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A pesquisa desenvolvida faz parte do projeto: Formação de Adultos para e no 

Trabalho Associado: atividade de trabalho, profissão e biografias, que analisa saberes 

e marcas formadoras de trajetórias profissionais, utilizando como instrumento 

metodológico entrevistas narrativas autobiográficas, com trabalhadores de uma 

cooperativa de vestuário localizada em Porto Alegre. O estudo teve como objetivo 

investigar a perspectiva destes profissionais da costura a respeito dos saberes 

necessários para o exercício de seus ofícios e os caminhos trilhados em suas vidas para 

o seu desenvolvimento. Reflexões sobre trajetórias profissionais e biografias 

formadoras orientam o estudo. Com o apoio de Schutze (2002) e de Gaskell (2002) 

realizou-se entrevistas narrativas individuais que foram filmadas e gravadas com seis 

trabalhadores da Cooperativa.  Como parte do processo de preparação da ida a campo, 

realizou-se dois tipos de entrevista piloto: com os próprios membros da equipe de 

pesquisa e com uma costureira de fora da cooperativa. Através dos estudos piloto foi 

possível analisar a pertinência dos pontos a serem abordados nas entrevistas, no roteiro 

elaborado. As seis entrevistas foram filmadas e transcritas. Através da análise do 

conteúdo das entrevistas foi possível verificar a centralidade da experiência de trabalho 

no aprendizado do ofício – saberes e valores, especialmente aquela na própria 

cooperativa. Outras experiências de trabalho, prévias à atuação na cooperativa, também 

ocuparam, em alguns casos, lugar significativo. Cursos profissionalizantes e sujeitos 

incentivadores-formadores também aparecem nas trajetórias de entrevistados. A 

pesquisa está em andamento e prevê-se um encontro coletivo com os seis sujeitos 

pesquisados para aprofundar aspectos abordados nas entrevistas individuais. As 

filmagens das entrevistas também serão utilizadas para um documentário.  

 

 

 

 


