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Resumo: Esse artigo propõe uma discussão sobre o conceito de documento e sobre o papel 

do pesquisador que escolheu a história oral como ramo de produção de conhecimento. O 

artigo também mostra algumas abordagens para os conceitos de: experiência, memória e 

narrativa. 
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Title: Approaches and perspectives: document in Oral History 

Abstract: The purpose of this article is to present a approach of document‟s concept and 

about the research position in a work of oral history, as a field of knowledge. The article 

also presents a discuss about questions as: experience, memory and narrative, always trying 

to explain how this procedures are related to the oral history labor.  
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Dado o amadurecimento das práticas de pesquisa em História Oral, as reflexões 

sobre visões e perspectivas de trabalho se desdobram e ditam um ritmo ainda maior de 

crescimento. Aqui se propõe uma discussão sobre o conceito de documento em duas 

direções. A primeira que indicará como podem ser trabalhados os documentos que são 

criados a partir de procedimentos teórico-metodológicos específicos (MEIHY, 2005 e 

RIBEIRO, 2002, pp. 26-40). A segunda direção, é mais uma conseqüência da discussão 

iniciada, terá como ponto central a questão do status, ou melhor, do lugar ocupado pela 

História Oral como ramo de produção de conhecimento. 

Para se falar de perspectivas e dimensionar diferenças, é importante marcar que 

já foi preocupação central para a História Oral sair às ruas, construir documentos ou ainda 

estar em contato com pessoas que participaram de momentos históricos importantes e 

garantir que elas deixem suas percepções registradas. Vê-se o quanto a postura atual foi 

mudada em relação àquela prática inicial. 



Ao longo do desenvolvimento da pesquisa em história oral a questão da autoria 

tem sido vista com suspeita. Enquanto, a história convencional considerava o documento 

como um instrumento científico, qualquer evidência de um caráter autoral era tratada como 

corrupção dos dados que o documento deveria fornecer. Afinal ele teria que ser imparcial e 

objetivo para conter a verdade.  

A partir do momento em que este paradigma foi substituído por uma história 

dialógica e interpretativa, nos anos de 1980, a questão da autoria foi considerada suspeita 

por outro motivo: era importante “dar voz aos sujeitos”  que tinham sido colocados a 

margem da história. Importante notar que muitas vezes essa vertente da história oral 

derivou de uma perspectiva que se propunha estudar uma história sob um novo ponto de 

vista, definido por Thompson como uma “história vista de baixo”. Entretanto,é preciso 

apontar as limitações de uma prática que pensava que “dar voz” era o bastante para a 

produção de conhecimento, em geral a crítica que se aponta aos trabalhos que assim se 

estruturaram é que num fazer militante pensou-se necessário o pesquisador ceder seu lugar, 

fato este que comumente coloca em cheque a questão da autoria.  

Para além de um e de outro modelo, defende-se a importância de uma autoria 

negociada e claramente assumida, por se acreditar em uma nova forma de produção de 

conhecimento. Nessa proposta não é necessário que o pesquisador abra mão de sua função 

para a produção de uma história politicamente crítica. Aliás, é desempenhando seu papel de 

pesquisador e mediador que poderá produzi-la, pois por meio de suas escolhas novos 

sujeitos históricos poderão surgir, e por meio de suas análises suas ações poderão ganhar 

sentido. 

Assim, defende-se a importância de uma autoria que admita negociações e que 

nos momentos de encontro, em especial o da entrevista, o pesquisador aja como mediador, 

sem perder a noção da necessidade de sua condução, mas, por outro lado, sem torná-la uma 

imposição. Essa autoria precisa aparecer nos trabalhos de pesquisa. O autor/mediador se faz 

presente em todos os momentos da pesquisa, iniciando na organização do projeto, passando 

pela realização e transcriação das entrevistas, finalizando com uma interpretação do 

material produzido. Justamente por essa mediação constante que se acredita, que a história 

oral seja uma nova forma de produção de conhecimento. 



Com a “transformação” das narrativas sobre o viver em documentos históricos 

foi necessário conhecer mais sobre as experiências e as memórias que as alimentavam. 

Além de incluir temas como a subjetividade, nos trabalhos. 

Dessa maneira, como o inglês Paul Thompson ponderou, há algum tempo: 

Nossos primeiros e, um tanto ingênuos, debates metodológicos e nosso 

entusiasmo pelos depoimentos a cerca “do que realmente aconteceu” 

amadureceram, dando lugar a um entendimento comum das questões técnicas e 

humanas fundamentais de nossa profissão e o que é igualmente importante, a 

uma percepção muito mais apurada de como cada história de vida interliga 

inextricavelmente evidências tanto objetivas quanto subjetivas, que são 

diferentes, mas igualmente importantes. (THOMSON, FRISCH, e 

HAMILTON, 1996, p. 69, citando THOMPSON, 1989.) 

 

A experiência passa a ser valorizada. Não por serem essas pessoas 

“testemunhas” de um passado, e por se acreditar ser possível “resgatá-lo” por meio das 

narrativas registradas. Mas, sim porque essas pessoas podem, ao falar de suas experiências, 

contar uma versão do passado e repensar uma vida a partir das inquietações e tensões do 

presente. Assim, é preciso ter em mente que a história oral não produz documentos sobre o 

passado e sim em diálogo com ele, a luz das circunstâncias do tempo presente. 

Com essa nova perspectiva de produção de conhecimento o papel do 

pesquisador é alterado. É revisto seu posicionamento frente à criação e análise de “seus” 

documentos. A própria criação dos documentos é em si um ato de interpretação, resultante 

de um encontro com o(s) entrevistado(s). As narrativas são resultados de uma conversação, 

uma criação conjunta, desde o momento de sua gravação. A narrativa é organizada por sua 

estrutura vocabular, a partir das palavras usadas; por sua situação social, a interação 

intersubjetiva estabelecida entre os presentes; e por sua performance, pois quem fala, fala 

para uma audiência e essa performance é parte integrante da narrativa. 

Desse encontro, o que é registrado é algo entre a história que o entrevistador 

quer construir e a história que o entrevistado quer contar. O que se tem acesso é uma 

seleção que de certa forma é uma auto-análise, resultante de um campo de tensão (a 

situação da entrevista). 

A intenção de um trabalho de história oral deve ser produzir um texto em 

sintonia com as mutações vividas pelas humanidades, principalmente após a publicação dos 

trabalhos do filósofo e historiador francês Michael Foucault, que com sua obra questionou 



o documento como mera transparência da realidade, reflexo do real, ou meio de acesso 

direto a acontecimentos e personagens do passado. 

Nesse sentido, cabe lembrar as reflexões, realizadas desde a década de 70, pelo 

estadunidense James Hoopes: 

… in the case of the oral document, the critical questions are more personal and 

subjective because of your involvement in creating the document. The 

consequent difficulty in interpreting the oral document can be both frustrating 

and excellent training. The problem is that, though an interview may contain 

lies, it is unlikely to contain the truth. The best that you can hope for is that the 

interviewee has told a truth, the truth as it looks to him. Your crucial critical 

question, therefore, is not “how do I know that the interviewee has told the 

truth?” Rather, you should ask, “What do I know from the interviewee‟s words 

about his actual experience and about his perception of that experience? 

(HOOPES, 1979, p. 123.) 

 

Os documentos que se apresentam em um trabalho de história oral devem ser 

“lidos” como discursos que compõem e organizam o mundo, transformam e fazem parte do 

real, feitos por alguém, em um determinado tempo e espaço, com intenções específicas que 

justificam escolhas.  

Sabendo que as histórias de vida são uma dentre várias possíveis, o resultado do 

trabalho com elas, será um texto intersubjetivo e ideologicamente posicionado, e a história 

oral deve ser vista como possibilidade de construção de conhecimento baseado em um jogo 

de linguagem, localizado no tempo e no espaço (JENKINS, 2005).  

 

Documento, memória e narrativa 

 

No entanto, cabe aqui pontuar que, se as narrativas sobre o viver foram 

“promovidas” à documentos históricos, foi necessário conhecer um pouco mais sobre as 

experiências e as memórias, de onde as narrativas emergem. Além de incluir temas como a 

subjetividade, nos trabalhos. 

As memórias narradas, no momento de uma entrevista, geralmente são 

provocadas, de modo que respondem a um estímulo de uma pesquisa “externa” e se 

constituem na relação entre dois sujeitos. Além disso, mesmo sendo narrativas construídas 

sobre o passado, não são capazes de dar conta do que aconteceu exatamente, nem deve ser 

este o propósito de seu registro. 



Como vários pesquisadores já afirmaram, memórias são falhas, porque têm 

como referência perspectivas sempre parciais de um acontecimento do passado. Mas é 

importante lembrar que afirmar que elas são parciais, não é o mesmo que dizer que são 

arbitrárias, como sinônimo ou se referindo a qualquer coisa. Como alertou Andréas 

Huyssen as vontades do presente tem um impacto no que rememoramos (HUYSSEN, 2004, 

p.69). 

Afirmar sobre a memória suas relações com o presente ou sua parcialidade não 

significa dizer que as lembranças sejam incompletas ou equivocadas, no sentido de 

desqualifica-las como fontes para um trabalho acadêmico, mas, sim, que os documentos 

que são gerados com base nela são diferenciados e precisam ser interpretados nessa 

diferença. 

Para a história oral, portanto, o referente não pode ser o “acontecido”, o 

“passado”, pois ele não pode ser capturado a não ser no momento imediato. O que se tem 

acesso no momento da entrevista é o trabalho do narrador de converter “memória em 

narrativa”. Posterior a isso o trabalho do pesquisador dessa área é passar do oral para o 

escrito, aprisionando, concretizando, formalizando por meio da elaboração de um texto, 

um momento que era volátil, passageiro e disforme. Assim, pode-se pensar que no 

momento de uma entrevista o indivíduo fala sobre o acontecido, criando um novo 

referente que como texto pode ser analisado.  

No fazer do “historiador oral”, ou como Meihy prefere chamar, do oralista, 

prevê-se a elaboração de um documento escrito para que possa ser objeto de interpretação. 

Dessa forma, a história de uma pessoa é tomada como texto para que possa ser 

compreendida.  

Destaca-se que no processo de produção documental o sujeito está presente e é 

sua presença que motiva a produção do documento. Sendo assim, é muito difícil delimitar a 

fronteira entre descrição e interpretação. Ambas estão em todo momento presentes. 

Dessa maneira, quando a memória é narrada e os sons gravados são convertidos 

em escrita, estabelece-se o documento para a história oral, um documento/narrativa, 

produzido a partir de procedimentos específicos (MEIHY, 2005 e RIBEIRO, 2002, pp. 26-

40).  

 



Aproximações na produção de conhecimento 

 

Nesse sentido é possível aproximar o fazer da história oral ao da antropologia, 

principalmente como faz Geertz com sua teoria interpretativa. Em sua obra (GEERTZ, 

2001; 1989; 1997), defende que a antropologia é hermenêutica, pois a interpretação se dá 

em todos os momentos do estudo, da leitura de um texto cheio de significados que é a 

sociedade à escritura do texto do antropólogo, e que por fim, é interpretado por aqueles que 

não passaram pelas experiências do trabalho de campo nem da elaboração do texto escrito.  

Esse é um percurso comum às duas práticas de pesquisa, e é um dos motivos de 

se pensar em uma hermenêutica para a história oral. 

Mais um ponto em comum das duas linhas é que ambas em seu trabalho se 

deparam com uma realidade complexa, multifacetada para a qual quanto mais se olha, 

menor é a possibilidade de se apreender sua totalidade. E que por isso “demandam por uma 

interpretação; devem ser interpretadas” (AZZAN, 1993, p. 95). Assim, para a história oral 

também é coerente à afirmação de Geertz:  

As assimetrias morais através das quais trabalha a etnografia, bem como a 

complexidade discursiva em que ela funciona, tornam indefensável qualquer 

tentativa de retratá-la como mais do que a representação de um tipo de vida nas 

categorias de outro. (GEERTZ, 2002, p. 188.) 

 

Essa prática sem dúvida põe fim a muitas pretensões das ciências sociais de 

“contornar o incontornável de que todas as descrições etnográficas são de fabricação 

caseira, são as descrições de quem descreve, e não daquele ou aquilo que é descrito” 

(GEERTZ, 2002, p. 188.).  

Frente à essa complexidade não podemos mais pensar que esse pesquisador 

pode ser um reprodutor ou relator do dizer do outro. O pesquisador social deve ser autor e 

assumir sua autoria. Seu novo exercício é a construção da interpretação. Essa é a 

responsabilidade social de um pesquisador social. A idéia defendida nesse texto é de que o 

autor – oralista, etnógrafo ou outro pesquisador - deve ser um hermeneuta, e em seu texto 

fundar sua “discursividade” e construir sua obra. 

A autoria de um texto tanto para a etnografia quanto para a história oral:  

(...) em geral, não tem sido apresentada como um problema de ordem narrativa, 

uma questão da melhor maneira de se fazer com que uma história honesta seja 

contada honestamente, mas como um problema epistemológico, uma questão de 



como impedir que visões subjetivas distorçam fatos objetivos. (GEERTZ, 2002, 

p. 21) 

 

Sobre isso Silva lembra que: 

Mesmo que os antropólogos estejam conscientes de que os fatos não falam por 

si mesmos, conforme defendeu Malinowski, as etnografias pretendem que os 

documentos apresentados, as descrições, possam ser referidos como “fatos 

brutos”, não contaminados pelo uso interpretativo que se quer fazer deles. 

Como se sua própria descrição, ou os elementos com os quase a compomos, já 

não fosse em si mesma uma forma de interpretação da realidade. (SILVA, 

2006, p. 121/122) 

 

É justamente frente a tal discussão criação do documento – produzido em 

colaboração e mais tarde transposto do oral para o escrito – ganha importância, pois 

subverte a possibilidade de “pureza”. A narrativa resultante deste processo importa não por 

ser mais completa ou mais fiel. E sim, por incorporar a idéia de parcialidade, não apenas a 

do entrevistado, mas também a do entrevistador. E como o fez o antropólogo Vagner Silva 

é cabível perguntar: 

É possível, entretanto, separar a descrição dos fatos de sua interpretação tanto 

na construção de um texto etnográfico como em sua leitura? Toda descrição já 

não é em si mesma uma interpretação circunstanciada pelas condições de sua 

observação? (SILVA, 2006, p. 124)  

 

Mais que a busca de uma resposta fácil, não se pode deixar de mostrar a 

dificuldade de se tentar separar construção de um texto (seja ele etnográfico ou um 

documento originalmente oral) de sua interpretação e observação.   

O que deve importar, portanto, é entender como a pessoa se descreve, ou, quais 

suas verdades e pontos de vista sobre as coisas. No entanto, dizer isso não basta, Mary 

Marshall Clark, a partir de sua experiência com um projeto sobre o 11 de setembro em 

Nova Iorque, desenvolvido pela Universidade de Columbia, lembra que muitas vezes as 

pessoas reproduzem verdades ouvidas, como se fossem suas. No caso específico de eventos 

como o atentado terrorista que atingiu as torres do World Trade Center, algumas pessoas 

acabavam por não ter suas próprias opiniões sobre sua própria experiência. Segundo Clark 

isso se deu, pois a mídia inundou a todos com informações, o que fez com que, muitas 

vezes o que primeiro aparecesse nas entrevistas fosse essa percepção mais generalizada, e 



somente com algum tempo e conversa aquelas percepções padrão puderam ser ceder lugar 

para pensamentos e impressões mais particularizados.
1
 

Paralelamente, ao construir as histórias de vida faz-se com que cada narrador se 

transforme em personalidades centrais dos acontecimentos daquela comunidade e tenha a 

oportunidade de mostrar suas próprias percepções. Com essa perspectiva, não se pretende 

forjar “novos heróis”, mas apenas comprovar que qualquer colaborador é tão importante 

como agente histórico quanto os líderes ou os governantes reconhecidos pela “história 

oficial”, pois: 

Todas las narraciones personales tienen una función política, ya que originan 

una determinada manera de ver el mundo que privilegia unos determinados 

intereses (historias y significados) sobre otros, tengan o no contenido político 

explícito. Para desentrañar la ideología en la narración personal se requiere un 

análisis de la estructura y significados profundos, dentro un discurso de textos y 

participantes múltiples... Contar narraciones personales puede legitimar 

significados dominantes o resistir significados dominantes en una 

transformación de significados. (GRELE, 1991, p. 112.) 

 

É importante dizer que se intenciona fugir do que a maior parte dos trabalhos 

que se baseiam na história oral tem feito. O que foi definido nas palavras de Ronald Grele 

como um movimento pendular que tende a “oscilar entre os extremos de um populismo 

entusiasta, onde o historiador desaparece para dar voz ao „povo‟ e uma concepção 

tradicional de historiografia „objetiva‟ na qual o historiador/autor assume uma posição 

privilegiada como intérprete das interpretações de seus entrevistados”. (GRELE, 1991, p. 

111/112.)  

 

Documento e pós-modernidade 

 

Hoje, refletir sobre documentos para a história oral implica em pensar a pós-

modernidade e a liquidez do mundo contemporâneo que “documentos sólidos” talvez não 

consigam dar conta de explicar. Por isso, crescem as formas “alternativas” de 

documentação, como os documentários em vídeo e a própria história oral. Esses 

                                                 
1
 CLARK, Mary Marshall. Memory, Identity and Trauma: Reflections on Gender in the September 11, 

2001Oral History Narrative and Memory Project, palestra proferida no dia 5 de junho, durante o Summer 

Institute on Oral History - Women's Narratives, Women's Lives: Intersections of Gender and Memory, 

realizado na Universidade de Columbia, Nova Iorque de 5 a 16 junho de 2006. 



documentos em si têm uma carga de contemporaneidade, por serem produzidos por 

equipamentos modernos (câmeras e gravadores, por vezes, digitais), mas, mais que isso, 

por poderem serem também “descontínuos”, “auto-reflexivos” (GIDDENS, 1991 e 2002) 

ou mesmo “líquidos” (BAUMAN, 2001) como seu próprio tempo. Eles são subjetivos e 

não objetivos. São líquidos e não sólidos. Não contém uma verdade e uma explicação sobre 

o mundo, se moldam às diferentes situações.  

Pode-se relacionar essa fluidez com um processo de globalização, não só da 

economia e da política, mas também da história oral.
2
 Isso tem relação com a busca de 

novas formas de documentar e explicar o mundo (em todo o mundo). Daí advém a idéia das 

histórias de vida como um novo tipo de documento “moderno”, não só porque gravado, 

mas por ter nele outras características, carregadas de modernidade (globalização, 

tecnologia, fragmentação, não verdade...). 

Propõe-se, portanto, uma associação entre documento oficial/tradicional com 

um mundo sólido e de verdades objetivas e o documento/narrativa resultado do trabalho de 

história oral e da interação entre sujeitos, com um mundo mais fluido, mutável, múltiplo e 

líquido. Desdobrando essa questão é possível associar isto também com o tipo de 

identidade que se forja (elabora, esculpe). Ao assumir a “liquidez” do documento, pode-se 

enxergar numa mesma narração sobre uma experiência, muitas identidades, pois o "eu", 

não é uma entidade passiva, mas determina e é determinada pelas contigências (BHABHA, 

2001). Nesse sentido, cabe uma crítica aos trabalhos em história oral que se preocuparam 

mais com a captação dessas subjetividades na situação da entrevista, que com as análise 

delas. De forma geral, os pesquisadores tendem a aprisionar e fechar possibilidades no 

momento em que se debruçam para interpretá-las. Mesmo percebendo isso, não se pode 

afirmar que esse trabalho conseguiu superar essa crítica, mesmo sendo isso uma de suas 

preocupações. 

 

 

Multidisciplinaridade? 

                                                 
2
 Essa reflexão sobre o crescimento da história oral se desenvolveu durante minha participação no “2007 Oral 

History Semminar”, organizado pelo Columbia Oral History Office. Nesse seminário havia uma mesa para a 

discussão do que chamaram de “Oral History Movment” fazendo referência a seu desenvolvimento em vários 

países, como um movimento global. 



 

Em meio a essa dinâmica é interessante ver que a história oral está crescendo 

sem lugar definido, seus principais pensadores na academia são críticos literários, 

historiadores, antropólogos, sociólogos e isso pode fazer sentido junto com a discussão 

sobre o surgimento de uma área de estudos, (não um locus interdisciplinar, mas uma forma 

de produzir conhecimento diferente, a partir desses documentos diferentes), pois é um 

campo que tem crescido significativamente nos últimos anos. É em meio a esse debate que 

surge o posicionamento de pensadores como Meihy que defendem que a história oral seja 

uma disciplina, com preocupações, procedimentos e teoria próprias (MEIHY, 2003, pp. 33-

45). 

Assim, discutir sobre seu status é uma perspectiva – resultante dos 

desdobramentos de seus trabalhos, que coloca em diálogo várias visões - mas ao se falar de 

perspectivas é importante lembrar que a história oral ganha campo fora da academia e nesse 

espaço ela tem sido usada livremente de diversas formas: como ferramenta, como técnica, 

como metodologia, como saber ou como tecnologia social. Seja como for, não se pode 

negar que tem sido uma forma de conhecer melhor a realidade que nos cerca. 
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