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RESUMO: Esse artigo tem como objetivo apresentar e debater noções básicas sobre a 

teoria e os procedimentos da história oral utilizados em sala de aula, principalmente como 

recurso para o ensino de história. Além disso, foram delineados os passos para a 

organização de um projeto de história oral, roteiro este, amplo o bastante para ser aplicado 

tanto no ensino fundamental quanto no médio. Por meio desses apontamentos pretende-se 

colaborar para a elaboração de projetos educativos que visam à produção de narrativas 

elaboradas a partir de entrevistas gravadas.  
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TITLE: Oral history in school: an instrument to how to history teaching. 

ABSTRACT: The main objective of this article is to present and debate basic notions about 

methodology and theory of oral history that have been used in the classrooms, mainly in 

history teaching. Besides that, some steps were worked to show how to organize an oral 

history project from secondary to high school classrooms. The intention of this text is to 

help some teachers to develop educative projects using narratives. 
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A sala de aula pode ser vista como um lugarzinho que não pode ser separado do 

mundo que nos cerca, mesmo sendo um espaço singular. É, portanto, impossível pensar que 

os problemas e ansiedades dos alunos não entram porta adentro e instalam-se ali 

interferindo, positiva ou negativamente, no processo de ensino-aprendizagem. Eles trazem 

consigo suas histórias pessoais - públicas ou privadas. E nesse sentido quanto mais o 

professor se aproximar desse mundo que os cerca, melhor. Melhor para a aprendizagem. 

Melhor para o entendimento. Melhor para a intervenção nesse mesmo mundo.  

De maneira geral, vários trabalhos acadêmicos preocupam-se em como 

promover essa aproximação e melhora. Pode-se classificar esses estudos em três grandes 

grupos. O primeiro que se detêm a trabalhar com as diferentes linguagens, relacionadas ao 

uso de livros didáticos, fotografia, vídeos (documentários ou não) entre outras. Um segundo 

grupo se preocupa com as questões da produção do conhecimento, pensando as concepções 

de história ou a própria produção da narrativa histórica. Por fim, um terceiro se detém a 

estudar o cotidiano escolar, sua estrutura curricular, a formação do professor e a história do 

ensino relacionado à disciplina História (Bittencourt, 2004). 

Disto pode-se dizer que tem sido grande a preocupação com a questão de como 

realizar o ensino de história nas escolas. Preocupação esta que foi denominada como 

“hegemonia dos meios”, por críticos que defendem que a centralidade das discussões 

deveriam ser depositadas nos “fins” da educação e do próprio ensino de história. Para esses 

pensadores, é necessário refletir sobre as finalidades do ensino de história e sobre como a 

história está sendo ensinada. Ao fazer esse movimento é que se coloca a importância de se 

compreender as limitações do professor e avaliar melhor onde se deve interferir e o quanto 

se pode transformar (Freitas, 2002). 

O que é apresentado aqui é uma possibilidade de unir as discussões. Ao mesmo 

tempo fazer uma reflexão profunda a respeito de para que serve o ensino de história, e 

também tratar de uma nova abordagem para as práticas de sala de aula. Sendo assim, a 

história oral pode ser vista por alguns como meio, mas pode também ser um bom modo de 

pensar um propósito para a disciplina histórica.  

Muitos professores fazem de suas salas de aula laboratórios da produção de 

conhecimento, transformam seus alunos em “cientistas”, assumem assim uma visão crítica 



de sua disciplina, e deixam de ser reprodutores de um conhecimento para assumirem junto 

a seus alunos o papel de pesquisadores do conhecimento histórico.  

Todo o conjunto - sala de aula, quadro negro, aula expositiva – é resignificado e 

passam a ser espaço de ensino e de aprendizado para educadores e educandos. Muitas vezes 

o espaço da sala de aula é subvertido por idas aos museus ou exposições de arte. A aula 

expositiva, pelo uso do vídeo ou pela apresentação dos resultados de uma pesquisa. Esse 

tem sido cada vez mais o perfil das propostas do cotidiano escolar.  

Neste novo cenário, a história oral pode ser uma ponte entre a sala de aula e o 

mundo. Ela pode ajudar a relacionar ansiedades e promover a construção de conhecimento.  

 

História oral: como isso acontece em sala de aula 

A história oral é uma área de estudo que, de partida, é interdisciplinar. Embora 

carregue a palavra história em seu nome, ela pode se concretizar em estudos de diversas 

disciplinas, posto que essa história está muito mais próxima do conceito do que foi grafado 

como estória, que propriamente aquilo que costuma ser escrito com maiúscula, referindo-se 

à disciplina. A história oral, pode estar presente nos estudos de geografia, português, arte, 

etc. Isto porque ela pode ser constituição de narrativa sobre um conhecimento. Assim como 

a fotografia, não é fonte só da história, as narrativas da história oral podem e devem ser 

usadas por muitas disciplinas. 

Portanto, quando aqui forem feitas referências ao ensino de história, se 

utilizando desse instrumento para a produção de um conhecimento próximo do aluno, não 

se excluem as demais áreas de conhecimento. Nesse sentido, o ensino de história está cada 

dia mais preocupado com a utilização de documentos na formação do estudante, que assim 

pode passar de reprodutor para construtor ou produtor deles. Assim, o uso da documentação 

oral normalmente é colocado como relevante para a produção desses novos conhecimentos 

em salas de aula, junto aos estudantes do ensino fundamental e médio. 

Mas afinal o que é história oral? Pode-se definir história oral como uma prática 

de pesquisa para apreensão de narrativas feita por meio do uso de meios eletrônicos e 

destinada à elaboração de documentos. Nesse sentido, o barateamento dos recursos 

tecnológicos – gravadores, filmadoras – facilita o trabalho de registro das fontes orais e 



ajuda a promover estudos referentes a experiência social de pessoas e de grupos próximos 

ao cotidiano da escola. 

Nesse processo sistêmico de produção e uso de entrevistas gravadas, há que se 

prever um tempo de trabalho junto aos estudantes para registrá-las e criar um discurso 

escrito sobre elas. Esse é um exercício bastante interessante para ser trabalhado pelas 

disciplinas de língua, pois pode promover discussões sobre a língua falada e a escrita e as 

diferenças formais entre ambas. 

 

História oral em sala de aula: como fazer? 

Antes de qualquer coisa é preciso se preparar um projeto com os alunos. Nele 

estarão presentes as preocupações que os motivam. Uma sugestão é escrever no quadro, ou 

trazer textos sobre temas que fomentem uma discussão. Essa é uma importante fase para a 

conquista dos alunos. A partir desse exercício eles devem estar estimulados a começar um 

projeto. A escolha do tema deve ser muito cuidadosa. Por isso, o professor não deve ter 

pressa. Esse primeiro encontro pode marcar apenas uma exploração de temas, que serão 

definidos mais tarde, como o próprio amadurecimento das idéias.  

Durante essa discussão é importante manter a pergunta “como as histórias das 

pessoas podem trazer esses temas à tona?”. Assim, durante todo o tempo os estudantes 

terão que relacionar escolha de temas com história de vida. Outra questão importante é 

“vocês conhecem alguém que pode contar essa história?”, pois assim eles vão assumindo o 

papel de coordenadores da pesquisa e relacionando aquela discussão com seus 

conhecimentos pessoais. 

A história, que se aprende na escola, não deveria estar descolada da vida. Por 

isso a importância ouvir as histórias que os alunos querem contar, além de contar suas 

próprias histórias para eles. A partir desse exercício pode ser possível relacionar os 

acontecimentos do cotidiano com os temas mais clássicos, abordados pela historiografia. 

Sabendo que nem sempre há tempo disponível para essa troca no período da aula, uma 

alternativa é pedir para que cada um escreva, livremente, suas idéias no papel, como tarefa 

complementar para ser feita em outro espaço. Essa pode ser uma estratégia de registro 

desse início de trabalho e poderá ser útil para uma futura avaliação processual. Para que as 

folhas não sejam perdidas, é interessante ter um caderno (para séries iniciais), um fichário 



ou uma pasta (para os adolescentes). Depois de feitos os registros é hora de compartilhar. O 

professor pode pedir a dois ou três voluntários comentarem seus temas com a turma. 

A escolha dos temas é um bom momento para ajudar os estudantes a 

resolverem seus problemas e transformá-los e pessoas capazes se entender e modificar suas 

vidas. Assim pode-se transformar o ensino de história em algo que contribua para a 

formação cidadã desses sujeitos autônomos. Ou seja, pensar quais as finalidades do ensino 

de história.  

Nesse sentido interessa lembrar palavras de uma professora estadunidense sobre 

seu trabalho com história oral em sala de aula: 

There were times when it was tempting, and would have been fairly easy, to let 

the students – as well as myself –off the hook. But the truth is working through 

the tough patches made it even more worthwhile. I watched as my students 

connected to worlds outside of their own, as they developed a sense of 

something greater than themselves. In so doing, they also learned more about 

their own abilities to question, to listen, to write, to empathize, to persevere and 

to succeed. And, quite frankly, I learned all those things too. (Mckibbin, 2005, 

p. 133) 

Outro importante aspecto desse processo de democratização do ensino de 

história é a possibilidade de melhor conhecer o aluno e a realidade do ensino daquela 

escola. Discutindo assim as questões de identidade e auxiliando num amadurecimento para 

o enfrentamento dos estigmas, da exclusão, dos problemas da família, da comunidade e da 

sociedade. Ao elaborar um projeto de pesquisa pode-se diagnosticar interesses e promover 

uma aproximação com o mundo dos estudantes, fazendo com que a história não seja algo 

preso no passado, mas conte do agora e responda perguntas instigantes.  

O tempo de preparo depende do projeto. Projetos mais abrangentes podem ser 

desenvolvidos ao longo de um ano, enquanto projetos temáticos podem contar com apenas 

algumas aulas. Evidentemente, é interessante trabalhar em equipe e conseguir apoio de 

outros professores e até mesmo convidar a comunidade a participar. Assim pode-se mostrar 

ao aluno que o saber, não pertence a uma ou outra disciplina e que o mundo não está 

compartimentado. Em um mesmo projeto há possibilidades de: registros fotográficos e 

desenhos que podem ser trabalhados pelas disciplinas de artes; estudos de espaços objeto 

normalmente do ensino de geografia; tabulação de dados, cálculos estatísticos, ou mesmo 

dos custos de um projeto que podem ser temas para as aulas de matemática; além da 

possibilidade de estudos conjuntos com a área de língua, para a escritura de textos. Essa 



visão mais abrangente pode provocar um aluno, que nem goste de uma determinada 

disciplina ver suas relações com outros conhecimentos que são de seu interesse. Projetos 

em história oral podem ser desenvolvidos de forma a relacionar diferentes áreas, inclusive 

cruzar os oceanos que isolam humanas, exatas e biológicas. 

 

Do projeto à entrevista 

No decorrer da elaboração do projeto, é importante que os estudantes tenham 

contato com uma entrevista feita. Portanto, o professor poderá levar um áudio, ou um vídeo 

para que todos ouçam e/ou assistam. No caso de entrevista em áudio, selecione um trecho 

para escutar duas ou três vezes. Evidente que os estudantes terão liberdade de escolher seus 

próprios caminhos, mas esse exercício funcionará como um modelo, que norteará as 

tomadas de decisão desse momento em diante.  

Dependendo da realidade da turma o educador pode preparar o exercício 

falando sobre a importância de ouvir, destacando que é assim que demonstra-se respeito 

para com o outro e que esse respeito é refletido em aprendizado. O professor não deve 

perder nenhuma chance de destacar o cuidado necessário para se trabalhar com pessoas. Ele 

deve destacar que tudo que será falado em uma entrevista foi parte das experiências de uma 

vida e que por isso merecem respeito e atenção. 

Segundo Thompson em seu livro “A voz do passado”:  

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. (1992, p. 254) 

 

É necessário, nesses encontros, respeitar especificidades sócio-históricas da 

comunidade e, claro, dos sujeitos que a representaram. Considerar, portanto, os 

imaginários, os limites, as identidades e as diferenças que caracterizam aquele grupo social. 

E isso só é possível por meio do exercício de ouvir.  

Cabe, ainda, ao professor alertar os alunos que as pessoas podem ter dificuldade 

de falar sobre alguns assuntos, gaguejar e até mesmo se emocionarem, pois estarão falando 

de coisas muito importantes para elas. Interessa deixar claro que isso ocorre com alguma 



freqüência, pois os entrevistados ao contarem suas experiências revivem passagens de suas 

vidas. O que pode ser considerado, em alguns casos, é a realização de uma pausa na 

gravação da entrevista, para que o narrador possa se reestruturar. Num momento posterior, 

de análise, e trabalho com os alunos, seria relevante, refletir sobre essas emoções, pois elas 

são uma faceta essencial de nossas vidas, que dificilmente têm lugar para serem estudadas 

nos componentes curriculares tradicionais.  

Na seqüência da preparação do projeto de pesquisa é importante estabelecer 

contato com a ou as pessoas a serem entrevistadas. E isso é uma tarefa que deve ser 

realizada pelos alunos e apenas auxiliada pelo professor, que pode se tornar um mediador, 

de acordo com a série e as condições práticas dos alunos. Mas é interessa ressaltar que são 

os estudantes que devem decidir “quem” deve ser entrevistado. É trabalho deles, como 

pesquisadores, achar uma pessoa que possa trazer vida a seus temas. Desde o primeiro 

contato é importante colocar estudantes e entrevistados frente a frente, possibilitando a 

constituição de uma relação entre entrevistador e entrevistado. O professor pode ajudar a 

explicar o projeto e suas motivações, mas não deverá assumir a pesquisa.  

A gravação da entrevista - única ou continuada, dependendo do que foi 

estabelecido pelo projeto - preferencialmente, deve ser conduzida pelos estudantes. Por 

isso, é fundamental que o professor os ajude a preparar a turma para uma entrevista. O 

primeiro passo é conseguir o equipamento necessário para gravação e treinar os alunos a 

manuseá-lo. Essa, normalmente, é etapa mais complicada para o professor que para o 

estudante, que filho de seu tempo, está muito mais íntimo de toda a linguagem tecnológica. 

Na seqüência tem-se que familiarizá-los com uma situação de entrevista e com eles 

elaborar um roteiro de questões, para que tenham segurança na realização dessa tarefa. 

O primeiro passo é compartilhar algumas técnicas de entrevista, como se portar, 

quando fazer perguntas. Ou seja, orientar: quando calar e quando falar. Detalhar alguém 

que fala muito, não é necessariamente um bom entrevistador e que uma boa entrevista é 

aquela em que pode-se aprender muitas coisas. 

O segundo passo é a organização de um roteiro de perguntas que possibilitem a 

fala do entrevistado – assim estão descartadas as questões que podem ser respondidas com 

um simples sim ou não. Cada aluno pode ser chamado a formular quatro ou cinco questões. 

Esse roteiro poderá ser elaborado em sala, ou ser pedido como um exercício a ser feito em 



casa, para depois ser sistematizado em sala.  Seguindo essa segunda proposta, dá-se mais 

tempo de reflexão para o aluno e garante-se que mesmo os mais tímidos possam contribuir 

com questões pertinentes. 

Assim, antes de se definir quais questões comporão o questionário é preciso 

pedir para que os educandos justifiquem por escrito “por que fizeram tais questões?” e “o 

que querem descobrir com elas?”. Esse será um outro elemento relevante para a avaliação 

do envolvimento dos estudantes com o projeto. 

O professor deve mediar a escolha das questões, indicando caminhos em que 

podem ir de perguntas mais gerais, e fáceis de responder, para questões específicas, que 

dêem conta do “coração” da pesquisa. Nas entrevistas é relevante pedir para que a pessoa 

conte experiências marcantes de sua vida, sem, no entanto, tentar impor uma organização 

temática ou cronológica a sua estrutura narrativa. Isso exige habilidade, para que o 

entrevistado não seja acuado e senta-se obrigado a falar sobre algo que para ele não é 

relevante; ou para que não se fale do tema que motivou a entrevista, por descuido ou 

impaciência dos entrevistadores. 

A idéia de uma entrevista de história oral não é pegar o entrevistado de 

surpresa, muito pelo contrário, é fazê-lo narrar livremente sobre os assuntos que acha 

relevante. Portanto, não cabem, em momento algum, perguntas embaraçosas. As questões 

propostas devem dar opções de caminhos para o entrevistado. 

Esta postura costuma permitir que os relatos revelem os contrapontos, as forças 

que impulsionaram uma decisão, as alegrias, enfim as pequenas coisas do cotidiano que nos 

dão motivação para viver. É revelador perceber quais os fatos escolhidos como mais 

relevantes para aquela pessoa. Em decorrência disso é possível ter uma melhor noção do 

peso das experiências narradas. Dessa forma é possível iniciar uma entrevista com uma 

conversa sobre algo do presente, para que se relembre algo acontecido no passado. E é por 

esse trabalho de memória, que todo entrevistado faz para organizar sua narrativa, que 

mesmo munido de um roteiro elaborado cuidadosamente, é preciso preparar os alunos para 

a possibilidade de durante a entrevista haver momentos de se fazer perguntas que não foram 

pensadas ou estipuladas anteriormente. Essa é uma oportunidade de surgirem reflexões 

novas e inesperadas. 



Assim o que se pede, como forma de exercício, é realizar o que Bourdieu 

definiu como um ato de comunicação “não violenta”, reduzindo ao máximo que pude a 

violência simbólica presente nas dissimetrias da relação social entre entrevistador e 

entrevistado. Nessa medida: 

Procurou-se então instaurar uma relação de escuta ativa e metódica, tão 

afastada da pura não-intervenção da entrevista não dirigida, quanto do 

dirigismo do questionário. Postura de aparência contraditória que não é fácil de 

se colocar em prática. (1997, p. 695) 
 

Em paralelo à elaboração do projeto e do questionário, há que se pensar que 

para o desenrolar de uma boa entrevista os alunos devem saber um pouco sobre o que estará 

sendo falado, até mesmo para que tenham vontade de conhecer mais. Esse conhecimento 

prévio pode se configurar em duas esferas: conhecer o tema abordado pelo entrevistado; e 

conhecer o entrevistado. Para tanto terá que se fazer uma pesquisa de ambos. Para o ensino 

de história essa é uma hora preciosa, pois não será o professor que aleatoriamente dirá o 

que é importante a ser estudado, mas a própria demanda da pesquisa justificou e qualificou 

aquele estudo.  

Cabe então a marcação da entrevista, e a definição de local e horário para o 

encontro. Em geral, projetos acadêmicos de história oral costumam deixar o entrevistado 

livre para essa escolha, e com séries do ensino médio talvez o professor tenha maior 

possibilidade de acompanhar os alunos fora da escola. Entretanto, em algumas realidades a 

saída da escola pode ser um entrave, além do que o lugar escolhido pelo entrevistado - 

normalmente a casa dele - pode não ter espaço bastante para acomodar todos os estudantes. 

Sendo assim, cabe a orientação para que essa entrevista aconteça na própria escola. 

Produzir imagens do momento do encontro é algo que envolve os estudantes e 

marca sua presença naquele evento. Portanto, se a entrevista estiver sendo filmada, vale a 

lembrança de que todos os entrevistadores e o local de encontro devem ser filmados, como 

um making off da entrevista. No caso de entrevistas gravadas em áudio a presença de uma 

câmera fotográfica pode dar conta desse registro. Os estudantes devem ser fotografados 

com o entrevistado, em sua situação de entrevistadores e ouvindo o que está sendo narrado. 

As tarefas podem ser divididas de acordo com as aptidões de cada um. Uns 

tiram fotos, outros gravam, outros fazem perguntas. Todas essas atividades precisão de 



grande atenção, e diferente do que alguns alunos podem pensar, todas são fundamentais 

para a boa realização do projeto.  

Aparelhagem testada, roteiros de questões em mãos, entrevistado posicionado 

pode-se iniciar a entrevista. Importante relembrar aos alunos a necessidade de se portarem 

com cordialidade, não interromperem o entrevistado, não serem invasivos nas questões e  

deixarem que outros colegas possam fazer suas perguntas.  

 

Finalização e devolução 

Depois do encontro finalizado, é hora de escrever as impressões do que 

ocorreu. Em séries iniciais, principalmente, esse registro pode ser feito por meio de 

ilustrações. Os alunos devem ficar sabendo que essas anotações são importantes para o 

entendimento das entrevistas e para as análises futuras. 

Entrevista registrada, caderno com registros feitos, os alunos poderão realizar 

um tratamento do material gravado. É importante conversarmos sobre as possibilidades de 

transposição do código oral para o escrito, enfatizando os cuidados éticos que se deve ter 

com a língua para manter as intenções do entrevistado. 

Para tanto, novamente o professor precisará assumir uma postura de mediação e 

de colaboração em relação ao trabalho do estudante. É necessário ouvir a entrevista, 

apontar o que achou interessante, perguntar o que acharam relevante. Perguntar e falar 

sobre o que se aprendeu.  

Uma grande parcela dos trabalhos de história oral realizados nas escolas, 

principalmente no ensino fundamental, diz respeito às imediações da instituição escolar. 

Falam do cotidiano da comunidade e das especificidades identitárias e diversidades que 

cercam a escola. Por isso, cabe lembrar que para promover a integração entre escola e 

comunidade, ou melhor, para que os estudantes sintam seu pertencimento à aquele grupo, é 

fundamental promover a devolução do trabalho à comunidade que o gerou. Assim, por 

meio da criação de um produto histórico - um folder, um texto, uma exposição, uma 

palestra – é possível dar acesso público aos resultados do trabalho. 

A elaboração de um produto deve passar por uma edição e uma escolha do 

material produzido, que deve envolver toda a turma. No caso da elaboração de um material 

impresso, ou de uma exposição será necessário realizar atividades de editoração e 



diagramação, para só então publicar seus resultados. A finalização do projeto pode 

acontecer em um seminário ou uma feira. Os pais e a própria comunidade podem ser 

chamados a participar dessa finalização pública, o que dará sentido a todo o processo. 

É envolvendo a comunidade e buscando seu apoio que os trabalhos com 

história oral podem ganhar relevância. A história oral pode ser aliada na valorização das 

histórias e dos saberes locais. Assim, depois do projeto finalizado, com todos os seus 

produtos, ele pode ser arquivado na biblioteca da escola e servir de referência a outros 

trabalhos da mesma natureza que venham a ser desenvolvidos em anos posteriores.  
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