a autora, o sujeito da pesquisa deve saber o momento oportuno de concluir a etapa
de coleta de dados, cabendo a decisão a partir de uma avaliação quantitativa e qualitativa do conteúdo
recolhido. A autora utiliza o conceito de saturação criado por Daniel Bertaux (1980) para sinalizar ao
sujeito da pesquisa acerca do momento em que deve concluir o trabalho de campo e aponta para
elementos práticos que viabilizam a pesquisa que merecem ser avaliados: o “tempo”, a disponibilidade de
tempo para consecução e conclusão da pesquisa, o tempo e disponibilidade do narrador; os “custos da
pesquisa”, a aquisição de fitas, os deslocamentos que o pesquisador terá que fazer, enfim, tudo isto são
reguladores que determinam os resultados das pesquisas que merecem ser avaliados.

A autora destaca, ainda, que não é o número significativo de sujeitos pesquisados que determinam o
enriquecimento da pesquisa, tendo em vista, a qualidade das informações concedidas por eles, ou seja, a
pesquisa qualitativa não privilegia o universo das fontes, mas a riqueza que as fontes oferecem para o
esclarecimento de determinadas questões de determinado espaço a ser pesquisado. Cabe, portanto, ao
sujeito da pesquisa a sensibilidade e a atenção para perceber o momento de encerramento dos trabalhos
de campo.

As transcrições das fitas, Conforme Triviños (1987) deverão acontecer concomitante com o momento da
coleta, assim como, as transcrições deverão ser feitas pelo próprio sujeito da pesquisa, pois o momento da
reescuta das narrativas favorece a reflexão e análise de conteúdo. A análise do conteúdo acontecerá sob
duas lógicas: a da inferência, que parte das informações fornecidas pelo conteúdo da mensagem, seja
pelas narrativas dos entrevistados; seja pelo cotejamento das fontes. A outra lógica, a premissa, em
menor proporção, a partir dos estudos dos dados apresentadas pelas fontes com base nas hipóteses
elaboradas no projeto.

A pesquisa com ênfase qualitativa [vii]permite apreender os papéis realizados pelos sujeitos pesquisados
na sociedade concatenada com a posição individual e coletiva no contexto sócio-político-econômico.
Ademais, aponta-se para traços de identidade, que, por vez remontam para traços constitutivos de classe,
gênero/sexo, cultura, cuja concepção de diferença e igualdade privilegiam a construção individual e/ou
coletiva da(s) identidade(s). Entende-se que o momento da escuta das narrativas já remete a reflexões
sobre a problemática estabelecida, portanto, o processo não é linear, as etapas vão se entretecendo de
maneira que os elementos, a narrativa ou a análise, contribuirão para o esclarecimento da questão que
dinamiza a pesquisa.

A História Oral e História de Vida, Segundo Hauguette (1997) têm características distintas que merecem
ser esclarecidas: a História Oral contempla que os entrevistados narrem sobre um evento, fato,
acontecimento vivenciado ou que eles estiveram presentes. De posse das narrativas, o sujeito da pesquisa
coteja com outras fontes investigativas e se necessário com outras narrativas com o intuito de realizar
uma análise histórica mediante os conteúdos narrativos.

Parte-se, no entanto, do entendimento que a História de Vida vista sob a perspectiva de fonte e técnica,
distingue-se quanto ao método de entrevista livres e aprofundadas, isto é, os conteúdos narrados não se
limitam a um determinado episódio, mas se estende a uma trajetória de vida em que o sujeito
entrevistado narre sobre suas próprias memórias. Para autora, a escolha dos sujeitos pesquisados é
intencional e, por conseguinte, segue critérios quanto ao objetivo e a proposta do estudo. O
encadeamento dos acontecimentos e fatos darão curso a formação das histórias de vida destes sujeitos,
por se tratar de fontes relevantes para apreensão dos objetivos propostos, uma vez que, correspondem
aos interesses de conhecimento acadêmico-científico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A História de Vida é uma entre outras metodologias da Pesquisa Qualitativa que busca trazer as vozes dos
sujeitos sócio históricos, independentemente, do seu status social, do privilégio social, político e
econômico.

Esta perspectiva metodológica permite que as vozes silenciadas possam emergir de maneira que o silêncio
do esquecimento, do preconceito, do anonimato seja rompido, de modo que se possa apreender uma
outra versão do fato e /ou do contexto social.

A escolha por uma metodologia remete para subjetivação do sujeito da pesquisa, se bem que seja
interessante pontuar o aspecto da imparcialidade da pesquisa qualitativa como uma meta a ser alcançada,
de modo que a excelência da subjetividade remeta a uma postura concisa e coerente dos resultados e/ou
produção de sentidos e significados.

A epistemologia do alhar diante do horizonte informacional, seja do conteúdo narrativo; seja da
metodologia e teoria a ser aplicada leva em consideração às experiências que constituem a subjetividade
dos sujeitos, uma vez que as escolhas estão também condicionadas pelas experiências que apontam para
os registros de História de vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERTI, Verena. História Oral: a experiência do CPDOC. Riode Janeiro/RJ: Editora da Fundação Getúlio
Vargas, 1990.

CHARLOT, Bernard. Educação para Cidadania na Época da Globalização: moralização do povo ou aspiração
de novos valores In: NEVES, Paulo S. C. (org.). Cidadania e Questões Contemporâneas. São Paulo/SP:
Ed. Cortez; Ed. UFS, 2009, p. 17-36.

DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. Trabalhando com relatos orais: reflexões a partir de uma trajetória de
pesquisa. In: LANG, Alice Beatriz da S. G. (org.). Caderno Textos CERU. Série 2. nº 3. São Paulo:
Centro de Estudos Rurais e Urbanos, CERU, 1992. p. 42-60.

DUBAR, Claude. A Socialização: construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo/SP: Martins
Fontes, 2005.

HABERMAS, Jürgen. Verdade e Justificação: ensaios filosóficos. São Paulo/SP: Edições Loyola, 2009.

QUEIROZ, Isaura Pereira de. “Relatos Orais: do “Indizível” ao “Dizível”. In Revista Ciência e Cultura.
São Paulo: CERU/Departamento de Ciências Sociais, USP. 1987. p. 282 -304.

TOURAINE, Alain. Poderemos Viver Juntos iguais ou diferentes. Petrópolis/RJ: Vozes, 1998.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à Pesquisa das Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa
em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

NOTAS

[i] Suzana Mary de Andrade Nunes, Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe na
Linha Formação de Professores: saberes e competências.
[ii] Piaget assinala que o conhecimento é uma inteligência artificial, pois é compreendida como
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aprendizagem adquirida.
[iii] Conhecimento, vivências e experiências.
[iv] [...] as estruturas profundas do pano de fundo do mundo da vida, estruturas que se corporificam nas
práticas e operações de sujeitos capazes de falar e de agir (Cf. HABERMAS, 2009, p. 19).
[v] (a investigação empírica tradicional) procurava entender os fenômenos que estudavam como
emergentes da interação social; o estudo de caso era a base metodológica usada por todos, quer se
tratasse de um indivíduo, de um grupo, de um bairro ou de uma comunidade; os pesquisadores
penetravam nos mundos sociais que queriam estudar e desenvolviam trabalho de campo para obtenção
dos dados da investigação, [...]; havia a aceitação generalizada da premissa antropológica que
considerava ser importante a compreensão dos pontos de vista e percepções de realidade de diferentes
pessoas; empreendia análise qualitativa de documentos pessoais e públicos. Nesse sentido, é preciso que
os pesquisadores tenham cuidado e malícia, para reconhecerem o que de fato é pesquisa qualitativa, para
não confundi-la com pesquisa tradicional que apenas recorre a técnicas qualitativas (VILELA, 2003, p. 436;
461).
[vi] O Departamento de História Oral do CPDOC foi implantado em 1975, pioneiros no Brasil, o programa
procurou conjugar duas tendências configuradas no desenvolvimento da história oral; a primeira
norte-americana, que privilegia a formação de bancos de dados de depoimentos orais, sem que sua
produção se subordine necessariamente a um projeto de pesquisa, e a segunda, europeia, que privilegia a
lógica da investigação científica, sem que as entrevistas dela resultantes sejam necessariamente colocadas
à disposição de um público de pesquisadores. (ALBERTI, 1990, p.3).
[vii] Com o surgimento de abordagens alternativas, colocadas sob o rótulo geral de “metodologias
qualitativas”, propugnam-se novas perspectivas na constituição do conhecimento nesse campo. Passa-se a
privilegiar os estudos de caso, as abordagens antropológicas, as naturalísticas, a pesquisa
ação/intervenção, as observações cursivas, os depoimentos, história de vida, etc. (GATTI, 2005, p. 3)
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