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A AUTORA

 Gabriele Rosenthal é alemã e 

tem 60 anos.

o É psicóloga, socióloga e cientista política

 É professora de métodos 

qualitativos no Centro de Métodos 

em Ciências Sociais na Faculdade 

de Ciências Sociais da 

Universidade de Göttingen, 

na Alemanha.

 Entre 2002 e 2010 presidiu um comitê internacional 
de sociedade e biografia.



NARRATIVA BIOGRÁFICA

 A pesquisa biográfica na sociologia teve início na 

década de 1920 pelos sociólogos da Escola de 

Chicago, como uma alternativa à sociologia 

positivista. 

 Depois disto, só volta a ser utilizado como campo 

de pesquisa da sociologia na década de 1980.

 São os conceitos da fenomenologia de Alfred 

Schutz, especialmente a teoria da relevância, que 

fundamentam o método criado por Fritz Schütze

e aprimorado por Gabriele Rosenthal, que propõe 

uma análise da entrevista dividida em 5 etapas.



O QUE BUSCAMOS?

 Reconstruir o vivenciado e saber em que medida 

isto constitui suas perspectivas atuais e as 

referências de suas ações

 Análise do processo de narração

 Tradução em narrativas



ENTREVISTA

 Falar da vida e dos planos para o futuro.

 Pergunta = sistema de relevância do pesquisador.

 É o próprio entrevistado quem constrói a sua 

trajetória por meio da produção de um trabalho 

biográfico espontâneo.



CONSTRUINDO O CENÁRIO

 Não deixe que o entrevistado saiba no que você está 
interessado.

 Dê preferência a pessoas que estejam integralmente 
dispostas e disponíveis.

 Procure um espaço que seja totalmente confortável para o 
entrevistado

 Marque apenas quando você e o entrevistado tiverem 
tempo disponível para a conversa.

 Reserve sempre um segundo encontro

 30 minutos ao final da entrevista



A FASES DA ENTREVISTA

 Primeira fase:

Pergunta inicial o mais aberta possível:

Estou interessada em toda a sua história de vida e 

também sobre a história de sua família. Peço que 

você relate todas as vivências que vierem à mente. 

Você pode utilizar o tempo que for necessário. No 

início, eu não vou fazer nenhuma interrupção, vou 

apenas tomar notas, para mais tarde retomar 

alguns temas. Caso você não disponha de tempo 

suficiente hoje, podemos marcar uma segunda 

entrevista



Exemplo de entrevista com Joaquim, menino de 19 

anos, órfão de mãe, que não conheceu o pai e que 

teve a mãe assassinada pelo padrasto



E: Bom vamos começar. Como eu te disse eu to interessada em toda a tua vida.

J: Tá mas qual é a pergunta que=tu=vai=fazê

E: Não não, agora eu vou te explica, eu só vo grava tudo assim porque depois eu 

vo precisa:, eu não vo anotá, eu não vo anota quase nada assim sabe ã, não fica 

nervoso,fica tranquilo ((Rindo)) /Joaquim se mexe muito na cadeira de demonstra estar 

assustado

J: tá, não não , tudo bem

E: tá que é assim ó, é: como eu tava te explicando ele é um método que se chama narrativa 

biográfica, eu vou mais muito mais te ouvir do que te perguntar muitas coisas assim sabe, 

então assim eu to interessada em Toda a tua vida desde o dia em que tu nasceu até agora.

J: Bah meu ((Rindo))

E: É.

J: Kamila ((Rindo)) / um fala por cima do outro/

E: Vai ser legal no fim, vai ser legal, e assim me conta tudo o que tu for lembrando, 

na ordem em que tu for lembrando, como tu for te lembrando, assim, eu tenho tempo.

J: Toda a minha vida

E: É quanto mais detalhes melhor né

J: A respeito da minha vida ou respeito dos abrigo

E: Não eu quero que tu fale o que tu quiser falar, eu tô interessada em tudo tudo da 

tua vida,tudo tudo o que tu achar importante, que tu acha que

J: Estranho né (((Rindo))

E: Tudo o que tu quiser falar, começa por onde tu quiser começar né, e: e aí assim ó, eu vou 

anotando algumas coisas e eu só vou te perguntar aquilo que tu disser.

J: Tudo da minha vida tu qué sabê

E: Uhum



J: Ah não, “a minha vida é uma” é um livro muito 
muito
E: Tudo o que tu quiser contar tá, eu quero sabe tud-
tudo o que tu quise conta

J: Qua-, se não for não sei, qual é a sua idade
E: Eu, tenho trinta.
J: trinta anos
E: uhum
J: ah
E: E tu tem quantos anos
J: ah tu também já tem uma história né
E: Tenho
J: Trinta anos, quando tu era adolescente tu feiz muita 
bagunça né
E: Ah, todo mundo né ((Rindo))
J: Viu ((Rindo)) agora fico sem jeito, né ((Rindo))



E: Não mas assim olha, me conta tudo o que tu quise contá ta, tu não precisa te obrigar a contar 
nada, eu não vou te fazer perguntas que
J: Ah tu tá gravando já /(ele se mexe muito na cadeira e não para de olhar o gravador/ )
E: Aham, não mas isso aqui é só para eu transcrever né toda a nossa conve- depois, tudo o que a 
gente falar aqui, eu vou depois digitar
J: Ah tá por causa que bah eu fi- so Meio feliz, ah so meio né meu, bah fico de arreganho fiz uma 
brincadeira nada a vê aí e tu não devia tê gravado
E: Não não mas bem capaz não tem problema
J: Ah não sei meu o que eu posso te falar eu morei morei num abrigo desde os oito ano, ci- cinco 
anos.
E: Tu tinha cinco anos
J: Ahan desde os cinco que eu moro morei em abrigo né, AGORA não agora eu moro sozinho.
E: Hum pode ir falando, desde aí tu lembra o que, vai lembrando
J: Ah morei: por que não pegou o meu histórico, seria mais fácil pra ti e: eu não precisaria tá aqui.
E: Não mas eu quero que tu me conte, essa essa é a pesquisa né, é como Tu narra a Tua vida.
J: Mas imagina=se=tu=pegasse o meu histórico, tu ia saber Tudo, se fosse num abrigo e pux- e 
pegasse a minha minha pastinha que eles tem guardado lá com todinhas as mi=mi=minhas coisas de 
boas e ruins
E: Mas aí eu ia ver as coisas que tu não quer conta também, eu só quero saber o que tu quer me 
contar.
J: Mas tu ia sabe tudo ((Rindo))
E: Não, me conta o que tu quer me contar, o que tu quer me contar, por onde tu quiser né começar
J: “tá vamulá”, é que eu não sei por onde começo pra te conta assim sabe, vo fala de
abrigos vo fala a respeito de abrigo, com cinco ano frequentei o lar esperança por causa que: eu 
morava com meus com meus tios “bah meu” bah é estranho falar da vida da gente né bah porque tu 
fica Séria meu, bah eu fico sem jeito ((Rindo))
E: ((Rindo))
J: /respira fundo/ assim ó, ah, quando: ah quando eu morava=eu=morava com a minha mãe e com o 
meu PAI na Protásio Alves e daí: e daí



 Segunda fase:

Perguntas mais aprofundadas com base no que foi dito no relato principal., partindo do 
sistema de relevância do entrevistado. Ela deve ser introduzida da seguinte maneira, como 
sugere Rosenthal:

Como você deve ter percebido, eu fiz anotações sobre algumas passagens do seu relato e 
gostaria de fazer algumas perguntas sobre elas. Se você concordar, eu começaria, então, com 
o primeiro apontamento, Eu tomei nota, por exemplo, da menção que você faz sobre... Será 
que você poderia falar de alguns detalhes a este respeito? 

Com Joaquim, a intervenção ocorreu na linha 29 da página 23:

J: sério vamo escutá agora o que deu aí.
E: Bom posso te fazê umas perguntas
J: Pode
E: Por que como eu te disse a partir da: eu não te fiz nenhuma pergunta né antes
J: Bah te contei toda a minha vida não, TODA não, tem uns detalhes
E: É e essa segunda fase, essa segunda etapa da entrevista, ãh, eu só vou te perguntar em 
cima de coisas que tu falou né, não vou te perguntar nada além das coisas que tu
mencionou, alguns pontos né, aí tu disse que tu foi morar, mora desde os cinco anos 
em abrigo, né
J: É
E: o QUE TU lembra dessa época?



 Terceira fase

Estão liberadas perguntas direcionadas sobre temas 

importantes para o entendimento do entrevistador, 

geralmente, ligada a datas de acontecimentos e até mesmo 

o interesse principal da pesquisa. 

Aqui, assuntos não explorados até então podem ser 

questionados.



PERGUNTAS QUE SÓ AJUDAM A CONSTRUIR UM

PERSONAGEM, SEM ESTIMULAR NARRATIVA:

 Por que você ... ?

 Como você se sentiu naquele momento... ?

 Quando foi isso? 

 Por qual razão você à época..?

 Qual o motivo de você não..?



PARA ESTIMULAR O FLUXO NARRATIVO

 Expressões paralinguísticas, como “mhm”

 Fale mais sobre isso

 E o que aconteceu depois?

 Você comentou que prefere ficar em casa. Fale 

mais sobre isso

 Será que você poderia me contar mais detalhes 

sobre ...?

 Você me permitiria fazer uma pergunta sobre a 

época em que..?



E DEPOIS?

 Toda a entrevista é gravada em áudio para que 

depois possa ser transcrita e sinalizada sem 

compromisso com regras gramaticais.

 As vírgulas são colocadas para separar as frases 

conforme a pontuação impressa pela fala do 

entrevistado. Pontos finais, de exclamação e 

interrogação também são dispensados, pois eles 

pressupõem uma interpretação. 



TRANSCRIÇÃO

Sinais de transcrição Significado do Sinal

, Pausa breve

(4) Duração da pausa em segundos

É: Extensão da vogal

((rindo)) Comentário do realizador da transcrição

/ Inserção do fenômeno comentado

Não Ênfase

NÃO Falando mais alto

talv- Interrupção de uma palavra ou de uma declaração

'não' Falando mais baixo

( ) Conteúdo da expressão incompreensível; comprimento dos parênteses corresponde mais ou

menos à duração da declaração

(disse ele) Sem certeza com relação a algum aspecto do conteúdo de um registro

Sim=sim Rápida sequência de palavras

Sim, eu fiz

Não, ele

Falas simultâneas a partir do "eu"

Fonte: ROSENTHAL (2014b, p. 113).



PRESSÕES NARRATIVAS

 A intenção é ter acesso ao conteúdo manifesto 

mas também ao latente, as entrelinhas, os 

significados que os agentes dão à ação social.

 Com a narrativa biográfica, conseguimos acessar, 

durante a fala do entrevistado, uma construção 

do passado que se realiza no presente e é 

completamente dependente deste passado 

vivenciado.

 Fluxo narrativo e de lembranças enquanto ativa 

memória sensitiva e constrói histórias bem 

detalhadas.



SEQUÊNCIAS DA VIDA NARRADA: TIPOS

TEXTUAIS

Narração É o tipo em que o entrevistado reconstrói o fato em que teve participação como agente, recapitulando

a experiência que teve.

Relato Refere-se à sequência ou ao curso de acontecimentos concretos passados, a períodos determinados, a

uma localidade específica e a um indivíduo em particular e até eventos fantasiosos. Eles estão

relacionados entre si por meio de tempo ou dentro de contextos causais e podem nos colocar frente a

frente com contextos concretos da relação entre os personagens daquela história e a forma como eles

agem entre si.

Relatório Relato resumido

História Eventos extraordinários no contexto de um relato mais amplo fazendo referência a um grau mais

elevado de detalhamento e indexalidade, ou seja, estritamente ligado a uma relação concreta.

Argumentação Pode estar contida no interior de relatos ou fora deles, na forma de ideias gerais e reflexões do

falante. Pode ter caráter teórico. Estão ligadas ao "aqui" e "agora" do falante de forma mais intensa do

que as descrições, porém mais distante das vivências. O entrevistado tem no entrevistador alguém a

quem precisa convencer de algo, tomando como ponto de partida a sua perspectiva atual, pouco ou

quase nada apresenta do passado.

Descrição Está presente em relatos sobre as motivações que guiam a ação. Elas dizem respeito a estruturas

estáticas.

Situação

condensada

Acontecimentos vivenciados comprimidos no espaço de uma situação.



ANÁLISE

 Preparação do memo

 I) Como o entrevistador se sentiu quando chegou ao campo? 

 II) Como conduziu a aproximação do entrevistado e a entrevista em 
si? 

 III) Qual era o cenário/atmosfera no momento da entrevista? 

 IV) Quais foram as dificuldades do entrevistador e quais foram as 
dificuldades demonstradas pelo entrevistado: Algo tirava a atenção da 
entrevista e também a do entrevistado?  Como foi a reação do 
entrevistado ao método de narrativa biográfica?

 Os passos:

 1 – Análise sequencial dos dados biográficos

 2 – Análise do texto e do campo temático

 3 – Reconstrução da história do caso

 4 – Análise detalhada de passagens textuais selecionadas

 5 – Contraste da história vivenciada com a história narrada

 6 – Construção dos tipos 



 Obrigada!

 Kamila2708@yahoo.com.br

 Facebook: kamila.almeidaludwig
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