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I. - INTRODUÇÃO. GENERALIDADES. 

História oral é a designação dada ao conjunto de técnicas utili
zadas na coleção, preparo, e uttlização de memórias gravadas para ser
virem de fonte primária de pesquisa a historiadores e cientistas sociais. 
Desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos durante os últimos 
vinte e cinco anos, estas técnicas estão sendo ho:e aplicadas em todo 
o mundo, inclusive no Brasil. O propósito desta comunicação é Je 
servir de rápida introdução à História Oral, demonstrar como vem 
sendo utilizada na Universidade Federal de Santa Catarina, e sugerir 
possíveis utilizações desta técnica em apôio ao ensino da História em 
nível universitário. 

O trabalho inicial da História Oral consiste na gravação em fita 
magnética de entrevistas conduzidas por um historiador, devidamente 
preparado, com uma pessoa ou pessoas capacitadas para informarem 
em primeira mão sobre acontecimentos que tenham interesse para his
toriadores e cientistas sociais. A entrevista geralmente segue uma for
ma aberta, cabendo ao entrevistador dirigi-la partindo de um plano 
pré-estabelecido, mas atento para as possibilidades de aproveitamento 
e exploração de assuntos correlatos, dos quais o entrevistado demons
tre conhecimento pessoal. A entrevista busca, não somente a versão 
do entrevistado sobre os acontecimentos que presenciou ou participou, 
mas, tambem. sua motivação, sua visão de colaboradores e oponentes, 
e suas reflexões sobre o desfecho e efeitos desses acontecimentos. A 

(*). - Comunicação apresentada na 3\\ 
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utilidade desta informação se estende a muitos ramos da disciplina, 
desde a biografia e a História Política. História Social. Econômica, a 
Intelectual, e aos desdobramentos destes, como a História Rural, étnica, 
regional, religiosa, ou de relações internacionais. :E: óbvio a utilidade 
destas técnicas para coleta de informações junto a grupos mal instrui
dos ou analfabetos. Limitações técnicas cercam seu alcance da His
tória Contemporânea, ao mundo dos ainda vivos, pelo menos quanto 
à fase da coleta de informações. Do ponto de vista do pesquisador, já 
existem acervos de documentação assim recolhida que refletem acon
tecimentos ainda do século passado, e na medida que se alastrar a sua 
utilização deverá crescer o alcance e valor da História Oral para o his
toriador. Para os cientistas sociais, o material e as técnicas de história 
oral tambem abrem novas perspectivas. Como todos eles, do cientista 
político e sociólogo ao linguista e psicólogo, trabalham com dados de 
natureza histórica, a História Oral oferece-lhes outra fonte de infor
mações e. pelo seu carater individualista e reflexivo, dá nova dimen
são a assuntos de seu interesse. :E: justamente este carater individua
lista que tem proporcionado aos trabalhos baseados, em parte, em fon
tes de História Oral um toque de calor humano, uma vida ou vivacidade, 
ausente em muitos estudos acadêmicos. 

Uma vez gravada uma entrevista de História Oral, deverá ser a 
mesma transcrita fielmente em forma datilografada. Uma vez verifi
cada a correção de quaisquer erros de fato ou equívocos pelo entre
vistado, a transcrição se toma documento-base para o pesquisador, 
que poderá, no entanto, recorrer à gravação para verificar a interpre
tação de informações que se poderia modificar pela entonação ou com
passo da voz. Por meio de contrato firmado entre o entrevistado e a 
agência depositária da entrevista, ajustam-se as condições de utiliza
ção da fita e sua transcrição. Neste processo de controle pelo entre
vistado da utilização do material doado em sua entrevista reside va
liosa contribuição das técnicas de História Oral. Este controle pode 
chegar ao sigilo aplicado a toda ou parte da entrevista por tempo de
terminado. Ciente da possibilidade de manter selada informações que 
poderiam ser injuriosas ou embaraçantes a outrem, o entrevistado po
derá dar informações de natureza pessoal ou confidencial na certeza 
de que não serão reveladas ou utilizadas até que a passagem do tem
po lhes tire a capacidade de causar danos. Sendo a História Oral um 
método de coleta de informações históricas em que intervem direta
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memorialista; pode o entrevistador lançar mão de artifícios para arran
car informações do entrevistado? Finalmente há perigo de que o abuso 
das técnicas acarrete na destruição de sua credibilidade a indivíduos 
ou grupos que teriam memórias de valor a legar resultando em danos 
não só ao trabalho do historiador individualmente, mas do colega de 
profissão. Limitamo-nos a indicar os tipos de problemas mais comuns 
e a sugerir que a ciência de sua existência, geralmente permite solu
ções antes que se tornem insolúveis. 

Tanto para o historiador que recolhe a entrevista de História Oral, 
para as suas pesquisas, como para aquele que aproveita de material 
colhido por outros, estas memórias têm que ser analisadas com o mes
mo cuidado que qualquer outra fonte histórica. Embora seja raríssimo 
um memorialista deliberadamente mentir ao entrevistador bem prepa
rado, a memória humana é falha, faz-se o engano por maior que seja 
a sua boa vontade. Tem-se, então que confrontar as informações da 
entrevista da História Oral com aquelas de outras fontes; tem-se que 
julga-las com um cuidado natural de quem procura aproximar-se as 
máximo da realidade dos acontecimentos. Pode a História Oral esc1a
recer os fatos, dados que nos faltavam. mas seus maior valor não se 
resume a isto. Pode o memoralista esclarecer sua motivação - mui
tas vezes personagens teriam agido por razões diversas daquelas que 
lhes atribuiríamos, que talvez não lhe se figurasse importante esta de
cisão, embora nós agora a percebêssemos como crucial. 

Pode o memorialista nos fornecer perspectivas novas dos seus 
contemporâneos, uma visão expressiva do gênio de pessoa com quem 
conviveu e trabalhou, uma avaliação, menos torcida pelo tempo, da 
apreciação do oponente político, uma piada irreverente que ilumina 
uma faceta básica de um carater. Finalmente, pode a memória de 
História Oral produzir reflexões e definições acerca do passado que 
de outra maneira talvez nem chegassem a ser formuladas pelo memo
rialista - segundo James Wilkie da Universidade de Califórnia, em 
Los Ange!es, o memorialista político vê a entrevista de História Oral 
como meio de se justificar expressando completamente sua motivação, 
de modo que ninguem possa deixar de se convencer. Tem, então, de 
se organizar, de se expressar logicamente com um rigor dificilmente 
alcançavel por outro meio. Embora a História Oral seja um método 
lento e dispendioso de criação de fonte histórica oferece então múl
tiplas aplicações, visões diferentes do passado, reflexões mais profun
das do que as fontes tradicionais. Voltemos então a atenção para os 
resultados da História Oral na Universidade Federal de Santa Cata
rina. 

• 
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lI. - A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATA
RINA, A HISTORIA ORAL E O MEIO BRASILEIRO. 

Partindo da experiência desenvolvida durante o 1.° Curso de Es
pecialização em História, em nivel de pós-graduação, quando se mis
nistrava dentro da disciplina "Metodologia da pesquisa histórica", 
"Técnicas de História Oral", a cargo do Prof. Dr. George P. Browne, 
o Departamento de História da Universidade Federal de Santa Cata
rina, em reunião de 21 de novembro de 1974, aprovou a implantação 
de Programa de Documentação em História Oral, dentro do Programa 
Departamental de Pesquisa Histórica. 

Durante o referido Curso de Especialização foram efetuadas 35 
(trinta e ciaco) entrevistas, perfazendo cerca de 1.000 (hum mil) pá
ginas de transcrições de contribuições da mais variada espécie ao co
nhecimento da História Regional. Posteriormente, outras entrevistas 
foram realizadas e estão sendo transcritas. 

A implantação do aludido programa de Documentação em His
tória Oral está sendo objeto de estudos pelos orgãos superiores da Uni
versidade (processo n.o 022052/74). 

Por outro lado entrou a Universidade Federal de Santa Catarina 
em contato com a Columbia University, de New York [USA.], para 
um convênio de cooperação técnica e científica recíprocas. 

Visando dinamizar mais este programa, que está sendo sustenta
do por vários professores do Departamento de História da Universi
dade Federal de Santa Catarina, foi selecionado e participou do Curso 
Intensivo, recem realizado em julho de 1975, no Rio de Janeiro, sob 
os auspícios da Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 
Superior (CAPES) e da Fundação Getúlio Vargas, o Prof. Carlos Hum
berto Pederneiras Corrêa. 

• 
IH. - O USO DA HISTORIA ORAL COMO INSTRUMEN

TO DIDATICO. 

O fim básico de História Oral 
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seu passado, e 1)Or conseguinte em fatores mais remotos que influiram 
em suas situações atuais. No nivel secundário, os trabalhos realizados 
pelos alunos para a produção da revista Fox/ire, em Tennessee, não 
só tem preservado importante informação de interesse folclórico e his
tórico, como tem despertado interesse semelhante em muitos e diver
sos pontos do país. Tendo estes sucessos como base, visa esta parte 
do trabalho indicar possíveis utilizações da História Oral alem da
quela já apresentada com base na experiência do programa de pós
graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Um dos problemas do ensino tradicional de história é seu amplo 
alcance cronológico e espacial e sua consequente falta de relevância 
imediata à experiência do aluno. Embora os programas de história 
nas Universidades brasileiras esteiam tão circunscritos a uma progra
mação oficial como os dos Estados Unidos, existe sempre a possibili
dade de trabalho extra ou paralelo que permitiria ao professor e alu
nos examinar, por meio de pesquisa, elementos locais ou regionais que 
ilustram e vivificam a História geral que se estuda. Ao mesmo tempo, 
tais trabalhos têm a capacidade de servir de introdução à pesquisa his
tórica da parte dos alunos. Exemplifiquemos o trabalho de História 
Oral que poderia servir de complemento a um curso, de nivel univer
sitário de História do Brasil. No vale do Itajaí, Santa Catarina, po
der-se-ia entrevistar um ou mais colonos, filhos de imigrantes alemães 
e italianos que ainda conservam tradições acerca da migração paterna 
e viva memória dos problemas de integração ao meio brasileiro pro
porcionado pelo isolamento das colônias estrangeiras no século XIX 
e pela crise de nacionalização precipitada pela ascendência nazista na 
Europa e pela participação brasileira na segunda Guerra Mundial. 
Tais assuntos serviriam não somente para ilustrar ao aluno as variá
veis do desenvolvimento brasileiro nos séculos XIX e XX, como a 
interdependência existente entre a História brasileira e a européia -
tudo de um modo direto, íntimo por serem as pessoas entrevistadas do 
seu próprio círculo de conhecidos. 

Permitam-me (Browne), como filho e neto de brasileiros, o exem
plo de como experiência pessoal levou-me à condição de brasilianista 
especializado em história da migração. Como criança fui frequente
mente entretido pelas estórias da minha avó, criada em Americana, 
São Paulo, neta de americanos que se recusaram a ser "reconstruidos" 
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contínuos estudos sobre a história da imigração brasileira, já num âm
bito francamente maior que aquele da migração confederada. Não te
riam nossos conterrâneos semelhantes histórias para espicaçar o inte
resse e a compreensão de novas gerações brasileiras? 

A História Oral oferece-nos novas oportunidades para explorar 
essas possibilidades. Em Marechal Rondon, Estado do Paraná, temos 
amplo campo para estudo do desenvolvimento da "fronteira" brasileira 
nos anos recem passados. Em Brasília existe todo o processo de de
senvolvimento duma nova cidade em pleno século XX, com repercus
sões que se estendem centenas de quilômetros ao redor. Outras pos
sibilidades restam ao poder de imaginação do professor e de seus alu
nos em situações locais. Como tem mudado nosso município, Estado, 
região, nos últimos cinquenta anos, e quais as implicações desta mu
dança no cenário nacional e mundial. 

Dependendo das circunstâncias pode-se dar maior ou menor de
senvolvimento a projetos de História Oral dentro de cursos de História. 
Nos parece, porem, essencial a participação dos alunos nos projetos. 
Tal participação iria desde a escolha da pessoa (pessoas) a ser entre
vistada, ao preparo das perguntas a serem feitas - implicando isto em 
pesquisa prévia à condução da entrevista, ao preparo e correção de 
transcrição, e à análise final dos resultados. Embora tal participação 
dos alunos implique em maiores trabalhos de preparo e direção da 
parte do professor, os resultados serão de muito mais interesse e valor 
para os alunos do que um trabalho feito e simplesmente apresentado 
nelo professor. 

De semelhante feita, um trabalho de História Oral, como centro 
de uma introdução à metodologia da pesquisa histórica, oferece gran
des possibilidades de entusiasmar o aluno. Nesta circunstância se lhe 
oferece um assunto semi-<:onhecido e a oportunidade/necessidade de 
uma pesquisa preliminar para bem aproveitar a entrevista, e esta ofe
rece-lhe grande variedade de problemas de interpretação e análise his
toriográfica de que pode aproveitar o professor-orientador para efeitos 
didáticos. Numa turma grande poder-se-ia propor um tema comum, 
por exemplo: uma História da Universidade, que levaria os alunos a 
trabalharem em vários aspectos de interesse individual, alguns com 
História Oral, outros com fontes estatísticas, fiscais, etc. 

Finalmente apontaríamos a História Oral como um instrumento 
valioso na direção de alunos fazendo pesquisa em nivel de pás-gra
duação. Toda a História Contemporânea tem aspectos suscetíveis à 
utilização de material de História Oral, 
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pesquisa é a base essencial do trabalho de pós-graduação, urge a utili
zação destas técnicas neste quadro. Naturalmente, não queremos com 
isto sugerir que a História Oral seja uma panacéia a resolver os pro
blemas do historiador, aprendiz ou mestre. f: ela uma técnica de co
leta e utilização de dados primários que toma seu lugar junto à quan
tificação, à análise psicológica de fontes, e outras técnicas como arma 
de versatilidade ainda não completamente analisada do historiador mo
derno. 

* * 
* 
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* * 

* 

INTERVENÇÃO. 

Do Prof. Jaelson B. Trindade (IPHANjSP). 

Disse: 

"O Prof. Walter F. Piazza coloca a História Social como sendo 
a História Anônima, a do povo. Bem, mas a História do Homem que 
escreve, que administra, que governa, não é também História Social, 
não é a do povo? Ou é a do intelectual? 

Bem, então se todos eles são sociais, o que diferenciaria a Histó
ria seria a das teorias explicativas, as categorias econômicas e o mé
todo usado pelo historiador, que segue uma visão do mundo de tal 
ou qual modo de ver a realidade por classes, grupos, frações. Então, 
qual a relação entre a objetividade e subjetividade do historiador e do 
entrevistado? Entre os métodos correspondentes e a técnica? Ou 
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• • 
• 

RESPOSTA DO PROFESSOR WALTER F.PIAZZA. 

Ao Prof. JO'elson B. Trindade. 

Respondeu: 

"A experiência da Universidade Federal de Santa Catarina foi ini
ciada com alunos do Curso de Especialização em História, em nivel 
de Pós-graduação, inicialmente atingindo 35 entrevistados, hoje, acres
centadas mais 21 entrevistas. O que interessa é o material recolhido 
das "memórias vivas" e evitar-se, -
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