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Se o sono é o ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto 

mais alto da distensão psíquica. O tédio é o pássaro de sonho que 

choca os ovos da experiência. O menor sussurro nas folhagens o 

assusta. (...) Com isso desaparece o Dom de ouvir, e desaparece a 

comunidade dos ouvintes. 

Walter Benjamin - O narrador 

Ao iniciar uma pesquisa em história oral, temos interesses específicos em alguns 
assuntos que nos conduzem às pessoas que serão entrevistadas. Esses temas geralmente 
correspondem aos objetivos principais de nossos trabalhos. Quando nos encontramos com 
nossos entrevistados e nos apresentamos, o fazemos com o propósito de dizer-lhes o 
porquê de nossa presença ali. Explicamos, em seguida, do que se trata nosso trabalho e qual 
a importância daquele registro para a pesquisa, uma vez que é importante deixar claro que 
ninguém é entrevistado por acaso. A partir desse momento começamos a influenciar o rumo 
da narrativa que será construída. 

Na medida em que expomos o tema que nos motivou a fazer a entrevista, o 
entrevistado passa a estabelecer uma relação de negociação com respeito ao que vai ou não 
ser dito. Tal preparação para o momento da entrevista, que reúne a apresentação do 
entrevistador e dos propósitos do trabalho, tem fundamental importância para a relação que 
irá se estabelecer entre as partes. Se tal mediação inicial não for realizada é possível que a 
entrevista não seja consumada, afinal para falar de sua própria vida, o entrevistado precisa 
se sentir minimamente confortável e confiante na pessoa para quem irá contar sua história.

Admitindo que essa interferência primeira é necessária e que outras, como as 
presenças do gravador, da câmera e do próprio entrevistador são inevitáveis, é 
imprescindível que prestemos atenção às perguntas elaboradas aos nossos entrevistados. 
Vale ressaltar que existem diversos tipos de entrevistas, as quais são compatíveis com os 
propósitos de cada projeto de pesquisa e que permitem alcançar soluções muito diversas. 



Aqui, destacamos a modalidade "história de vida", amplamente utilizada em diversas áreas 
em pesquisas de caráter qualitativo. Em história oral, esta forma de entrevistar caracteriza 
um gênero e demanda preparação apurada. 

Nestes casos, as perguntas não devem ser fechadas, para que o entrevistado consiga 
falar de suas experiências. Caso contrário há uma limitação de sua narrativa aos fatos 
ocorridos. O pesquisador deve ser flexível e sensível para não cortar a fala de seu 
entrevistado, deixando-o enfocar diversos assuntos. Desse modo, o encontro terá mais 
significado para o narrador, além de aumentar as possibilidades analíticas para o 
pesquisador. 

As questões e reflexões expostas nesse texto são resultantes de discussões 
realizadas no âmbito do Núcleo de Estudos em História Oral da USP (NEHO-USP). Os 
suportes de tais debates e procedimentos expostos nesse texto são estudos como os de 
Barthes (1976), Patai (1988) e Bourdieu (1997). Por meio dessas leituras enfatizamos o 
respeito à experiência de vida do indivíduo, o que, evidentemente, nos conduz à realização 
de uma entrevista mais subjetiva. Dessa maneira, nos afastamos de uma linha de entrevistas 
descritiva.  

O entrevistado, neste caso, passa a ser chamado de colaborador, para bem marcar 
uma conduta diferenciada, reafirmando a existência de um compromisso ético. 
Argumentamos a favor de uma entrevista mais aberta, mais flexível e menos dependente de 
uma agenda pré-formulada pelo pesquisador, por acreditarmos que essas entrevistas mais 
livres podem reservar boas surpresas para o pesquisador. 

Tendo em mente essa concepção de procedimentos éticos e metodológicos, 
pensamos que para alcançar um melhor resultado, o entrevistado deve sentir-se o mais à 
vontade possível. As perguntas não devem limitar a narrativa, ou seja, as questões devem 
ser formuladas de maneira ampla o suficiente para orientar uma possibilidade de resposta. 
Perguntas como “Qual sua lembrança mais antiga desta época de sua vida?” ou “Como foi 
sua infância em determinado lugar?" podem parecer apropriadas para começar um diálogo e 
por vezes o são, mesmo que remetam a outro tempo e a um lugar determinado, que passam 
a ditar os rumos daquela história. Podemos ainda pensar em outras formas, que como em 
uma conversa possam iniciar o diálogo entre entrevistador e entrevistado, tendo como pano 
de fundo os interesses negociados entre ambos, sem que a lógica do tempo - cronologia - se 
imponha e iniba o aparecimento de outras estruturas narrativas. 

Quando a organização cronológica se impõe, a pessoa é conduzida a narrar sua 
trajetória de vida do passado para o presente, o que nem sempre é a ordem que faz mais 



sentido para explicar sua história e seu presente. Pode ser interessante, e mesmo revelador, 
perceber por onde o relato começa, qual o fato escolhido como mais relevante para aquele 
indivíduo. Em decorrência disso podemos ter uma melhor noção do peso das experiências 
narradas. 

Essa opção por fazer com que o colaborador construa sua narrativa não é 

ingênua, mas sim postura diante do que queremos ao realizar tal entrevista: 

queremos que as narrativas tenham personalidade, que elas apresentem indícios 

diferentes, percursos de acordo com a história de vida estabelecida a partir do 

contar do colaborador e não entrevistas em que se pode “adivinhar” as 

perguntas que cortaram os textos e as emendas que mesmo depois da 

textualização, uma vez que se repetem exaustivamente em todas as entrevistas 

apresentadas. (HOLANDA, 2009, p.17)

O fundamental é ouvir o que o colaborador tem a dizer, sem bombardeá-lo com 
perguntas. Frequentemente, nem mesmo há necessidade de tocar naquilo que o historiador 
oral sabe que serão assuntos centrais da narrativa. Esses fatalmente serão abordados. Dessa 
maneira, não precisamos perguntar ao imigrante quando fez sua viagem, nem mesmo ao 
combatente quando ele foi para a guerra. Esses fatos relevantes, que certamente marcam a 
história de vida de uma pessoa, surgirão naturalmente na entrevista de história de vida. 
Depois de aparecerem, poderão ser melhor explorados pelo pesquisador por meio de 
repetições de algumas expressões do narrador, sempre atentando para o ritmo, o 
vocabulário e as escolhas do entrevistado. 

Assim o historiador oral perceberá quais assuntos são relevantes nas histórias de 
vida para quem as narrou sem precisar trazê-los à tona, como quem tivesse preestabelecido 
o que deveria ser importante para o registro histórico. Ainda que estejamos apontando 

situações possíveis no contexto da entrevista, vale ressaltar que sua realização depende 
necessariamente da existência de um projeto, como sugere a definição adotada de história 
oral, segundo a qual “história oral é um conjunto de procedimentos que se inicia com a 
elaboração de um projeto e que continua com a definição de um grupo de pessoas a serem 
entrevistadas.”(MEIHY e RIBEIRO, 2011, p.12)

Desta forma, consideramos que cada entrevista guarda significados particulares, mas 
tem projeção em um imaginário coletivo que explica a seleção de entrevistados e a posterior 
análise dos relatos coletados. A aparente liberdade da fala do narrador não corresponde à 
ausência de responsabilidade na condução das entrevistas por parte do pesquisador. No caso 
da história oral de vida, gênero que demanda entrevistas mais livres, há o recurso da 
“pergunta de corte” responsável por relacionar todas as narrativas produzidas no âmbito da 



pesquisa. De acordo com Meihy, ela "é uma questão que perpassa todas as entrevistas e que 
deve referir a comunidade de destino que marca a identidade do grupo analisado" (MEIHY, 
1998, p.61). 

A entrevista exige do pesquisador habilidade para que o entrevistado não se sinta 
obrigado a falar sobre algo que para ele não é relevante. Por outro lado, deve oferecer 
subsídios suficientes para que o tema que motivou a entrevista esteja presente no relato do 
colaborador. Neste processo interativo, é imprescindível que o pesquisador tenha e 
demonstre paciência ao ouvir o que o colaborador tem a dizer. De acordo com Thompson:

Há algumas qualidades essenciais que o entrevistador bem-sucedido deve 

possuir: interesse e respeito pelos outros como pessoas e flexibilidade nas 

reações em relação a eles; capacidade de mostrar compreensão e simpatia pela 

opinião deles; e, acima de tudo, disposição para ficar calado e escutar. Quem 

não consegue parar de falar, nem resistir à tentação de discordar do informante, 

ou de lhe impor suas próprias idéias, irá obter informações que, ou são inúteis, 

ou positivamente enganosas. (THOMPSON, 1992)

É preciso que o entrevistado fale e sinta-se amparado pelo ouvinte. Com isso, o 
interesse pelo que é contado é fundamental para a continuidade do trabalho de memória 
(BOSI, 1994) desencadeado pela entrevista. Consideramos, portanto, que esse contar é um 
esforço para o narrador, que para tanto deve não apenas se lembrar do acontecido, mas 
selecionar se quer ou não falar sobre o assunto e, por fim, traduzir tudo aquilo em palavras 
para que o outro - não possuidor do mesmo conjunto de experiências - possa entender o 
que se passou. 

Em muitos casos, as pesquisas de história oral abrangem temas que perpassam 
experiências de trauma para quem as vivenciou, o que complexifica a seleção de assuntos e 
demanda sensibilidade por parte do entrevistador na escolha das perguntas e na condução 
da entrevista. Frente à força do valor subjetivo da história oral de vida - que se refere a 
questões sensíveis da experiência individual ou do grupo - ergue-se a discussão sobre a 
história oral testemunhal, em que se dá destaque às versões experimentadas por pessoas 
que vivenciaram exclusões radicais, conviveram com estigmas ou experienciaram traumas 
pessoais ou sociais.

Nestes tantos casos o silêncio é evocado como projeção da dor da vivência de 
traumas. Como contraponto, há pessoas perseguidas, fugitivos de guerras, indivíduos 
violentados, que resolvem romper o silêncio. A falta de perspectiva e de possibilidades de 
melhoria, a exclusão, o sentir-se fora do lugar são razões que para uns marca o silêncio, 



enquanto outros querem falar sobre si como ato de resistência. Assim, a história oral 
testemunhal muitas vezes se dá como resultado de uma falta de opções, acontecendo como 
consequência da invisibilidade da vida anterior, ou como compromisso com os que não 
resistiram.

A experiência de Primo Levi durante o Holocausto pode ser evocada como 
exemplar no que diz respeito à busca de alternativa a partir do relato como forma de 
resistência e reparação para os tantos que não tiveram a mesma oportunidade. As pessoas, 
com isso, buscam novas formas de pertencimentos e identidades. Por meio de suas ações 
discursivas recriam-se, recontam-se e passam a se ver como sujeitos de seus percursos. 

Uma maneira de enfrentar as conseqüências psíquicas do acontecimento 

violento e de mecanismos como esse é criar condições favoráveis à sua 

narrativa em alguma forma expressiva. No caso da oralidade, a recuperação da 

fala proferida diante do outro disposto a escutá-la explicita o vivido e constitui 

chance de uma experiência reparadora simbólica. Ao falar para alguém que não 

faz a priori qualquer julgamento sobre seu discurso e que escolhe sua narrativa 

como manifestação de sua verdade psíquica, a vítima é convocada a sair de seu 

lugar passivo e ocupar uma posição ativa de fato. (SELAIBE, 2011, p.23)

Assim, o registro de uma narrativa é uma “fotografia” daquele momento. Mesmo 
que estivermos tratando da história de vida de alguém é relevante lembrar que a vida e os 
relatos sobre ela estão em contínua construção e por isso suas identidades e pertencimentos 
são fluídos, móveis, mutantes.

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 

os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter 

firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto 

para a identidade. Em outras palavras, a idéia de “ter uma identidade” não vai 

ocorrer às pessoas enquanto o “pertencimento” continuar sendo o seu destino, 

uma condição sem alternativa.(BAUMAN, 2005, p.17-18) 

A exclusão e a desigualdade são sintomas de uma situação de exceção. Estar no 
espaço da absoluta exceção, segundo Agamben, é extremamente traumático, pois “é este 
espaço de exceção, no qual o nexo entre localização e ordenamento é definitivamente 
rompido” (AGAMBEN, 2002, p.27). A desordem absoluta traz consigo a falta de sentido, 
assim não é possível que a pessoa entenda onde está e organize sua lógica, pois tudo é 
arbitrário e sem limites. A falta de perspectiva de mudança dessa situação torna tal cotidiano 



traumático.

Importa também lembrar que numa situação de entrevista, nem sempre acharemos 
uma explicação lógica no que é narrado pelo outro, e é essencial respeitar o tempo de 
reflexão ou mesmo silêncios do colaborador de nossa pesquisa. O narrador diversas vezes 
não vai querer responder ou ter respostas para tudo que estamos procurando, e não precisa, 
uma vez que completar as lacunas das pesquisas é trabalho do pesquisador. Para 
entendermos o que está sendo dito, veremos o que um narrador tem a dizer sobre esse 
assunto: 

Uno de los problemas con la niña es que tudo lo quería saber y en ocasiones ni 

la pergunta podía formular. Me demandaba demasiado, como si fuera un 

oráculo o un sabio. Hasta que se lo tuve que decir: ¿No me diga que usted es 

capaz de expresar todo lo que siente? Entonces, no se sobrepase en sus 

perguntas'. Essa pretensión de que el lenguaje todo lo nombra todo lo explica, 

no deja de asombrarme. ¿O usted sabe siempre por qué de repente se enoja o 

por qué está feliz? Mucho se puede decir en palabras pero pretender que todo 

puede reducirse a las palabras es vano y absurdo. (WOLDENBERG, 1992, p.

31)

O entrevistado quer falar de suas experiências, "contar seus casos". Enquanto o 
pesquisador tem em mente as perguntas que o motivaram a fazer a entrevista e a pesquisa. 
Mas como conciliar diferentes expectativas? Como fazer com que o entrevistado “fale” o 
que o entrevistador quer saber e, ao mesmo tempo, tenha o prazer de contar sua vida? 
Como evitar que eventuais gestos ou perguntas mal colocadas decepcionem o narrador e 
atrapalhe a seqüência da narrativa? 

É necessário, em um encontro, respeitar especificidades sócio-históricas de cada 
comunidade e, claro, do indivíduo que a representa na pesquisa. Considerar, portanto, os 
imaginários, os limites de identidades e as diferenças que caracterizam cada grupo social. 
Tais elementos somente podemos compreender se nos colocamos na posição de ouvintes.

O historiador oral que não se dispõe a compartilhar no momento da entrevista corre 
o risco de acabar com o diálogo. Não é raro pesquisadores levarem consigo conceitos e 
ideias preconcebidas. O que estes fazem é, na verdade, uma conferência de dados, 
percorrendo assim o caminho mais fácil para encontrar apenas o que se estava buscando 
checar, não importando o que foi falado “a mais”. Não são poucos os historiadores e 
pesquisadores em geral que conduzem suas investigações de modo a encontrar em seus 
resultados evidências que confirmam o modelo teórico ideal suposto inicialmente. 



Deixar uma entrevista acontecer de forma mais livre pode significar mais trabalho, 
principalmente no momento de interpretar o que foi dito, pois passa a existir uma gama 
maior que a esperada de assuntos tratados. Todavia, quando não se pergunta da vida 
pessoal, pode-se perder o melhor da história. Não descobrimos os contrapontos, as forças 
que motivaram tal pessoa, as alegrias, enfim, as pequenas coisas do cotidiano que dão 
motivação para viver. 

A presença de assuntos não esperados intensifica-se à medida que se aproxima da 
história oral de vida, em que as pessoas relatam suas experiências como um todo, 
mesclando suas primeiras lembranças com fatos ocorridos nos dias atuais. "A história oral 
de vida é muito mais subjetiva que objetiva. Sua força, aliás, reside nisso".(MEIHY, 1998, 
p.45).

Temos que ter em mente que a fonte oral pode nos revelar emoções e nos colocar em 
contato com informações que não estariam disponíveis em outras fontes documentais. 
“Uma das alternativas da história oral de vida é dar dimensões aos aspectos pouco 
revelados pela percepção de outros registros: sonhos, expectativas, frustrações, fantasias 
devem compor os eixos das entrevistas de história de vida”. (MEIHY, 1998, p.46).

O interessante é pensarmos que muitas vezes esses elementos novos emergem de 
um discurso quando menos esperamos e completam a pesquisa de maneira perfeita. Como 
se esperássemos aquela frase na entrevista. Porque, sem ela, todo o registro ficaria sem 
contraste, sem cor. Nas tradicionais entrevistas guiadas por questionários, há uma tendência 
em bloquear as manifestações subjetivas do entrevistado, por mais que o conjunto de 
perguntas seja cientificamente bem elaborado. O questionário limita o espaço para que o 
entrevistado exponha suas percepções e associações sobre acontecimentos de sua vida. Um 
exemplo da problemática que estamos colocando é a passagem do livro Las Ausências 
Presentes em que o narrador do romance comenta sobre o comportamento de sua 
entrevistadora censurando-a ao dizer que não conseguia concluir suas colocações. 

Con interrupciones y perguntas exclamaciones e pequeños apuntes, me sacaba 

de ruta. ¡Esa niña!, ese afán de entrometerse sin pudor, de querer saber, de 

querer conocer. Tuve que marcarle un alto y contarle una anécdota para ponerla 

en su lugar.(WOLDENBERG, 1992, p.26)
A prática de entrevistas abertas, como dito acima, pode dificultar imensamente o 

trabalho de análise daquela narração, mas por outro lado é um meio de nos levar a caminhos 
nunca trilhados por outros pesquisadores. Possibilidade de compreender algo de forma 
mais plural, diversa e complexa. A abordagem de assuntos diferentes de maneira inovadora 



pode trazer à boa pesquisa um maior leque de informações a serem cruzadas, aumentando 
as possibilidades interpretativas ao pesquisador. É possível assim, avançar indagando, e 
não com certezas prontas.

Isso, no entanto, não quer dizer que tenhamos que ouvir de forma totalmente 
crédula, nem tampouco que vamos, simplesmente, reproduzir tudo o que foi dito nas 
conclusões de nossos trabalhos. O que defendemos aqui é que qualquer afirmação tem que 
ser levada em conta como parte daquela trajetória de vida, e que deve ser entendida em um 
contexto mais amplo. 

...não podemos nos tornar presas dessas vozes que partem de determinadas 

configurações sociais de produção tanto de individualidades como das próprias 

vozes. Não podemos ouvir inocentemente nem aceitar seus horizontes, mas 

ouvi-las como dimensões de determinado presente. (CALDAS, 1999, p.78)

Temos sempre que estar atentos. Não podemos ser inocentes mas, de modo algum, 
podemos emudecer o sujeito daquela história picotando seu discurso e negando-lhe o 
direito a associações. Temos que pensar que ele é o sujeito daquela entrevista, a trajetória de 
vida é dele. O mínimo que podemos fazer é sentar, ouvir e respeitar, e depois em um 
exercício interpretativo compreender sua produção discursiva.

O que está sendo proposto, é pensar história oral não como uma metodologia 
fechada e dogmática e sim, como bem define Caldas, como "perspectiva polifônica de 
diálogo, apreensão, compreensão, reconstrução, imaginação, criação e destruição de 
realidades, políticas, experiências, falas e vidas" (CALDAS, 1999, p.69). Por vezes um 
tema abordado inesperadamente em uma entrevista redimensiona todo o projeto inicial, dá 
outra direção à pesquisa. Complicado, para quem trabalha com prazos. Mas sinal de uma 
pesquisa que gera dados novos, que passa a descobrir novas realidades, pensar sobre 
novos problemas. Um trabalho que pode ter reflexos maiores, que pode realmente alterar 
um ponto de vista tradicional sobre o tema estudado. Um texto que faça diferença e não 
apenas ocupe espaço nas prateleiras de nossas bibliotecas. Como aconteceu com o estudo 
de Mercedes Vilanova: 

Mi idea era unicamente ‘rellenar’ as lagunas de la documentación con que las 

entrevistas aportaran, sin soñar que otra cosa ocurriría cuando las gentes me 

abrieran las puertas insólitas del sentido común y subivirtieran casi todo 

cuanto se había escrito.

Al entrevistar, por fin, se derrumbaron rápidamente los esquemas que tan 

trabajosamente había elaborado, porque lo que oía era distinto, pero parecia 



más verídico que lo que la bibliografía sostenía. (VILANOVA, 1996, p.37)

A ideia desenvolvida nesse texto mostra o grande valor dos historiadores orais em 
estarem sempre atentos para incorporar novos elementos quando eles aparecerem. A 
proposta é entender a entrevista de história oral como um espaço de escuta e acolhimento do 
outro, em que poderemos compreender escolhas e razões que nortearam trajetórias até então 
alheias. Isso pode ter grande influência no resultado final do trabalho. Mas essa é a parte da 
pesquisa que nos foge ao controle. Alguns temas ficam em suspenso até que apareçam no 
momento da entrevista. O que é possível e necessário é nos predispormos a aceitar tais 
"desvios" e seus desdobramentos para a pesquisa.  

Do encontro ao documento

A interação simbolizada pela entrevista possui desdobramentos de ordem 
documental que se materializam no texto escrito. Em geral, as pesquisas de história oral se 
estruturam a partir das entrevistas e projetam análises temáticas. Para tanto, utilizam como 
corpus documental exclusivo ou relacionado com outras fontes, os textos provenientes das 
entrevistas.

Trabalhos com história oral de vida tais como os por nós realizados, buscam 
garantir que a complexidade da relação intersubjetiva entre entrevistador e entrevistado 
esteja presente no produto textual da entrevista. Para tanto, tais trabalhos se amparam em 
soluções teóricas e práticas como a transcriação, um recurso literário ligado à tradução e 
adaptado às especificidades da história oral. O documento produzido, portanto, passa por 
um delicado processo de maturação textual que tem como referente a entrevista e a partir 
dela se amplifica. Mais que uma transposição literal de códigos, tal recurso busca dar conta 
da experiência registrada e que parte de um relato.

O pesquisador que, desde a concepção de um projeto se preparou para conduzir 
todo o processo de forma ética e sensível para com a trajetória de seus colaboradores, 
continua seu trabalho sem perder de vista a responsabilidade que assume ao contar histórias 
de vida. O trato é com documentos vivos e passíveis de posicionamento frente aos 
resultados da pesquisa. Tal aspecto reforça preocupações com o outro, mais do que 
aconteceria seu suporte documental fosse estático.

Além disso, cabe enfatizar a consciência da impossibilidade de uma produção 
imparcial. Ao admitir o trabalho com aspectos subjetivos de seus colaboradores, o 
pesquisador assume postura em que sua própria subjetividade se coloca enquanto parte do 



processo e construção da pesquisa. Daí a compreensão de soluções estéticas que se 
colocam na elaboração dos resultados da pesquisa. Não são raras comparações entre textos 
produzidos a partir de entrevistas de história de vida e literatura. Isto pois parte do processo 
de construção do texto final requer transformações na estrutura presente na transcrição 
literal das gravações. A supressão das perguntas e a produção de um relato em primeira 
pessoa assumem ainda a adoção de outros recursos amplamente utilizados nos meios 
literários, como a introdução de metáforas e outras figuras de linguagem que procuram dar 
conta de traduzir elementos expressivos que fazem parte do relato em questão.

Falamos de um ofício cujos resultados denotam escolhas e estudos múltiplos. O 
processo que denominamos transcriativo inclui, pois, o ato de contar do colaborador, o ato 
de ouvir do pesquisador e o ato de construir um texto que é fruto dessa interação. Isso sem 
contar as inúmeras possibilidades de interpretação textual posteriores e que complexificam a 
ideia de transcriação.

O principal resultado obtido pelo pesquisador é, portanto, a história de vida de 
outrem materializada em texto escrito, o que aproxima o fazer do historiador oral daquele 
praticado por alguns biógrafos. Consideramos a existência de diversas correntes que 
produzem biografias, sendo que a aproximação à qual nos referimos se dá com os autores 
que assumem a tarefa de contar uma vida enquanto um desafio híbrido. Híbrido porque 
admite que para além do compromisso com a veracidade de uma história, baseada em fontes 
e registros factuais, há a presença da inventividade, da imaginação e da criação artística.

Segundo autores que produziram biografias, como Virgínia Woolf, a escritura da 
vida é algo que possui pelo menos duas frentes: a busca de uma história verdadeira e a 
imaginação do biógrafo a respeito do sujeito biografado. “O êxito ou fracasso do 
empreendimento biográfico depende, então, para Virgínia Woolf, da capacidade do biógrafo 
de “dosar” bem a parte ficcional e a parte factual.” (DOSSE, 2009, p.62)

História oral e biografia são processos diferenciados. De um lado temos a biografia 
pautada em pesquisas que vislumbram apenas uma trajetória vivida, ainda que composta 
por uma gama múltipla de experiências e percepções. De outro lado, a história oral 
alicerçada em um projeto composto por objetivos diversos, em geral busca a variabilidade 
de narrativas que convergem em uma experiência comum. Seus propósitos analíticos que se 
desdobram a partir das histórias de vida em muitos casos conferem novas atribuições para 
os resultados de sua pesquisa. 

Vale ressaltar, entretanto, que ambos os processos guardam importantes 
semelhanças, dentre as quais interessa enfatizar o aspecto híbrido de suas composições. O 



compromisso com elementos “reais”, que fazem parte da história de nossa sociedade, 
demanda do historiador oral tanto quanto do biógrafo atenção para pesquisas relacionadas 
com o contexto em que se passam suas narrativas. Seus leitores sabem que o que ali está 
escrito tem relação com uma dada realidade. A despeito disso, os dois gêneros postos neste 
artigo assumem a subjetividade enquanto elemento intrínseco à produção de seus textos e a 
participação ativa daqueles com os produzem. 

Temos um processo híbrido e que, nos trabalhos em história oral que nos servem 
como fontes de reflexão, apontam para a realização de pesquisas que se complexificam à 
medida que o pesquisador entende seu trabalho como um processo interativo e repleto de 
possibilidades que se estendem do fazer da entrevista à produção do documento final e suas 
possíveis análises temáticas.
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