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RESUMO 
 
 

Resumo:  

A educação como parte da sociedade e da cultura a que pertence está sujeita às 
influências que afetam diretamente o seu funcionamento. Quando organizada e 
sistematizada na instituição escolar, a educação continua sofrendo influência dos 
aspectos sociais e culturais, todavia a cultura se torna específica criando assim a 
cultura escolar, responsável pelas diversas concepções que circundam o 
funcionamento da instituição. A história  oral e a etnografia, possuem características 
e objetivos diferenciados, entretanto surgem como meios que podem facilitar o 
entendimento da cultura escolar formada nas instituições. Devido a tais aspectos o 
presente trabalho apresenta como objetivo: averiguar em trabalhos anteriores as 
relações existentes entre esses três temas, investigando se estes estabelecem um 
vínculo que de fato facilita a compreensão das influências culturais que adentram ao 
especo escolar. Para que tais objetivos sejam esclarecidos, propõem-se como 
metodologia: realizar uma trajetória histórica das vertentes estudadas, buscando 
compreender como estes conceitos foram sendo construídos no decorrer dos 
tempos, por meio de autores como: AZANHA (1991), MEIHY (1996), LUDKE e 
ANDRÉ (1986), entre outros, na seqüência foi realizada uma análise do livro: Os 
desafios contemporâneos da história oral, organizado por Olga Rodrigues de Moraes 
Von Simson no ano de 1996, a fim de compreender se a etnografia e a cultura 
escolar já estavam presentes nos trabalhos desenvolvidos em história oral. A 
pesquisa permitiu concluir que em trabalhos anteriores não existiu a explicitação 
entre as três vertentes, mas a análise indicou a possibilidade dessa articulação, 
podendo vir a constituir uma nova forma de encarar a cultura escolar que se forma 
dentro das intuições, evidenciando assim uma nova forma de realizar pesquisas no 
campo educacional.    
 

 

Palavras- chave: História da Educação; Etnografia; História oral; Cultura escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A educação sempre se demonstrou como objeto de pesquisa, 

porém existia algo que me intrigava ainda mais, o local onde a educação é 

sistematizada, a escola; por que algumas escolas apresentam fracasso escolar 

e outras não? Foi aí que me deparei com a existência de uma cultura 

específica da instituição escolar, cultura que pode auxiliar no entendimento de 

algumas questões, entre elas o próprio fracasso escolar.  

Para que a cultura escolar seja de fato compreendida percebi, por 

meio, de documentos e artigos desenvolvidos anteriormente, que a etnografia e 

a história oral eram muito utilizadas para a desmistificação da cultura escolar, 

foi então, que resolvi aliar estes três conceitos, como objetos de pesquisa, 

buscando compreender se historicamente eles sempre estabeleceram esta 

correlação na pesquisa.   

 Ao longo de toda história humana pode-se observar, que cada 

época possui a sua maneira de olhar o mundo, esse modo de encararmos o 

mundo é a cultura que incorporamos, ou seja, a cultura está presente desde 

que nascemos e permeia todos os espaços e tempos sociais sejam eles, 

família, religião ou mídia. Em todos os lugares a cultura está presente e como 

não poderia deixar de ser, ela também se encontra na escola, uma das 

principais instituições sociais, formando assim uma cultura mais específica, a 

cultura escolar. 

 Para melhor compreender a cultura escolar, inicialmente dar-se-á 

ênfase a cultura como um todo entendida como: 

 

[...] processo de construção onde estão inseridas as visões de 

mundo, os estilos, as histórias, as expressões e os símbolos 

usados por um grupo, ou seja, seus conceitos e conhecimentos 

que são transmitidos a novas gerações. (TEZANI 2004,p, )  

 

 Por ser um processo em construção pode-se dizer que a cultura é 

algo que se modifica e transforma a cada geração, pois novos conceitos vão 

sendo agregados e modificados, um agente imprescindível nesse processo de 

transformação é o próprio ser humano, segundo Marx (apud LESSA e TONET 
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2008, p.19), “[...] ao construir o mundo objetivo, o indivíduo também se constrói. 

Ao transformar a natureza, os homens também se transformam, pois adquirem 

sempre novos conhecimentos e habilidades.” É através da própria 

transformação da natureza, que o homem se constituiu homem e é nessa 

transformação que a cultura está inserida. 

 A intervenção do homem na natureza demonstra certa finalidade, 

e todo esse processo é mediado pela cultura, que está presente antes mesmo 

desta intervenção, pois como dito anteriormente a cultura é utilizada por um 

grupo de pessoas e como tal, permeia a vida do indivíduo desde o início. 

 Uma das instituições que mais possuem responsabilidade sobre a 

cultura é a escola, pois ela tem como princípio a educação que, “[...] é o próprio 

veículo da cultura e da civilização.” (AZEVEDO apud CHARTIER, 2005, p. 45). 

Ou seja, uma das principais transmissoras da cultura é a própria educação, 

pois assim como a cultura, a educação também perpassa pelas várias 

instituições, que formam a sociedade. 

 A educação possui uma instituição própria, que tem como fim 

transmitir um saber sistematizado, formando integralmente indivíduos 

civilizados e prontos para o trabalho, é nessa formação e transmissão que a 

cultura está presente, desde a maneira como os profissionais atuam até a 

organização e a disposição dos elementos escolares são indicativos da cultura 

presente na instituição. 

 Sendo assim a escola denota ao aluno um outro mundo, uma 

outra maneira de observar as relações e interações que ocorrem na sociedade, 

segundo Azanha (1991) a escola não deve fingir ser um novo mundo para os 

alunos, mas sim uma parte dele, pois é a partir da escola que o indivíduo deixa 

o domínio privado do lar para atingir um mundo maior que  sua própria família e 

sua própria cultura.  

 Portanto, na escola se forma uma nova cultura, Azanha diz que 

“[...] é inegável que ela é um instituição que possui uma cultura específica com 

um certo grau de autonomia e, além do  mais, essa cultura ou (sub cultura) é 

um precipitado da história.”(1991. p, 67.). Ou seja, para se estudar a escola e 

todos os acontecimentos que a permeiam, não basta estudar e identificar 

alguns resultados objetivos, mas sim pesquisar de forma detalhada como se 
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chegou ao acontecimento, o que, como e por que a escola se encontra de tal 

maneira. 

  Uma das maneiras mais eficientes de se pesquisar a 

cultura escolar é pela pesquisa etnográfica, expressa por Caldeira (apud 

TEZANI 2004, p.10) como:  

[...] é necessário que o investigador vá ao campo onde vivem 

os sujeitos da ação que se deseja revelar, permanecendo por 

ali por um tempo prolongado que lhe permita penetrar na vida 

cotidiana e tornar visíveis os distintos significados e ações que 

ocorrem em seu interior. 

 

 Como visto anteriormente a pesquisa etnográfica possibilita ao 

investigador, adentrar no mundo que se deseja pesquisar, participando de 

todas as atividades como se fosse mais um integrante daquele universo, ele 

deve deixar os indivíduos a vontade, para que assim a realidade não seja 

modificada e o seu estudo seja o mais próximo possível do verdadeiro. O 

pesquisador busca a partir desta convivência as respostas para seus 

questionamentos, nunca esquecendo o que o levou a estar ali. 

 Tezani (2004) afirma, que a pesquisa etnográfica nem sempre 

deve ser total e previamente estruturada, o pesquisador deve estar aberto às 

novas informações que surgem no decorrer do processo, também é 

recomendável utilizar diversos procedimentos de coleta de dados alem de 

entrevistas como observações semi-estruturadas ou não-estruturadas, afim de 

buscar desvendar a realidade evitando as distorções ou disfarces. 

 Spradley (apud FINO, 2008 ) entendia a etnografia como, 

A descrição de uma cultura, que pode ser a de um pequeno 

grupo tribal, numa terra exótica, ou a de uma escola dos 

subúrbios, sendo tarefa do investigador etnográfico 

compreender a maneira de viver do ponto de vista dos nativos 

da cultura em estudo. 

 Outro instrumento de pesquisa que pode auxiliar no estudo da 

cultura escolar é a história oral, Meihy (1996, p.13), afirma que, “História oral é 

um recurso usado para a elaboração de documentos, arquivamento e estudos 

referentes à vida social das pessoas. Ela é sempre uma história do tempo 

presente e também conhecida como história viva.” Como a cultura escolar, por 

estar totalmente relacionada com a vida social das pessoas, a história oral se 

torna um instrumento de grande valia para esses estudos. 
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 Meihy (1996, p.15) coloca ainda que, a história oral é relevante,  

[...] também para facilitar o entendimento de aspectos 
subjetivos de casos, que normalmente, são filtrados por 
racionalismos, objetividades e neutralidades esfriadas pelas 
versões oficiais ou dificultadas pela lógica da documentação 
escrita que encerra um código diverso oral. 

 
 A história oral, portanto facilita compreender alguns aspectos da 

vivência educacional sem utilização de máscaras, desmistificando as grandes 

interfaces que permeiam a cultura escolar; como vimos a escola é uma rede 

complexa que estabelece diversas relações, originando assim a sua própria 

cultura e a história oral, assim como a etnografia facilitam seu entendimento, 

buscando no seu interior e em seus personagens a possibilidade de 

compreensão para seus mais diversos problemas. 

 Conforme dito acima a etnografia é definida como a descrição de 

qualquer tipo de cultura, desde a mais retrógrada até a cultura mais complexa, 

a história oral também busca compreender as diversas realidades, que 

circundam a sociedade por meio da memoria e relatos das pessoas. Tendo 

como foco da pesquisa a cultura escolar como podemos entender a 

contribuição da pesquisa etnográfica e da história oral? 

 É a partir deste questionamento que surge o problema desta 

pesquisa: A pesquisa etnográfica e a história oral contribuem para o estudo da 

cultura escolar? Em decorrência, o tema/titulo do trabalho fica assim definido: 

“As contribuições da história oral e da etnografia: para compreender a cultura 

escolar.” Dentro do amplo conceito de cultura, encontra-se a cultura escolar e a 

partir da pesquisa etnográfica e da história oral buscar-se-á compreende-la. 

Com esta pesquisa acredito estar contribuindo para auxiliar novas 

pesquisas, que abordem temas relacionados com a cultura escolar, a pesquisa 

etnográfica e a história oral, ajudando futuros pesquisadores a compreender a 

contribuição da etnografia e história oral para o desvelamento da cultura 

escolar. Pretendo também demonstrar a importância da pesquisa etnográfica e 

da história oral, enquanto abordagem metodológica e sua aproximação com o 

conceito de cultura. Além de favorecer também a minha própria formação como 

pesquisadora e futura pedagoga, buscando entender como se forma a cultura 

dentro da instituição escolar. 
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 Dentre essas colocações é importante ressaltar, que antes de 

continuar desenvolvendo novas pesquisas se faz necessário examinar o 

caminho percorrido, compreendendo os processos históricos que influenciaram 

o desenvolvimento dessas temáticas. No âmbito educacional, vários conceitos 

possuem relações e influenciam-se, portanto esta pesquisa servirá de base 

para pesquisas posteriores, auxiliando no estudo de outros temas como a crise 

escolar, a formação de desigualdades na escola, dentre outros, pois como dito 

anteriormente a cultura perpassa por todas as instituições sociais, estando 

presente em todo tempo e lugar. 

 Sintetizando, o presente trabalho opera com três grandes 

conceitos que orientaram a pesquisa: cultura escolar, história oral e pesquisa 

etnográfica, temas intrinsecamente ligados à educação, assim, o grande 

objetivo desta pesquisa é averiguar em trabalhos anteriores as relações entre 

esses três temas, investigando se estes estabelecem um vínculo de pesquisa. 

A etnografia e a história oral são metodologias de pesquisa, ou seja, 

oferecem procedimentos, referenciados teoricamente, para o processo de 

pesquisa. No que diz respeito à cultura escolar, entendemos que é um conceito 

que vem sendo utilizado para compreender a escola, com a perspectiva de 

compreensão aprofundada do conjunto de relações, processos e produtos que 

caracterizam cada unidade escolar. Neste trabalho, entretanto, a pesquisa 

etnográfica, história oral e cultura escolar serão encaradas como objeto de 

pesquisa, pois serão estudadas e analisadas, buscando compreender suas 

nuances e suas influencias para os estudos a respeito de educação.  

Para esta pesquisa foi necessária à escolha de um campo de estudo; 

de acordo com o problema e com o objetivo da pesquisa podemos localiza-la 

no âmbito da história da educação, uma vez que, segundo Nóvoa (2005, p.9)   

Não há história da educação sem a mobilização rigorosa dos 
instrumentos teóricos e metodológicos da investigação 
histórica. Mas também não há história da educação sem um 
pensamento e um olhar específicos sobra a realidade 
educativa pedagógica. 

 

 
Segundo o autor, a história da educação exige a teoria e a metodologia 

juntamente com o pensamento crítico sobre a realidade, nesse sentido a 

abordagem histórica contribui para esta pesquisa, pois serão analisados 

trabalhos construídos em um passado recente. Nóvoa (2005, p.11), contribui 
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ainda quando diz que, “A reflexão histórica, mormente no campo educativo, 

não serve para ‘descrever’ o passado, mas sim para nos colocar perante um 

patrimônio de ideias, de projetos e de experiências.” 

Com essa afirmação o autor contribui ainda mais para a efetivação 

desta pesquisa no campo histórico, pois o principal objetivo é utilizar-se de 

experiências anteriores para construir um novo olhar sobre a cultura escolar e a 

sua correlação com a etnografia e a história oral.  

Como fonte foi selecionada a obra “Os desafios contemporâneos da 

história oral”, organizada por Simson em 1967, por reunir relatos de pesquisas 

realizadas no momento de expansão da História Oral no Brasil, que serão 

analisados com o objetivo de verificar a presença de vínculos entre cultura 

escolar, pesquisa etnográfica e história oral. 

 A fim de facilitar o entendimento e compreensão sobre as três 

dimensões que foram foco da pesquisa, eles serão inicialmente apresentados 

em um capítulo exclusivamente destinado a conceituação de cultura escolar, 

etnografia e história oral.  

O segundo capítulo será dirigido a análise do livro supracitado, 

buscando realizar ligações entre as frentes temáticas, estabelecendo assim 

relações e desmistificando ideias precipitadas. No terceiro capitulo a ênfase 

será destinada aos resultados encontrados na análise realizada anteriormente, 

pontuando quais foram as intersecções encontradas entre a pesquisa 

etnográfica e a história oral em relação a cultura escolar, verificando se de fato 

há relevância no desenvolvimento de novas pesquisas que facilitem o 

entendimento do fenômeno que é a cultura escolar. 



14 

2. Conceituação: etnografia, cultura escolar e história oral  

 

 

Este capítulo destina-se a conceituação de cultura escolar, pesquisa 

etnográfica e história oral. Esse movimento é importante, pois clareia a mente 

do leitor frente aos conceitos prevalecentes desta pesquisa. Este capítulo 

também se torna relevante pela presença histórica de cada conceito, 

contribuindo para a compreensão do momento, espaço e sociedade que deram 

origem aos objetos de pesquisa. 

 

2.1 Pesquisa etnográfica; um olhar qualitativo:  

 

O primeiro conceito a ser abordado será a pesquisa etnográfica, na 

maioria das vezes as pessoas acreditam que etnografia é a mesma coisa que 

etnia, talvez isso ocorra pelo uso do mesmo prefixo, etno que significa povo, 

cultura, entretanto etnografia é o estudo aprofundado de um povo e de sua 

cultura. Etnia e etnografia possuem uma relação bem próxima, todavia são 

diferentes e faz necessário evidenciar essa diferença para que a compreensão 

da pesquisa seja completa. 

Após compreender a diferença entre etnografia e etnia, é importante 

esclarecer em que contexto a etnografia foi desenvolvida, o que levou à sua 

criação e quais áreas do conhecimento que mais se utilizam deste modelo de 

pesquisa para compreender os mais diversos fenômenos. 

Ludke e André (1986, p.2) colocam que,  

Para realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto 
entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 
determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a 
respeito dele. Em geral isso se faz a partir do estudo de um 
problema, que ao mesmo tempo desperta o interesse do 
pesquisador e limita sua atividade de pesquisa a uma 
determinada porção do saber, a qual ele se compromete a 

construir naquele momento.  
 

A pesquisa realizada no campo da educação compreende todas essas 

etapas colocadas por Ludke e André (1986), entretanto nem sempre o estudo 

do fenômeno educacional contemplou a realidade como um todo. As autoras 

colocam que por um longo período a educação foi estudada de maneira isolada 

como em experiências de laboratório, acompanhando o desenvolvimento das 
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ciências físicas e naturais, na tentativa de segregar seus fenômenos da 

realidade e de seu contexto, as autoras acrescentam ainda que esses estudos 

realizados no campo educacional eram analíticos e quantitativos, ou seja, 

partiam das partes para a compreensão do todo. 

Com o desenvolvimento de diversos estudos na área da educação foi 

se percebendo que nem todos os fenômenos educacionais eram 

satisfatoriamente explicados com o estudo analítico, Ludke e André (1986, p.3) 

afirmam que, “... em educação as coisas acontecem de maneira tão 

inextrincável que fica difícil isolar as variáveis envolvidas e mais ainda apontar 

claramente quais são as responsáveis por determinado efeito”. 

Ludke e André (1986, p.4) contribuem ainda mais quando reforçam, 

 

[...] um estudo experimental em educação tem sua importância 
e sua utilidade quando aplicado dentro de seus limites naturais. 
Essa utilidade não tem sido muito freqüente ao longo da 
história em educação, pois esta se realiza sempre de maneira 
tão complexa que não se compatibiliza facilmente com a rigidez 
do esquema experimental.    

 
 

Essa contextualização é importante para situar o leitor sobre a 

localização da pesquisa etnográfica no âmbito educacional traçando um 

caminho pelo qual esta pesquisa percorreu até a atualidade. Pode-se perceber 

que a etnografia não foi o primeiro modelo de pesquisa a ser utilizado no 

âmbito educacional, anteriormente eram utilizados com mais freqüência 

métodos analíticos, que isolavam o fenômeno sem considerar a realidade e 

todas as variáveis que poderiam influenciar o objeto de pesquisa. 

Devido à grande insatisfação de pesquisadores na área educacional,  

novos tipos de pesquisa foram sendo estudadas e observadas, as autoras 

colocam que,  

Foram aparecendo então novas propostas de abordagens, com 
soluções metodológicas diferentes, na tentativa de superar pelo 
menos algumas das limitações sentidas na pesquisa até então 
realizada em educação. Assim surgiram a pesquisa 
participante, ou participativa, ou ainda emancipatória, a 
pesquisa ação, a pesquisa etnográfica ou naturalística, o 
estudo de caso. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.8) 

 
 

As autoras acreditam que essas novas abordagens oferecem melhores 

condições para se compreender os fenômenos educacionais, considerando 
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não somente algumas variáveis de um fenômeno, mas considerando o objeto 

pesquisado como uma totalidade, buscando encontrar, de fato, as raízes do 

problema. Estas são as características da pesquisa qualitativa, que estuda os 

fatos na sua manifestação na realidade, sem isolar variáveis; este modelo de 

pesquisa começou a se desenvolver no final do século XIX. Não cabe aqui 

descrever todos os modelos citados pelas autoras, uma vez que nosso foco é 

especificamente a etnografia. 

Dentro dessa nova abordagem qualitativa encontra-se a pesquisa 

etnográfica, segundo Bogdan e Biklen ( apud LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.11)  

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 
direta de dados e o pesquisador como seu principal 
instrumento, os dados coletados são predominantemente 
descritivos, a preocupação com o processo é muito maior do 
que com o produto, o significado que as pessoas dão às coisas 
e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador e 

a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 
 

As dimensões citadas apresentam a estrutura básica da pesquisa 

qualitativa, primeiramente o pesquisador deve manter um contato direto e 

duradouro com o fenômeno estudado, justificado pelo fato das múltiplas 

variáveis estarem a todo tempo influenciando o objeto estudado. 

No que diz respeito à maneira pela qual os dados devem ser coletados, 

é preciso se atentar para o maior número de detalhes possível, pois algo que 

pareça comum na realidade escolar pode estar afetando diretamente o 

fenômeno estudado. Durante toda a pesquisa o pesquisador deve enfatizar o 

processo e não o produto final, pois justamente algo identificado no processo 

poderá insinuar no produto final. 

Outro aspecto enfatizado é a importância de o pesquisador levar em 

consideração as perspectivas dos participantes da pesquisa, mesmo que sejam 

diferentes, o que possibilitará a emergência da atividade das relações internas. 

Por último, as autoras colocam a necessidade de se realizar a analise dos 

dados por meio de um processo indutivo, ou seja, do particular para o geral. 

Como a pesquisa etnográfica é uma das modalidades da abordagem 

qualitativa, atende aos mesmos critérios, porém com algumas particularidades. 

A etnografia é um tipo de pesquisa muito utilizado pelos antropólogos para 
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compreender a cultura e sua influência na sociedade, como dito no início do 

capítulo a etnografia é a descrição de uma determinada cultura. 

Conforme afirma Spradley 1979, (apud FINO, 2008)  

[...]a etnografia deve ser entendida como a descrição de uma 
cultura, que pode ser a de um pequeno grupo tribal, numa terra 
exótica, ou a de uma turma de uma escola de subúrbios, sendo 
tarefa do investigador etnográfico compreender a maneira de 
viver do ponto de vista dos nativos da cultura em estudo. 

 
 

A colocação feita torna-se muito pertinente à esta pesquisa, pois já 

evidencia a grande relação que existe entre a pesquisa etnográfica e a cultura, 

seja ela escolar ou não.  

  Sabendo que a pesquisa etnográfica se originou a partir da 

abordagem qualitativa faz-se necessário compreender quando de fato os 

pesquisadores começaram a se interessar por esse modelo de pesquisa. 

Segundo André (1995) a etnografia começa a ser utilizada pelos educadores a 

partir da década de 70 tendo como principal ponto de interesse, a sala de aula 

e a avaliação curricular; a fim de compreender o dia a dia da sala de aula o 

pesquisador etnográfico conduz sua pesquisa 

 

Através basicamente da observação participante ele vai 
procurar entender essa cultura, usando para isso uma 
metodologia que envolve registro de campo, entrevistas, 
análises de documentos, fotografias, gravações. Os dados são 
considerados sempre inacabados. O observador não pretende 
comprovar teorias nem fazer “grandes” generalizações. O que 
busca, sim, é descrever a situação, compreendê-la, revelar 
seus múltiplos significados, deixando que o leitor decida se as 
interpretações podem ou não ser generalizáveis, com base em 
sua sustentação teórica e sua plausibilidade (ANDRÉ, 1995, 
p.37-38). 

 

Na década de 1980 a pesquisa etnográfica se tornou muito popular 

entre os pesquisadores da área educacional e, por conseqüência, os objetos 

de estudo foram se modificando cada vez mais o que enriqueceu muito a área 

de pesquisa em educação; com esse grande crescimento, a pesquisa 

etnográfica se consolidou de fato na década de 1990, tornando possível a 

realização de uma avaliação critica sobre os pontos positivos e negativos da 

pesquisa etnográfica. 

 Wilson (apud LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.15) afirma que a pesquisa 

etnográfica está ancorada em dois conjuntos de hipóteses, a primeira hipótese 
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naturalístico-ecológica, coloca que o comportamento do ser humano é 

influenciado pelo contexto em que vive, já a segunda hipótese qualitativo-

fenomenológica afirma que para compreender o comportamento humano é 

necessário entender também seu mundo, suas vivências, sentimentos e ações. 

De acordo com as hipóteses que ancoram o estudo etnográfico, 

percebe-se que o pesquisador exerce um papel importantíssimo, é ele que 

analisará os fenômenos em sua totalidade buscando compreender os fatos que 

os influenciam. 

Percebeu-se, portanto, que a etnografia surgiu como uma inovação, 

buscando romper com o antigo paradigma analítico, que analisava os 

fenômenos isoladamente. A partir da abordagem qualitativa, a pesquisa 

etnográfica proporcionou um olhar de muito perto, adentrando a realidade e as 

nuances que influem sobre o fenômeno estudado. 

 

2.2 A história oral: uma nova maneira de encarar a oralidade 

 

Como observado anteriormente, a etnografia oferece ao pesquisador a 

percepção da realidade como um todo, ultrapassando paradigmas e pré-

conceitos, porém, para ir ainda mais além e poder compreender como 

historicamente determinada realidade se configurou é necessário a utilização 

da história oral, pois assim alguns fatos que foram esquecidos, serão 

novamente relembrados e questionados. 

Inicialmente no século XIX alguns intelectuais acreditavam que a 

história só poderia ser elaborada se houvessem documentos escritos, que 

auxiliassem na produção histórica, outro fator que influenciou demasiadamente 

a valorização do escrito sobre o falado foi a descoberta da imprensa, entretanto 

a partir de 1920 nos Estados Unidos começou-se a dar mais credibilidade à 

oralidade, esta credibilidade possuía como principal objetivo reconhecer 

vivências e trajetórias de importantes personalidades. Tendo como exemplo o 

ocorrido nos Estados Unidos, outras universidades começaram a evidenciar 

projetos com a prática da história oral. 

De acordo com Meihy (1996), a história oral se originou de fato, em 

1947 na Universidade de Columbia, em Nova York; essa abordagem começou 

a ser utilizada como uma inovação frente às entrevistas que seriam realizadas 

com os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. No inicio eram 
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entrevistadas somente pessoas que possuíam destaque, todavia, no decorrer 

do processo as minorias começaram a ser notadas pelos pesquisadores, 

Lozano (2006, p.16) contribui afirmando que, “ a história oral, ao se interessar 

pela oralidade, procura destacar e centrar sua análise na visão e versão que 

dimanam do interior e do mais profundo da experiência dos atores sociais.”, 

reforçando ainda mais a importância dos agentes sociais para a história oral. O 

autor contribui ainda mais quando explicita que a história oral não deixa de 

considerar a história para enaltecer somente a oralidade, justificando que,  

 

A história oral compartilha com o método histórico tradicional 
as diversas fases e etapas do exame histórico. De início, 
apresenta uma problemática, inserindo-a em um projeto de 
pesquisa. Depois, desenvolve os procedimentos heurísticos 
apropriados à constituição das fontes orais que se propôs 
produzir. Na hora de realizar essa tarefa, procede, com o maior 
rigor possível, ao controle e às críticas interna e externa da 
fonte constituída, assim como das fontes complementares e 
documentais. Finalmente, passa à análise e à interpretação 
das evidências e ao exame detalhado das fontes recompiladas 
ou acessíveis. (LOZANO, 2006, p.16) 

 
 

Observa-se, que a história oral segue determinados parâmetros e se 

organiza de modo a compreender a realidade estudada, evidenciando que não 

se trata de um modelo ou uma prática solta sem influencias ou finalidades, a 

história oral, sem dúvida alguma, contribui para o desenvolvimento de 

pesquisas históricas e científicas. 

Como dito anteriormente a história oral não nega a sua origem na 

história, porém, 

[...] não mais se trata apenas de uma simples fonte 
complementar do material escrito, e sim “de uma outra história”, 
afim da antropologia, que dá voz aos “povos sem história”, 
iletrados, que valoriza os vencidos, os marginais e as diversas 
minorias, operários, negros, mulheres. (JOUTARD, 2006, p.45) 

 

 A história oral surge então, como uma inovação que rompe com 

alguns paradigmas históricos dando voz aos que antes eram esquecidos, mas 

que tinham uma história e um olhar sobre sua realidade. 

No Brasil a história oral demorou certo tempo para se desenvolver, 

devido a dois fatores, a ausência de instituições que se esforçassem para 

desenvolver projetos das histórias locais e o pouco entrelaçamento entre 

universidade e cultura popular. Todavia na década de 1960 alguns 
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pesquisadores começaram a se interessar pela história oral, como forma de 

manifestar o projeto da contracultura, ocasionalmente nesta mesma década o 

Brasil estava em meio ao golpe militar, o que abafou o início da história oral 

brasileira. 

Com o fim da ditadura e a abertura política de 1983, os pesquisadores 

brasileiros demonstravam-se ansiosos para desenvolver pesquisas que 

obtivessem auxílio da história oral, outro fato que engrandeceu essa 

metodologia histórica foi a desconformidade dos universitários frente aos 

resultados políticos da época, evidenciando a história oral como uma opção e 

inovação para compreender determinada realidade. O sucesso da história oral 

foi tão grande que em 1994, foi criada a Associação Brasileira de História Oral. 

Segundo Ferreira e Amado (2006, p.xi), 

 

Trabalhar com história oral no Brasil em geral ainda consiste 
em gravar entrevistas editar os depoimentos, sem explorá-los 
suficientemente, tendo em vista um aprofundamento teórico-
metodológico; também é comum a utilização de entrevistas, em 
associação com fontes escritas, como fornecedoras de 
informações para a elaboração de teses ou trabalhos de 
pesquisa, [...] 

 

Tendo visto a origem da história oral no mundo e no Brasil, faz-se 

necessário ampliar o conhecimento sobre a finalidade da história oral, como 

dito anteriormente, esta prática de pesquisa possui suas bases na própria 

história. 

Compreendendo que a história oral se faz na própria história, pode-se 

questionar então, o que é história oral? Uma disciplina, uma técnica, uma 

metodologia ou uma prática histórica? Para elucidar esta questão Ferreira e 

Amado (2006, p.xi-) colocam que alguns pesquisadores que defendem a 

história oral como uma técnica, interessam-se pelas experiências, gravações, 

entrevistas e toda aparelhagem que auxilia no desenvolvimento dos acervos 

orais, “A chamada história oral não passa de um conjunto de procedimentos 

técnicos para a utilização do gravador em pesquisa...” (WILLIAM apud 

FERREIRA e AMADO, 2006, p.xii). Já outros acreditam que esta não é 

somente técnica, mas também uma metodologia, “[...] Não só a história oral é 

teórica, como constitui um corpus teórico distinto, diretamente relacionado a 

suas práticas.”( MIKKA apud FERREIRA e AMADO, 2006, p.xii).  
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Entre aqueles que defendem a história oral como metodologia, circula a 

idéia de que esta é mais complexa do que um simples agrupamento de 

técnicas, seu fim está em levantar idéias, suscitar problemas e 

questionamentos, não em solucioná-los, “[...] formula as perguntas, porém não 

pode oferecer as respostas.” (FERREIRA e AMADO, 2006, p.xvi) 

.  Meihy (1996) descreve a entrevista como um instrumento muito 

utilizado pela história da humanidade, para a história oral esse instrumento é 

ainda mais importante e merece um cuidado por parte do entrevistador, pois 

este possui a autoria da entrevista, assim como sua direção; nesse sentido a 

entrevista é considerada por Meihy (1996) como a fonte a partir da qual vai ser 

construído e relato histórico. Nesse sentido, o papel do entrevistador, não se 

restringe à coleta das informações, caracteriza-se como de historiador quando 

reúne os vários indícios para compreender um fenômeno ou momento: 

 

[...] não se trata de propor interpretações da mensagem que lhe 
é comunicada, mas de saber que o não dito, a hesitação, o 
silencio, a repetição desnecessária, o lapso, a divagação, e a 
associação são elementos integrantes e até estruturantes do 
discurso e do relato. Não cabe desesperar-se com mentiras 
mais ou menos fáceis de desmascarar nem com o que pode 
ser tomado como contraverdades da palavra-fonte. 
(VOLDMAN, 2006, p,38) 

 

O entrevistado por sua vez, assume o papel de colaborador, este novo 

termo possui o objetivo de estreitar os laços entre os diferentes sujeitos da 

pesquisa, a entrevista só poderá acontecer se o colaborador der a autorização 

para a publicação integral ou parcial, podendo também participar da transcrição 

e revisão do texto final. Caso seja necessário, o colaborador não precisa ser 

identificado, o anonimato se dá a fim de assegurar proteção aos indivíduos. 

Compreendendo o papel dos agentes que influenciam para a 

realização da entrevista, pode-se questionar quanto à confiabilidade por parte 

do colaborador, pois este terá como principal fonte a sua própria memória, 

podendo se equivocar em alguns momentos. Devido a esta limitação Meihy 

(1996) coloca que a história oral é uma metodologia multidisciplinar, na qual 

diferentes disciplinas estabelecem um diálogo entre si, buscando então extrair 

e compreender as verdades ditas durante a entrevista. 
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Thomson, Frish e Hamilton (2006), afirmam que os primeiros manuais 

de história oral estabeleceram alguns critérios para avaliar a confiabilidade da 

memória oral tomando por base, 

 

[...] a psicologia social e a antropologia, mostraram como 
determinar a tendenciosidade e a fabulação da memória, a 
importância da retrospecção e a influencia do entrevistador 
sobre as recordações. Da sociologia, adotaram os métodos da 
amostragem representativa, e na história documental foram 
buscar regras para checar a confiabilidade e a coerência 
interna de suas fontes. (THOMSON, FRISH, HAMILTON 2006, 
p.67) 

 

O autor coloca ainda, que mesmo levando em consideração o auxílio 

das demais disciplinas, o historiador deve reputar-se também a importância das 

distorções que o colaborador pode realizar, pois estas servem como um acesso 

a memórias individuais, formando posteriormente uma memória coletiva. 

Meihy (1996, p.65) diz que, 

 

História oral e memória se valem de depoimentos, mas não se 
confundem. Memórias são lembranças e, como tais, dependem 
das condições físicas e clínicas dos depoentes, bem como das 
circunstâncias em que são dadas. Sendo que a memória é 
sempre dinâmica, muda e evolui de época para época, é 
prudente que seu uso seja relativizado, posto que o objeto de 
análise, no caso, não é a narrativa objetivamente falando nem 
sua relação contextual, mas interpretação do que ficou (ou não) 

registrado nas cabeças das pessoas. 
 

Ou seja, história oral e memória são conceitos distintos, sendo que a 

memória auxilia e complementa a análise feita pela história oral. Assim como 

afirma Meihy (1996), o objeto de pesquisa nem sempre serão os fatos 

narrados, mas sim a interpretação que o pesquisador poderá absorver de cada 

entrevista, se atentando a todos os detalhes dos colaboradores. 

Por meio desta contextualização sobre a história oral, percebe-se que 

esta foi construída historicamente, situada em tempo e espaço, originando uma 

nova forma de compreender e analisar o mundo; a partir da história oral alguns 

grupo considerados minorias obtiveram a chance de se expressar e demonstrar 

o seu olhar frente aos acontecimentos que influenciavam sua realidade. Foi 

possível perceber também, que a história oral não é uma técnica e nem uma 

disciplina, mas sim uma metodologia que auxilia no trabalho do pesquisador, 

demonstrando caminhos que o levem aos resultados. 
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A grande relação que se pode fazer até agora entre etnografia e 

história oral diz respeito à busca de compreensão da totalidade da realidade, 

utilizando múltiplos recursos e fontes, que evidenciem não somente o 

conteúdo/informações, mas também as reações e sentimentos demonstrados 

no transcorrer da pesquisa. Tal direcionamento implica melhor entendimento do 

pesquisador em relação ao seu fenômeno de pesquisa. 

 

 2.3 Cultura escolar: uma nova forma de compreender a realidade 

educacional. 

 

Percebendo a importância e a compatibilidade entre a etnografia e a 

história oral, pode-se adentrar a um novo universo, no qual estas duas 

vertentes são de grande importância, a cultura escolar. A etnografia é a 

principal referência de pesquisa, para o estudo das culturas, a antropologia 

como ciência que estuda as diversas culturas e suas implicações na sociedade 

faz uso constante da etnografia como opção de pesquisa. 

A história oral por sua vez, neste âmbito da cultura, consiste em ir 

além, buscando evidenciar olhares esquecidos, vivências que sofreram o 

impacto de determinada cultura, colocando em xeque a realidade e os 

confrontos que a tornaram possível. 

Compreendendo então, que a pesquisa etnográfica e a história oral 

podem unir-se e desenvolver uma pesquisa ainda mais completa, evidencia-se 

a necessidade de compreensão da cultura escolar, um elemento que cada vez 

mais está presente nas discussões a respeito de instituição escolar. Para 

melhor compreender como esta cultura se desenvolveu e como influencia no 

contexto escolar, far-se-á uma breve retomada do conceito de cultura e 

também sobre a especificidade de uma cultura que permeia a educação como 

um todo. 

Smith (1962, p.31) define cultura como,   

A cultura é a “soma” de forças espirituais, de saber e de poder 
humanos, de atividades mentais, que se superpõem (e por 
vezes se opõem) ao jogo cego dos instintos e das forças. A 
cultura é criada e mantida pelo indivíduo e, simultaneamente, 
pela sociedade; são as duas condições necessárias. A cultura 
ultrapassa a natureza, mas está profundamente enraizada 
nela; representa sua flor mais perfeita. 
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Nesta contribuição o autor traz evidencias muito importantes para o 

entendimento sobre o conceito de cultura: primeiramente a cultura não é 

apenas algo individual, mas sim um conjunto de ações que partem dos instintos 

e das necessidades estabelecidas em determinado período, superando-as; 

assim, compreende-se que a cultura só existe porque o homem existe e a 

sustenta, sem o indivíduo e a sociedade e cultura não se propagaria.  

Geertz (1973, p. 15) acredita assim como Max Weber que a cultura 

ocorre a partir do momento que o homem começa a estabelecer ligações aos 

seus próprios significados, assumindo que cada ligação que o homem realiza 

consigo e com o seu ambiente é a própria cultura, portanto para o autor a 

cultura não é experimental, mas sim interpretativa, é por meio dela que o 

homem tenta compreender diversos significados, que permeiam sua realidade. 

Esta definição colocada por Geertz (1973) confirma a relação 

estabelecida entre etnografia e história oral para a compreensão de cultura 

escolar; as duas primeiras buscam interpretar e compreender uma determinada 

realidade, no caso a cultura escolar, partindo do pressuposto de que nem 

sempre irão chegar a um dado resultado, todavia, hipóteses e inquietações 

serão levantadas, facilitando o desenvolvimento de novas pesquisas e novos 

objetos de pesquisa. 

Os primitivos, com seus costumes mais bizarros, já demonstravam a 

sua cultura, seus hábitos, costumes e crenças, expressam sua própria cultura e 

realidade;  

[...] cada povo é uma unidade que pensa e sente duma 
maneira original; e cada cultura acha-se marcada por essas 
particularidades. O espírito do povo é constituído por um 
sentimento de comunidade que se funda sobre afinidades e um 
destino comuns através dos séculos. Em geral, mas nem 
sempre, encontra sua expressão numa língua própria e possuí 
na cultura sua proteção mais forte, contra todas as influencias 
estranhas a sua natureza.(SMITH, 1962 ,p.40) 

 

 Neste trecho, verifica-se o quanto a cultura é particular e ao mesmo 

tempo pode ser universal, cada povo possuí a sua maneira de agir frente aos 

problemas, criando costumes para lidar com suas dificuldades, a partir do 

momento que outros povos verificam que esses costumes e hábitos são 

pertinentes também à sua realidade, eles se ampliam a novos contextos. É 

importante ressaltar que a cultura é o que a sociedade possui de mais 

importante, pois não há como extingui-la, a menos que o homem também se 
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extinga, mas para se concretizar, passou pela mente pela subjetividade de um 

determinado povo em determinada época. 

Tendo compreendido o que é a cultura e como ela se constitui a partir 

do homem e suas relações, buscar-se-á ir um pouco mais além, mais 

especificamente adentrando ao muro e à estrutura de uma instituição 

denominada escola, neste espaço a cultura também dá vida a novos costumes 

e vivências extremamente peculiares e particulares. A cultura escolar nasce no 

momento em que há a intenção de ensinar, não necessariamente no momento 

em que a escola nasce, pois quando se cria uma política a ser seguida nas 

instituições escolares juntamente se cria um modelo e uma cultura de 

determinado modelo escolar. 

Para melhor esclarecer a afirmação anterior pode-se citar o autor Julia 

(2001, p.21), ao citar que o Ratio Studiorium, criado pelos jesuítas e 

implementado desde 1599, serviu como um modelo de escola a ser seguido 

por todos os colégios jesuíticos. Mesmo ainda estando no papel este modelo 

de educação já determinava uma cultura de opressão e autoritarismo, na qual 

os alunos eram meros receptores do conhecimento, Azevedo (1976, p.17), 

coloca que,  

A cultura indígena, não somente quanto à língua, mas na 
espontaneidade e variedade de suas formas, se foi lentamente 
substituindo, no raio de influência dos missionários, por um 
outro tipo de cultura, de acordo com os ideais dos jesuítas, e 
sua concepção de vida e do mundo, idêntica para todos os 
povos. 

 

Sem dúvida os jesuítas contribuíram para a educação brasileira, todavia a 

cultura dos indígenas foi prejudicada e esse fato se reflete em nossa sociedade 

atual, na qual o conceito de índio está impregnado de pré conceitos e 

estereótipos. Julia (2001, p.22) acrescenta que,  

 

[...] o colégio não é somente o lugar de aprendizagem de 
saberes, mas é, ao mesmo tempo, um lugar de inculcação de 
comportamentos e de habitus que exige uma ciência de 
governo transcendendo e dirigindo, segundo sua própria 
finalidade, tanto a formação cristã como as aprendizagens 
disciplinares [.,.]. A cultura escolar desemboca aqui no 
remodelamento dos comportamentos, na profunda formação do 
caráter e das almas que passa por uma disciplina do corpo e 
por uma direção das consciências[...].  
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A partir deste trecho confirma-se que a cultura escolar permeia todas 

as relações existentes entre os personagens da educação; no trecho acima o 

autor evidencia o conceito de inculcação, no qual o aluno recebe o conteúdo 

sem ao menos questioná-lo aceitando-o como verdade plena, a palavra 

remodelamento se remete a outro conceito importante, pois quando se 

remodela é o mesmo que negar ou modificar algo anterior, incorporando novas 

culturas, que antes não ocupavam a totalidade. 

 Julia (2001) define o conceito de cultura escolar, colocando que, 

 

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como 
um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar 
e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem 
a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades 
que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 
sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e 
práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o 
corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer 
a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 
encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os 
professores primários e os demais professores. Mas, para além 
dos limites da escola, pode-se buscar identificar em um sentido 
mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos 
no interior de nossas sociedades, modos que não concebem a 
aquisição de conhecimentos e de habilidades senão por 
intermédio de processos formais de escolarização: aqui se 
encontra a escalada dos dispositivos propostos pela schooled 
society que seria preciso analisar; nova religião com seus mitos 
e ritos contra a qual Invan Illich se levantou, com vigor, há mais 
de vinte anos. Enfim, por cultura escolar é conveniente 
compreender também, quando é possível, as culturas infantis 
(no sentido antropológico do termo), que se desenvolvem nos 
pátios de recreio e o afastamento que apresentam em relação 
às culturas familiares. 

 
 

A citação é riquíssima pois sintetiza as dimensões do conceito de 

cultura escolar; como colocado anteriormente a cultura escolar se faz presente 

nas políticas escolares que ainda estão apenas no papel, entretanto também 

está nas normas e deveres individuais de cada escola, na maneira como cada 

instituição concebe o conceito de criança, aprendizagem, ensino e educação, 

por isso pode-se dizer que não existe apenas uma cultura escolar, mas sim 

culturas escolares, pois mesmo atendendo as mesmas normas de um aparato 

legal, cada escola é única e desenvolve o seu próprio modo de enxergar o 

mundo. A cultura escolar respira por todos os ares da escola, permeia cada 
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lugar e mesmo que discretamente, demonstra o modelo educativo de cada 

instituição, ultrapassa os muros das escolas, inculcando e remodelando alunos, 

professores e a própria sociedade como um todo. 

Tendo visto brevemente a conceituação das três dimensões que são  

analisadas nesta pesquisa, é possível verificar a ligação existentes entre elas,  

são elementos distintos que se complementam para a compreensão de 

educação escolar, alem disso, são abordagens que relacionam intimamente 

sociedade, com o pesquisador e escola, e possibilitam ao pesquisador uma 

visão de totalidade a partir de cada realidade particular.  
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3. AS CONTRIBUIÇÕES DA ETNOGRAFIA  E DA HISTÓRIA ORAL.  

A conceituação realizada no capítulo anterior nos remete ao modo 

como os conceitos de etnografia, história oral e cultura escolar foram se 

constituindo ao longo do tempo e também no espaço; este breve entendimento 

nos levaram a querer mais, a fim de descobrir se de fato estas três vertentes 

podem dialogar, possibilitando melhor entendimento do fenômeno educacional 

no qual estamos inseridos. 

Para tanto, será realizada a analise de alguns artigos produzidos na 

década de 1990, os quais tinham como cerne da pesquisa a história oral. A 

partir destes textos será possível investigar a existência, ou não, de ligações 

entre a cultura escolar com a metodologia da história oral e a pesquisa 

etnográfica, buscando verificar se anteriormente já se havia diálogo entre as 

vertentes estudadas.  

O livro escolhido para realizar tal análise foi “Os desafios 

contemporâneos da história oral”, organizado por Olga Rodrigues de Moraes 

Von Simson no ano de 1997. Este livro foi o resultado do III Encontro da 

Associação Nacional de História Oral, desenvolvido pelo Centro de Memória da 

Universidade Estadual de Campinas. A escolha deste livro se deu pela grande 

contribuição, dos artigos e estudos para a história oral na década de 1990. 

Neste volume são encontrados diversos tipos de artigos, com temas 

que vão de educação a política, identidade, questões metodológicas dentre 

outros. Entretanto todos os trabalhos possuem um elemento em comum: a 

história oral. Quem lê este livro é capaz de identificar que a história oral 

perpassa por todas as instâncias sociais e que através dela é possível observar 

a grandeza das minorias compreendendo como de fato se organiza a 

sociedade. 

O grande objetivo de todos os autores foi demonstrar a amplitude da 

história oral, colocando de modo claro e coeso, quais foram as maiores 

dificuldades encontradas em lidar com esta metodologia, sem deixar, é claro, 

de evidenciar suas conquistas e descobertas. Cabe destacar aqui que os 

artigos serão brevemente apresentados, sem grandes aprofundamentos, pois o 

objetivo se centra em evidenciar aspectos que possam ser inter-relacionados 

entre a história oral, a etnografia e a cultura escolar.  
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Para que esta análise seja realizada serão observados e analisados 

todos os capítulos do livro “Os desafios contemporâneos da história oral”, 

relacionando-os com as principais características da etnografia, essas 

características estão evidenciadas no livro: “A etnografia da prática escolar” de 

Marli Eliza D.A. de André (2004), em sua 11ª edição.  

Acredito ser importante destacar aqui quais os pontos que caracterizam 

uma pesquisa como sendo etnográfica segundo André (2004): primeiramente o 

uso de técnicas tradicionais como: observação participante, entrevista intensiva 

e a análise de documentos, o segundo ponto colocado pela autora é a 

interação constante entre o pesquisador e o objeto estudado e a maneira como 

o pesquisador interage com os dados, o terceiro ponto também importante é o 

foco no desenvolvimento do processo estando atento à tudo que pode 

influenciar o fenômeno estudado. O quarto ponto destina-se a visão que as 

pessoas têm de si mesmas, ou seja, o significado que cada um se atribui, cabe 

ao pesquisador estar atento a esses sinais. O quinto e último ponto se trata do 

trabalho de campo, no qual o pesquisador se insere no meio estudado sem 

modifica-lo, todas as situações são observadas de maneira natural.  

A partir dos pontos que a autora levanta como sendo específicos da 

pesquisa etnográfica, cada capítulo do livro “Desafios contemporâneos da 

História Oral”, será relacionado com os pontos supracitados, buscando 

relações e semelhanças entre os processos de pesquisa, verificando assim se 

de fato na década de 1990 as pesquisas já demonstravam entrelaces entre a 

pesquisa etnográfica e a história oral. 

Neste momento iremos mergulhar na história oral, a fim de investigar 

seus métodos e suas maneiras de compreender os diversos fenômenos que 

norteiam seus estudos, para que possamos enxergar com mais clareza essa 

metodologia utilizaremos como instrumento de investigação a própria 

etnografia, possibilitando assim uma maior compreensão acerca dessa inter-

relação. 

O primeiro capítulo do livro intitula-se Problemas da subjetividade em 

história oral, este capítulo aborda dois artigos, o primeiro denominado: “Usos 

do passado na França de hoje” de Henry Rousso (1997) e “História oral e 

subjetividade” de Monique Augras (1997). 

Ambos os artigos trazem a tona a subjetividade da história oral, 

evidenciando que nesta não há neutralidade, pois são vários os fatores que 
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vem influenciando a história, como as políticas públicas e também a memória 

coletiva. Um ponto que deve ser ressaltado é que no primeiro artigo o autor 

Rousso (1997) levanta que a história como um todo é um bem cultural e como 

tal constitui a cultura de um povo, ressalta-se então uma das grandes 

importâncias da etnografia, compreendendo que um de seus objetivos é 

estudar a cultura de um determinado povo.  

Já no segundo capítulo a autora Augras (1997), reflete sobre a 

importância da subjetividade na perspectiva da história oral, pois assim o 

entrevistador pode obter um testemunho vivo que produz a rememoração e traz 

a tona fatos que a objetividade jamais daria conta. A autora cita também que a 

entrevista na história oral se situa no campo da intersubjetividade, na qual 

entrevistado e entrevistador trocam suas memórias subterrâneas. Pode-se 

vincular esta intersubjetividade à segunda característica da pesquisa 

etnográfica, que traz como um de seus eixos a entrevista intensiva; segundo a 

perspectiva da autora é por meio da entrevista direta que o entrevistador 

entrará em contato com o fenômeno estudado, ainda que, no processo de 

pesquisa este material, o conjunto documental criado tenha que ser trabalhado 

para se constituir como dado histórico.  

Para a autora, 

 

É preciso assumir: nenhum depoimento pode ser considerado 
como rigorosamente fiel a tão almejada “verdade dos fatos”. 
Pois todo testemunho é, antes de mais nada, autobiográfico. 
Implica a rearrumação de várias lembranças. Provoca um 
trabalho de construção, que transforma longínquas 
reminiscências em um discurso organizado e razoavelmente 
lógico. (AUGRAS,1997,p.28) 

 

Ou seja, além da entrevista intensiva, deve ser realizada também a 

análise de dados, pois como dito na citação anterior nenhum depoimento é 

completamente fiel, cabendo ao entrevistador um caráter investigativo.   

 Em determinado momento de sua pesquisa, a autora destaca ainda a 

relevância das pesquisas de campo, muitas vezes permeadas por dificuldades 

e percalços, mas ricas de possibilidades de compreensão do fenômeno. 

Considera que, nesse caso, o pesquisador coloca-se como integrante de 

determinada realidade, ressaltando a segunda característica da etnografia, pois 
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como tal o pesquisador deve estar em constante interação com o objeto 

estudado. 

Neste primeiro capítulo, pode-se então destacar que ambos os autores 

citam não diretamente a pesquisa etnográfica, mas evidenciam que 

compreender a cultura e também as relações entre entrevistado e entrevistador 

são elementos imprescindíveis para a história oral, ou seja, no panorama da 

subjetividade a etnografia poderia muito auxiliar para a melhor compreensão de 

suas interfaces. 

O segundo capítulo abarca dois artigos e destina-se a Oralidade e 

história oral, seus artigos denominam-se: “Experiências sobre a tradição oral 

de Cuauhtemoc” de Alicia Oliveira de Bonfil (1997) e “Os desafios da voz viva” 

de Jerusa Pires Ferreira(1997).   

Estes artigos refletem sobre a magnitude da oralidade na história oral, 

buscando entender suas influências. Por meio da leitura destes artigos foi 

possível perceber que no momento de uma entrevista não existem apenas uma 

troca de falas e gestos, mas sim uma energia corporal que fala por si só, a 

entonação da voz, as palavras não ditas, todos estes fatores influenciam nas 

entrevistas de história oral. Ressaltando mais uma vez a entrevista intensiva 

como importante ferramenta para o desenvolvimento da história oral.   

O artigo de Bonfil (1997) busca desvendar a história de um mito 

colossal, partindo da história oral e da antropologia para verificar a veracidade 

do mito de Cuauhtemoc, para este estudo foi necessário o auxílio de diversas 

especificidades do conhecimento como: arqueologia, arquitetura, antropologia, 

medicina forense, química, história e história oral, todavia a ênfase das 

especialidades foi vinculada à história oral. Um requisito muito presente nesta 

pesquisa foi o uso de entrevistas sendo realizadas mais de 100, ou seja, a 

entrevista mostra-se como importante instrumento para a concretização das 

pesquisas. 

O artigo denominado “Os desafios da voz viva” de Jerusa Ferreira 

(1997) apresenta novamente a entrevista como um instrumento de descoberta 

e levantamento de dados, a autora propõe que,  

 

Ao rever um questionamento epistemológico sobre a história 
oral, ao situar-nos diante de grupos populares que nos passam 
segmentos de sua história, sua visão de mundo ou sua ação, 
em geral temos nos guiado por princípios de etnografia. Seria 
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bom, no entanto, lembrar que estamos diante de fenômenos de 
comunicação que não prescindem de uma avaliação dos 
processos-transmissivos. A memória aí é pensada enquanto 
transmissão, organização dramática em que se transmite, 
inventa e articula. (FERREIRA, 1997, p.60) 

 

  

Compreende-se que a história oral e a etnografia não são iguais e 

como tal não possuem as mesmas finalidades. Uma das características da 

etnografia colocada por André (2004) é o foco no desenvolvimento do 

processo, no qual o pesquisador estará atento a todas as influencias que 

poderão estar ligadas ao fenômeno estudado. Já na historia oral o foco não é o 

processo e sim a rememoração do processo no momento da entrevista.  

É importante ressaltar também as diferenças entre a história oral e a 

etnografia, estabelecendo que se tratam de metas diversificadas, entretanto 

não se quer dizer que uma não possa auxiliar no desenvolvimento da outra, 

estes são fatos que posteriormente serão esclarecidos. 

O terceiro capítulo do livro almeja discutir sobre a história oral e a 

política, e conta com cinco artigos, o primeiro denomina-se: “Militância e projeto 

de vida. A história de Pereirinha“ escrito por Ana LúciaV.S.C.Oliveira (1997), o 

segundo artigo intitula-se “Esfera privada e Esfera pública na trajetória da elite 

mineira de Lígia Maria Leite Pereira” (1997), o terceiro: “As bases mitológicas 

do Lacerdismo” realizado por Marly Silva da Motta (1997), já o último artigo 

desse capítulo denomina-se “Dramas da vida: imagens do direito à luz da 

entrevista de Evandro Lins e Silva” escrito por Verena Alberti (1997). 

Os artigos citados foram escritos de maneira muito rica e demonstram 

em sua maioria a importância que a história oral dá às minorias, dando-lhes a 

chance de falar e contar a sua história, conferindo ao entrevistado uma voz que 

por vezes foi calada e silenciada, essa força da história oral é algo 

surpreendente e retrata a quarta característica da etnografia no que diz 

respeito ao olhar que a própria pessoa se atribui, ou seja, no momento da 

entrevista em história oral o entrevistador está a todo tempo atento a visão que 

as pessoas tem de si mesmas, considerando esse ponto muito relevante para 

realizar interpretações futuras. 

No artigo de Ana Lúcia Oliveira, por exemplo, o foco está na história de 

vida, a autora compreende a história de vida como método que se baseia, 
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Na realização de entrevistas com atores sociais ligados ao 
objeto de estudo que se quer pesquisar, que podem ser 
“temáticas” ou de ‘história de vida’. Em ambos os casos, atém-
se ao caráter biográfico da entrevista e ao estabelecimento de 
referenciais históricos mínimos. (OLIVEIRA, 1997,p.69) 

 

A história de vida retratada neste artigo é a vida de Antônio Pereira da 

Silva Filho, o qual representou uma grande liderança no movimento bancário 

de Rio de Janeiro, antes e depois de da ditadura militar. Mais uma vez a 

característica que se assemelha a etnografia é a entrevista, auxiliando a 

pesquisadora no levantamento dos dados. 

Reconhecer a história de vida de Pereirinha nos leva a refletir sobre as 

ideologias que circulavam naquela época, compreendendo-a pelo olhar do 

trabalhador e não dos proprietários. 

O artigo escrito por Lígia Maria Leite Pereira, destina-se a discutir as 

articulações existentes entre a elite do setor privado e o Estado, a história oral 

auxiliou como metodologia de produção e exploração de documentos orais, a 

autora coloca que, 

Dentre as vantagens mais consensuais, aponta-se que a 
história oral pode constituir uma excelente técnica para a 
formulação de hipóteses iniciais, sobretudo em áreas pouco 
exploradas ou conhecidas, onde os dados são escassos ou 
inexistentes; nas áreas em que a pesquisa se encontra 
estagnada, sugerindo novas variáveis, novas questões, agindo, 
portanto, no sentido de operar reorientações no campo da 
investigação, permitindo ainda abordar domínios contíguos 
àqueles do foco central da pesquisa. (PEREIRA,1996, p.91) 

 

Entende-se então que a história oral é uma excelente fonte para o 

levantamento de dados, algo muito utilizado na abordagem etnográfica, 

portanto mais um artigo ressalta essa semelhança e auxilio que a história oral 

pode denotar à etnografia. 

A autora contribui ainda dizendo, que os dados encontrados fornecem 

valiosas pistas e hipóteses a serem testadas e ampliadas em continuações de 

estudo, ou seja, os dados estão levantados, todavia as hipóteses ainda não 

foram evidenciadas nem ampliadas, isso confirma a história oral como uma 

metodologia, que amparada a uma pesquisa pode enfim obter um resultado. 

O próximo artigo do capítulo desenvolvido por Marly Silva da Motta  

busca analisar a história de vida de Raul Brunini, um locutor da rádio Globo e 

vereador carioca mais votado em 1954, o entrevistado demonstrou certa 

resistência em aceitar o convite para realizar a entrevista, pois o principal 
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elemento da entrevista foi Carlos Lacerda, governador do Estado da 

Guanabara de 1960-1965. O objetivo do artigo era analisar a construção do 

mito Carlos Lacerda a partir do depoimento de Raul Brunini, pois ambos 

obtinham um estreito laço afetivo. 

Assim como nos artigos anteriores foram utilizadas entrevistas 

intensivas e levantamento de dados, por meio dessas foi possível a autora 

compreender porque o Governo de Lacerda havia sido tão importante para o 

Estado da Guanabara, entendendo que esse possuía um bloco coeso, pois os 

problemas eram debatidos e resolvidos juntos, além da capacidade do 

governante de unir duas tradições dicotômicas. 

O artigo, portanto confirma a importância da história oral como uma 

ótima ferramenta para levantar dados, pois através das entrevistas realizadas a 

autora pode confirmar o Governo de Carlos Lacerda como uma realidade que 

tentou buscar reformas e soluções de problemas. 

O último artigo desse capítulo escrito por Verena Alberti (1997) inicia-

se com algo que é muito comum para qualquer tipo de pesquisa, o tema, para 

a história oral acontece da mesma forma, o entrevistador interessa-se por um 

tema e busca estudá-lo. 

 No caso da autora o seu interesse estava ligado ao estudo de uma 

entrevista realizada com Evandro Lins e Silva, um advogado criminal, a todo 

tempo em contato com o julgamento de pessoas. A entrevista de Evandro Lins 

transita pelos pressupostos da verdade e sua relação com justiça e história.  

Segundo o entrevistado a conduta do advogado tem de ser exata, correta, 

legal, decente e limpa, mesmo no campo do direito sempre existirá uma 

pergunta sem resposta, não há lei capaz de colocar um ponto final em 

determinadas dúvidas. 

Esse artigo retrata uma entrevista que desmistifica diversas impressões 

a respeito da profissão de advogado, o entrevistado esclarece algumas dúvidas 

muito comuns entre os leigos, facilitando o entendimento e compreensão dessa 

profissão. Por meio da entrevista foi possível ressignificar alguns conceitos que 

estão presentes no dia a dia. Em mais um momento a entrevista atua como 

aliada no levantamento de dados e hipóteses. 

Até este momento foi possível identificar várias semelhanças e também 

diferenças entre a história oral e a pesquisa etnográfica, ainda há muito para 
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analisarmos, entretanto as surpresas e evidencias tornam esta pesquisa cada 

vez mais instigante, 

Chegamos ao quarto capítulo do livro, esse disserta a respeito da 

História Oral, Instituições e Acervos, contendo quatro artigos, sendo eles: “A 

história Oral da criação do conselho de medicina: notas sobre uma experiência“ 

de André de Faria Pereira Neto (1997), “O estudo da ciência: uma experiência 

de pesquisa com depoimentos orais”, escrito por Nara Azevedo (1997); “Os 

produtos naturais na memória de seus cientistas” desenvolvida por Tania Maria 

Dias Fernandes (1997); e “Reanimação histórica da comunidade” realizada por 

Tânia Neumann Kaufman (1997). 

Este capítulo busca enfatizar a história oral como um instrumento que 

facilita a construção de acervos documentais e de depoimentos. Como os 

outros capítulos, centraliza-se na realização de entrevistas e levantamento de 

dados, confirmando mais uma vez a relação entre história oral e a 

característica da etnografia de elaborar entrevistas intensivas que propiciem o 

levantamento e análise de dados. 

O primeiro artigo deste capítulo tem por objetivo recuperar a história da 

criação do conselho de medicina, construindo um arquivo oral a partir de 

histórias de vida. Para que esse trabalho pudesse ser efetuado foi necessário 

criar um convênio entre o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e 

a Casa de Oswaldo Cruz, cujo projeto de pesquisa visava recuperar a história 

da criação do Conselho de Medicina fundado em 1945. 

Como dito anteriormente a metodologia utilizada foi a história oral, 

entretanto o autor André de Faria Pereira Neto (1997, p.137), deteve-se a 

algumas precauções, 

 

Como é do conhecimento geral, a elaboração do roteiro, a 
aquisição de gravador e fitas, bem como sua transcrição e 
conferência de fidelidade, são atividades imprescindíveis e de 
alto custo, quando se pretende desenvolver qualquer pesquisa 
em história oral. Muitos de nós, quando desejamos empreender 
uma investigação desta natureza, tivemos nossos sonhos 
tolhidos por imperativos de ordem financeira. 

 
 

Concebe-se, portanto, que a história oral requer não somente força de 

vontade, mas sim recursos para que seja realizada, impossibilitando em 

algumas situações que seja efetuada.  
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Outro objetivo do artigo colocado pelo autor foi elevar a moral dos 

médicos, resgatando suas memórias, lembrando-os de sua importância para a 

sociedade. Essa chance de retornar a memória reporta os entrevistados à sua 

própria história, encarando-se como sujeito histórico, novamente retornamos a 

quarta característica da pesquisa etnográfica, pois a pessoa se encontra cara a 

cara consigo e sua própria história de vida. Para realização desta pesquisa 

foram necessários diversos critérios, como escolha dos entrevistados, 

delimitação de interesses, elaboração do roteiro das entrevistas e levantamento 

de documentação, ratificando a história oral como algo que requer muitos 

cuidados e atenções. 

O segundo artigo deste capítulo desenvolvido por Nara Azevedo 

(1997), discorre sobre a relação existente entre a história e a sociologia, 

lembrando que, até 1920, quem sempre possuiu monopólio do conhecimento 

era a epistemologia e a filosofia, entretanto a partir do final desse século os 

sociólogos embarcaram no território da ciência. 

Um pouco mais a frente a autora cita a etnografia da ciência, originada 

a partir de 1980, concebida como uma inovação no campo, tendo como 

influência a antropologia.  Um pouco mais a frente a autora compreende que a 

entrevista se faz parte integrante da etnografia, permitindo ao pesquisador 

“acompanhar a produção de um fato ou reconstruir esse processo através do 

acesso direto ao seu produtor.” (AZEVEDO, 1997, p.153). 

Após essa breve introdução a autora coloca seu objetivo viabilizar a 

utilização de entrevistas não apenas como fonte de informações, mas também 

como uma forma de produzir conhecimento sobre outro conhecimento, ou seja, 

utiliza-se da história oral para compreender fenômenos que podem estar 

relacionados a outras áreas do conhecimento, produzindo então um novo 

conhecimento. 

A autora retomou as entrevistas realizadas em diferentes fases da 

pesquisa, entretanto as entrevistas não foram realizadas novamente, 

restringindo a análise ao momento anterior, ou seja, não foi possível observar o 

processo, mas sim um momento estanque, corroborando a diferença entre a 

história oral e a etnografia no que tange a repeito da análise do processo. 

No terceiro artigo a autora Tania Maria Dias Fernandes (1997) inicia 

estabelecendo uma forte relação entre a memória e a história, conceitos muito 

utilizados na metodologia da história oral,  
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Este movimento de incorporação da fonte oral gerou intensa 
polêmica, na medida em que a história passou com isto, a 
conviver com o testemunho oral como fonte de análise, ou seja, 
a memória foi incorporada à história, ao trabalho do historiador. 
A ela era dada (e ainda é, por alguns) um estatuto duvidoso, de 
fonte imprecisa e sobretudo não portadora da verdade, 
acrescentando-se a esta característica uma possível 
subjetividade envolvendo sua produção. Com relação a estas 
polêmicas nos posicionamos no sentido de considerar que não 
existe precisão em dados históricos, como também não existe 
verdade. O acontecimento só existe no momento em que 
ocorreu e qualquer registro sobre ele é tratado através de uma 
representação. (FERNANDES, 1997, p.160). 

 

Esta citação se torna significativa, pois traz a essência das entrevistas 

realizadas tanto na metodologia da história oral como também na abordagem 

etnográfica. No desenvolvimento de entrevistas, o entrevistado resgata em sua 

memória conceitos e fatos históricos que foram acumulados ao longo do tempo 

evidenciando o fenômeno em questão.  

O posicionamento tomado pela autora revela que encontrar a verdade 

é algo improvável e por isso a memória não deve ser encarada como incapaz 

de revelar dados importantes, pois é por meio dela que o pesquisador poderá 

levantar e registrar novos fatos, que por fim complementarão a história do 

fenômeno estudado. 

Enfatizando ainda mais a entrevista como fonte de dados a autora diz 

que a hipótese norteadora de sua pesquisa “aponta para a comprovação de 

que a história oral é um instrumento privilegiado para o estudo das 

representações que os indivíduos e os grupos sociais constroem de seu 

espaço de atuação ou de seu trabalho, através de uma reflexão sustentada na 

memória.” (FERNANDES, 1997, p.161). Ou seja, assim como na etnografia, na 

história oral também há levantamento de hipóteses, auxiliando o pesquisador 

durante seu processo de pesquisa.. 

O último artigo deste capítulo reflete sobre a criação de uma entidade 

no Recife que assumisse a recuperação e preservação da memória histórica da 

comunidade judaica estabelecida na cidade, para que essa criação fosse 

realizada foi necessário a formação de um núcleo de memória oral, no qual 

estavam envolvidos, acervos de dados, treinamento de pesquisadores em 

história oral, organização para a transcrição e operacionalização de objetivos e 

metas. Além deste projeto foi realizado também levantamento de fontes sobre 

a presença dos judeus no Brasil desde o seu “descobrimento”. 
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Importante ressaltar que sem a presença da história oral não seria 

possível conhecer essas novas histórias, todos os artigos deste capítulo 

buscaram demonstrar com clareza a relevância do uso da história oral como 

uma metodologia que auxilia no levantamento de dados e hipóteses. 

Nesse sentido, é relevante destacar a contribuição tanto da etnografia 

como da história oral para os estudos culturais. Recuperar os processos de 

constituição de um caldo cultural como os citados, só se concretiza com a 

participação das modalidades metodológicas apresentadas. 

O quinto capítulo do livro analisado aborda História Oral e Questões 

Metodológicas, este capítulo é composto por três artigos, sendo eles: 

“Jornalista um duplo anonimato”, escrito por Alzira Alves de Abreu; “História 

oral e interdisciplinaridade. A invenção do olhar” de Antônio Torres Montenegro 

e “História oral de vida: o instante da entrevista desenvolvido por Michel Marie 

Le Vem”, Érika de Faria e Miriam Hermeto de Sá Motta. 

Esses artigos no geral têm como objetivo evidenciar as nuances que 

perpassam sobre a história como área do conhecimento e a história oral como 

metodologia, dando destaque às etapas que constituíam as pesquisas e a 

maneira especial de cada pesquisador para realizar o levantamento de dados. 

O primeiro artigo retrata o perfil da elite de jornalistas brasileiros, 

realizando em primeira instância a elaboração de um formulário a fim de obter 

informações e posteriormente realizar entrevistas sobre as trajetórias de vida 

de alguns jornalistas. Essa profissão foi escolhida pela autora Abreu (1997), 

pois o jornalista trabalha com uma grande quantidade de informações orais, 

porém não se assemelha ao historiador, pois a sua análise de dados 

geralmente é superficial, enquanto o historiador anseia chegar o mais próximo 

possível da verdade dos fatos. 

A autora traz em sua conclusão algo muito relevante que pode 

contribuir muito para nossa análise, Abreu (1997, p.195)  diz o seguinte, 

 

Até as primeiras décadas deste século, só os documentos 
oficiais, produzidos pelos poderes públicos e arquivados, assim 
como os vestígios arqueológicos, eram considerados como 
fontes legítimas. Esse tipo de documento era o instrumento 
básico que permitia ao historiador reconstruir o passado e a 
prova de que a história era uma ciência. Hoje o conceito de 
fonte se ampliou, e a ideia de que elas foram produzidas ao 
longo do tempo se completa com a aceitação de que o 
historiador constrói também as suas fontes. Mas cabe ao 
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historiador questionar as suas fontes, são as suas perguntas, 
suas hipóteses, que o levam a privilegiar um tipo de documento 
em detrimento de outro. E são suas perguntas e o cruzamento 
das fontes e das informações que permitem ao historiador se 
aproximar da objetividade, já que esta dificilmente será 
alcançada. O documento não revela o fato histórico, nem a 
“verdade”. O historiador hoje tem consciência de que todos os 
traços humanos podem ser fontes para a construção do 
passado, mas a fonte não é algo dado, não esta pronta para 
ser usada.   

 

Esta contribuição favorece o entendimento da constituição dos 

depoimentos orais como fonte, que podem ser utilizadas na busca por novos 

dados e hipóteses, ele é claro ao demonstrar a importância do pesquisador em 

questionar essas fontes e analisa-las de forma coerente. Evidenciando a 

segunda característica da pesquisa etnográfica, a qual insere o pesquisador 

ativo no processo de analise. 

No segundo artigo do capítulo, o autor Montenegro (1997) inicia 

contextualizando a história oral como parte da área de história, ou seja, como 

uma vertente do conhecimento que se volta para a averiguação de fontes. Ao 

longo de sua pesquisa o autor vai levantando diversas áreas do conhecimento 

que podem estabelecer um diálogo com a história, a antropologia, a 

psicanálise, a sociologia, a arte entre outras. 

Nessa busca incessante pela interdisciplinaridade o autor coloca que, 

 

As mudanças em curso da função e das características 
sociais/históricas da memória coletiva e individual projetam as 
transformações permanentes e incontroláveis da história 
humana. Não há no passado modelo para o presente, pois nele 
o rosto da barbárie fazia-se predominante. Não temos utopia 
ou projetos “acabados” para o futuro. Logo nos resta, digladiar 
com o presente na busca interminável contra a barbárie que 
nos domina e atormenta. (MONTENEGRO, 1997, p.211-212) 

 

Por meio desta citação pode-se compreender que a memória pode sim 

ser fonte de novos conhecimentos, porém esses não podem ser alterados nem 

modificados, o autor coloca que é no presente que algo pode realmente ser 

feito, por isso a história oral se justifica como uma ótima metodologia de 

levantamento de dados. 

O terceiro artigo deste capítulo tem como objetivo realizar reflexões 

metodológicas enfatizando o momento da entrevista como uma rememoração, 

ou seja, um instante em que a memória possa ser colocada em movimento 



40 

estabelecendo diversas ligações, dentre elas, aquilo que é coletivo e o que é 

individual. 

A história de vida é vista então como uma maneira de captar o que 

sucede na encruzilhada da vida individual com o social, neste momento o 

entrevistado quer falar para um estranho, no entanto esse se torna um 

cúmplice, causando assim uma aproximação entre entrevistador e entrevistado. 

As entrevistas permitem ao entrevistado uma reformulação de sua 

identidade, na medida em que ele se vê perante o outro. Os autores colocam 

que, 

 

Ele se percebe “criador da história” a partir do momento em 
que se dá conta que, mesmo minimamente, transformou e 
transforma o mundo (talvez até sem ter consciência disso), 
questionando elementos da vida social. Então ele pára e reflete 
sobre sua vida –– e este momento é acirrado pelas entrevistas, 
ocorrendo com frequência –– se vê como um ator social e 
“criador da história”.(LE VEM,FARIA,MOTTA, 1997, p.220) 

 
 

Neste momento foi possível observar a importância da realização de 

entrevistas e como elas favorecem o levantamento de dados, por meio da 

rememoração. Várias relações podem ser estabelecidas no instante em que o 

entrevistador se coloca como cúmplice, neste instante o entrevistado se sente 

seguro para relatar fatos de sua memória. Na etnografia a entrevista é uma 

característica muito importante, assim como a relação entre o pesquisador e 

seu objeto de estudo, portanto novamente se podem estabelecer pontes entre 

a história oral e a etnografia. 

No sexto capítulo do livro são colocados trabalhos que se direcionam 

aos conceitos de História oral, tempo e espaço. O primeiro artigo intitula-se 

“Tempo e espaço nas imagens das lembranças”, desenvolvido por Célia 

Lucena (1997), seguido pelo artigo de Alcides Nascimento (1997), denominado 

“História e memória: Lembranças da cidade ardente” e o último artigo, “A 

construção da memória e as lembranças de moradores”, escrito por Regina 

Helena Alves da Silva. 

Todos os artigos deste capítulo demonstram que a construção da 

memória e a sua relação com a história, são realizadas em um determinado 

tempo e espaço, esses por sua vez, influenciam-nas em suas concepções e 

limitações. 
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O primeiro artigo evidencia que a memória coletiva se constitui em um 

panorama espacial, ou seja, “os lugares ocupados por um grupo não podem 

ser considerados como um quadro negro sobre o qual se escreve e depois se 

apagam as anotações. O lugar recebe a marca do grupo e este a marca do 

lugar.” (LUCENA, 1997, p.224). 

Nesta perspectiva se pode perceber a relação existente entre o 

indivíduo e o lugar em que vive, a memória nesta questão coloca-se mais 

ampla, pois além de assumir uma característica pessoal, incorpora também a 

memória do lugar, ou seja, do espaço. 

A autora coloca que a história oral favoreceu a pesquisa, porque 

possibilitou a análise de aspectos subjetivos, neste ponto várias características 

da etnografia entram em cena, primeiramente a realização de entrevista, 

seguida da análise intensiva dos dados e posteriormente a interação entre o 

pesquisador e o objeto estudado. Na análise de aspectos subjetivos não basta 

analisar os dados em si, mas tudo aquilo que influencia o entrevistado no 

momento da entrevista. 

O objetivo da autora com sua pesquisa é demonstrar como ocorre a 

adaptação dos sujeitos em um novo espaço e como esses realizam o processo 

de rememoração. Graças à memória o tempo não está perdido e também o 

espaço não está, pois por meio da memória os sujeitos podem voltar as suas 

lembranças ao antigo espaço vivido, além de realizar uma transferências de 

símbolos da casa antiga, para a nova casa. 

Lucena (1997) finaliza seu artigo estabelecendo ao espaço uma 

finalidade essencial, a de animador da memória, ou seja, por meio do espaço a 

memória é exercitada e movimentada, influenciando por sua vez o tempo. 

O segundo artigo destina-se a analisar as consequências dos incêndios 

ocorridos nas casas de palha em Teresina. Para isto Nascimento (1997), 

realizou diversas entrevistas com os moradores das casas e aqueles que 

tiveram suas vidas influenciadas nessa tragédia. 

Importante destacar um conceito muito utilizado pelo autor, o conceito 

de lembrar, Nascimento (1997, p.238) coloca que, ”A lembrança é pessoal, 

todavia, o motivo é a coletividade.” Ou seja, cada pessoa possui as suas 

lembranças, entretanto os fatos que esta relembra são construídos no coletivo.  

Tendo esclarecido este conceito de grande importância para o autor, 

pode-se compreender que a lembrança está diretamente ligada à memória, 
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quando lembramos, o processo de rememorar entra em ação suscitando 

diversos fatos e dados. A memória individual por sua vez é composta e 

influenciada por diversos aspectos da vida, dentre eles pode-se destacar a 

profissão, a família, a escola, a classe social, a religião.  

Após a realização das entrevistas Nascimento (1997), descobriu que 

em todos os depoimentos uma ideia foi constante: o desespero das pessoas 

atingidas pelo fogo. Este fato marcou o inconsciente dos moradores e graças 

às entrevistas os moradores puderam relembrar os fatos, tornando público o 

que antes fazia parte apenas de sua memória individual. 

Mais uma vez a entrevista torna-se um ponto de ligação entre a história 

oral e a etnografia, evidenciando-se com uma forte ponte entre a teoria e a 

metodologia. 

O terceiro artigo surgiu a partir da necessidade de preservar as 

Memórias da cidade de Belo Horizonte, a qual realizou 100 anos em 1997. 

Através das comemorações a autora Silva (1997) aproveitou para demonstrar a 

história oral como um ótimo meio de levantar dados a respeito da cidade em 

questão. 

Antes de realizar as entrevistas, a autora esclareceu o conceito de 

memória, desmembrando-o em diversos aspectos, 

A memória assim constituída pode dizer respeito a 
acontecimentos, pessoas e lugares empiricamente fundados 
em fatos concretos. Ou, também, pode aparecer enquanto 
fenômenos de transferências, projeções. Fenômenos que 
aparecem misturados, transformados pelo tempo, pela 
intensidade com que foram vividos ou pela atuação dos 
personagens. Assim surge a primeira caracterização da 
memória, ela é seletiva. Nem tudo o que aconteceu marca, fica 
gravado, registrado. Muito da memória é herdada nem tudo se 
refere à nossa vida atual. Ela sofre flutuações decorrentes do 
instante em que ela é expressa. Isto ocorre tanto com a 
memória individual quanto coletiva. A memória organizada, 
sem flutuações, enquadrada é aquela que comumente 
chamamos de oficial. É uma memória fortemente estruturada 
do ponto de vista político. É uma memória feita de datas 
oficiais, de grandes acontecimentos, grandes nomes, que são 
gravados na memória de um povo e onde o conflito só aparece 
com relação a um outro externo. Daqui decorre a segunda 
caracterização da memória: ela é um fenômeno construído 
social e individualmente. (SILVA, 1997, p.250) 

 

A partir da citação anterior é possível perceber as diversas concepções 

que existem sobre o conceito de memória, essa pode ser individual, coletiva, 

oficial, porém todas são seletivas e servem como um fenômeno a ser estudado. 
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Essa afirmação confirma a percepção de que a história oral serve como um 

instrumento para evidenciar a memória como um fenômeno, já a etnografia 

seria o modo pelo qual o pesquisador poderá mergulhar nesse fenômeno 

compreendendo a sua constituição. 

Por meio das entrevistas foi possível preservar, resgatar e descobrir 

memórias que por vezes estavam escondidas, dando a oportunidade aos 

moradores de aprender a conviver com as diferentes memórias que 

influenciaram a história da cidade de Belo Horizonte. 

O próximo capítulo do livro denomina-se História Oral e Educação, 

seus artigos são: “O colégio de aplicação da Universidade de São Paulo: anos 

50 e 60”, escrito por Maria Cecília Cortez Christiano de Souza (1997) e Maria 

de Lourdes Monaco Janotti (1997) e “Relatos orais e educação: o curso normal 

na década de 10 no interior de São Paulo”, desenvolvido por Zeila de Brito 

Fabri Demartini (1997). 

Este capítulo muito nos interessa, pois o foco de estudo está 

diretamente ligado a educação, fazendo-se necessário prestar ainda mais 

atenção em cada detalhe dos artigos, a fim de verificar se a cultura escolar 

aparece como fenômeno de estudo em algum dos artigos. 

No primeiro artigo inicialmente, as autoras realizam um contexto 

histórico, buscando demonstrar como se constitui a identidade da instituição e 

principalmente a identidade dos professores. As autoras afirmam que para 

realizar esta demonstração, os documentos escritos limitam sua atuação e não 

oferecem uma visão da totalidade, fragmentando as experiências vivenciadas. 

Após a contextualização histórica, Souza e Janotti (1997, p.273), 

apresentam as razões da criação do colégio na década de 1960, “não se 

tratava pois, nesse contexto, de apenas criar uma escola pública de qualidade, 

mas mostrar até onde poderia chegar a escola pública, quando intelectuais, 

efetivamente comprometidos com a transformação da sociedade, nela 

estivessem engajados.” 

Nesta fala podemos notar a presença de uma cultura escolar que 

norteava a atuação pedagógica e o anseio das escolas públicas da época. 

Portanto o objetivo das autoras era reestruturar o quadro social da memória 

dos alunos nos anos de 1960. 

Para isso foram realizadas entrevistas com professores, alunos, 

diretores e funcionários da instituição, buscando verificar qual era a 
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especificidade do ensino ministrado. Mesmo que as autoras não citem 

claramente a cultura escolar está inserida nesta especificidade, uma vez que a 

cultura escolar perpassa por todas as instâncias da instituição escolar. 

Os relatos analisados trazem consigo também muita cultura construída 

individual e coletivamente, constituindo assim, de forma mais ampla, a cultura 

do colégio de aplicação da Universidade de São Paulo. Nota-se, portanto, que 

a história oral pode se tornar uma grande aliada nas pesquisas que buscam 

estudar os fenômenos educacionais, e a etnografia por sua vez contribui como 

teoria de pesquisa, na qual o pesquisador poderá se ancorar para analisar e 

encontrar resultados. 

Na maioria dos depoimentos, foi possível observar o empenho dos 

professores em ministrar suas aulas de forma criativa e crítica. Ao final do 

artigo as autoras esclarecem que, 

 

O grupo que rememora tem nitidamente estabelecido um 
imaginário sobre o seu passado. Comparando os 
ensinamentos que receberam com o de seus filhos, 
consideram a geração atual limitada e prejudicada por não 
conhecer autores fundamentais e por não frequentar 
bibliotecas. Consideram que antes, quando eram jovens não 
havia valorização do sucesso pessoal pela aquisição de bens 
materiais e sim o desejo de modificar a sociedade como um 
todo. Tinham como principio ético ascender pelo conhecimento 
e pelo trabalho digno. (SOUZA; JANOTTI, 1997, p.290) 

 

É possível notar que esse processo de trazer a tona memórias 

esquecidas, faz com que os sujeitos se percebam como parte essencial não 

somente de sua história, como também da história de uma instituição, seja ela 

escolar ou não. Além disso, os sujeitos podem evidenciar quais foram as 

mudanças e semelhanças no processo histórico mensurando algumas 

hipóteses para determinada finalidade. 

O último artigo deste capítulo também trata a respeito da educação, e 

segundo Demartini (1997, p.292), “[...] a melhor compreensão dos problemas 

atuais enfrentados pelas várias categorias sociais da população só é possível, 

quando se tem um conhecimento empírico das situações anteriormente 

vivenciadas.” Ou seja, para compreendermos a realidade da educação nada 

melhor do que analisar os acontecimentos anteriores, que conceberam a 

realidade como tal. 
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O objetivo deste artigo é verificar como se dava a formação de 

professores nas escolas normais e também quem eram esses professores. 

Para tanto foram realizadas 41 entrevistas, divididas entre o relato dos homens 

e o relato das mulheres. 

A autora pôde constatar então, que a escola normal era procurada por 

jovens que possuíam apoio familiar para financiar seus estudos, na maioria dos 

relatos, as mulheres destacaram a liberdade para vivenciar novas experiências. 

Esses professores se preparavam nas melhores escolas de formação, todavia 

lecionavam em fazendas e vilas mal equipadas, portanto eles próprios 

concluem seus relatos dizendo que não estavam preparados para lecionar em 

escolas onde a realidade fosse diversificada. 

Neste artigo, portanto, foi possível notar novamente a importância da 

história oral para o levantamento de memórias, pois assim os próprios sujeitos 

da pesquisa conseguiram identificar suas limitações e seus avanços, pode-se 

então, diagnosticar a cultura escolar da escola normal na década de 1910. 

 Chegamos ao penúltimo capítulo do livro, o trajeto até aqui trouxe 

diversas semelhanças e diferenças entre a etnografia e a história oral, esses 

pontos serão melhor verificados na última parte deste trabalho, comprovando 

ou não as hipóteses anteriormente levantadas. Para que esse processo seja 

finalizado ainda teremos que terminar este instigante percurso.  

O penúltimo capítulo do livro em questão se chama História Oral e 

Fontes de Dados, este é composto por dois artigos, o primeiro denomina-se: 

“História, Iconografia e Memória” escrito por Ana Maria Mauad. O segundo 

artigo intitula-se “Sonhos como discurso da história de mulheres analfabetas”, 

desenvolvido por José Carlos Sebe Bom Meihy. 

Este capítulo destina-se a mostrar a importância da história oral como 

forma de levantar fontes, por meio dos depoimentos e entrevistas. Até este 

momento já foi possível identificar nos artigos anteriores a relevância da 

história oral como instrumento que possibilita o levantamento de dados, 

inclusive esta é uma das principais semelhanças entre a história oral e a 

etnografia. 

Primeiramente a autora Ana Maria Mauad (1997, p. 309), coloca que a 

iconografia também pode ser uma fonte, pois “Como leitura dos ícones ou de 

imagens, os estudos iconográficos habilitam o historiador de uma interpretação 
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mais ampla dos fenômenos de representação social, para além daquilo que 

conscientemente as sociedades passadas deixaram como legado”. 

Deste modo, as iconografias podem auxiliar o pesquisador em seus 

estudos, possibilitando-o verificar outros aspectos que não se limitem aos 

documentos escritos, ou seja, agindo de forma transdisciplinar, aliando os 

dados escritos aos dados imagéticos. 

Em relação a história oral e a iconografia a autora coloca que,  

 

História oral e iconografia complementam-se nos estudos 
sobre as memórias coletivas. A análise de séries 
fotográficas torna-se bem mais profícua, se acompanhada 
do testemunho do guardião das fotos. Por outro lado, as 
fotografias, objetos de uso pessoal, um filme antigo, entre 
outros suportes de memória, aguçam a lembrança e 
enriquecem os testemunhos orais. Ambas as disciplinas 
compreendem a memória como um processo social, cuja 
temporalidade presentifica o passado para sua 
compreensão plena. Tendo em vista que ambas operam 
sobre vestígios de objetos e lembranças, realidades 
presentes e viventes. (MAUAD, 1997, p.311) 

 

Assim sendo, pode-se compreender que a história oral e a iconografia 

se complementam e se tornam aliadas para a realização de estudos. Do 

mesmo modo que o entrevistador analisa e interpreta sua entrevista, as 

imagens podem ser interpretadas e analisadas, pois elas demonstram em seus 

detalhes marcas e sentimentos que podem representar uma época ou um 

momento importante para a sociedade. O pesquisador então pode verificar 

aquilo que não foi revelado pelo olhar fotográfico. 

Não esquecendo que tanto os depoimentos orais como as iconografias 

estão repletos de memória que, por meio da intervenção do pesquisador, se 

tornam história. 

No segundo artigo deste capítulo o autor Meihy (1997), inicia dizendo 

que sua pesquisa iniciou a partir de diversas entrevistas que o mesmo havia 

realizado com analfabetos, por meio dessas foi possível perceber que no 

momento dos depoimentos os analfabetos relatavam a partir dos seus sonhos. 

Foi então, que o autor resolveu voltar-se especificamente para as 

mulheres analfabetas, portanto o sonho tornou-se também um documento a ser 

estudado. 
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Na maioria dos depoimentos coletados, as mulheres afirmavam que 

por meio do sonho podiam ter premonições e que esses eram suas alegrias, 

pois quando dormiam podiam ir aonde quisessem. E em sua maioria os sonhos 

representavam acontecimentos do passado. 

Neste capítulo, portanto, os autores buscam mostrar as mais diversas 

formas de se levantar dados a partir dos depoimentos orais, iconografias e 

sonhos, ou seja, as fontes não se limitam a documentos oficiais. 

Chegamos ao último capítulo do livro Os Desafios Contemporâneos 

da História Oral, este capítulo possui como tema: História oral e identidade, 

sendo composto por dois artigos, o primeiro de Hebe Maria Mattos de Castro 

(1997) intitulado: “Memória do cativeiro: etnicidade, classe e gênero nos 

acervos orais de descendentes de escravos”  e  “Colunismo Social Carioca – 

um  encontro com Maneco Müller”, desenvolvido por Teresa Cristina de Novaes 

Marques. 

Neste capítulo o objetivo principal é demonstrar a importância da 

história oral na identificação das identidades, percebendo como esta é formada 

e construída pelos sujeitos. Perceber-se como portador de uma identidade, 

significa assumir diversas características culturais e sociais. Neste momento a 

história oral entra para averiguar como se dá sua construção e conservação. 

  No primeiro artigo a autora Hebe Maria Mattos de Castro (1997), 

discorre sobre depoimentos ligados a etnicicidade, no caso deste artigo a 

etnicidade aparece em depoimentos de pessoas que se identificam como 

negras. Estes depoimentos são frutos de entrevistas da história oral, que 

posteriormente serviu como fonte historiográfica. 

Em certo momento a autora enfatiza a importância da realização de 

entrevistas esclarecendo que, 

 

O levantamento extensivo deste tipo de relato tem também a 
vantagem de colocar o pesquisador frente a frente não apenas 
com o discurso daqueles que se reconhecem como 
descendentes de ex - escravos mas também com o tipo de 
questão que os pesquisadores lhe formularam. Como estas 
questões formularam-se a partir de paradigmas que atuam 
diretamente nas percepções que temos atualmente das 
questões raciais, um bom tratamento metodológico das 
entrevistas pode evidenciar os processos concretos através 
dos quais memórias pessoais e/ou familiares e discurso 
científico interagem. (CASTRO, 1997, p.335) 
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Essa colocação denota à história oral um grande prestígio, pois é por 

meio dela que o pesquisador poderá enxergar para além de paradigmas, 

constatando o fato a partir daqueles que o vivenciaram. Além de colocar o 

pesquisador frente a frente com os dados, assim como ocorre na etnografia, 

nesta o pesquisador além de se aproximar dos dados, mergulha 

profundamente em suas influências, analisando-os de forma intensa. 

A partir deste trabalho a autora pôde identificar muito mais do que a 

história e os documentos oficiais, foi possível observar e analisar como os 

descendentes de escravos enxergam e quais são as influencias dessa visão 

sobre suas vidas, esta característica coincide com uma das características da 

etnografia, na qual o pesquisador deve estar atento à visão que as pessoas 

têm de si mesmas e tudo aquilo que pode influenciá-las. 

No segundo artigo a autora Teresa Cristina de Novaes Marques, 

refere-se a uma entrevista específica realizada com Maneco Müller, membro da 

elite carioca dos anos de 1960 e do colunismo social. Nesta entrevista um dos 

pontos relevantes é a trajetória do entrevistado, na qual se percebe sua 

influência como colunista por mais de uma década. Já em 1962, Müller assume 

o futebol. 

Em seu trabalho a autora coloca a necessidade de serem realizados 

estudos prévios, como o entrevistado é uma pessoa influente, essa preparação 

possibilita uma maior segurança ao entrevistador e também ao depoente. 

Em relação a história oral, Marques (1997, p. 351) coloca que,  

 

[...] uma questão que afeta particularmente o trabalho da 
história oral: a participação do entrevistador na tomada do 
depoimento. Longe de tomar o envolvimento do pesquisador 
como um fator que prejudica a objetividade da pesquisa, creio 
ser justamente a interação entre as partes, pesquisador-
depoente, o que faz a excelência do método da história oral 
para a pesquisa do tempo presente.  

 

 

Deste modo, a história oral é mais uma vez assegurada como método, 

que pode auxiliar outras pesquisas, considerando a etnografia, podemos 

entender que a história oral pode muito bem funcionar como um método 

auxiliador da pesquisa etnográfica.  

Após este longo percurso de análise e reflexão chego ao final de mais 

uma parte deste trabalho. Cabe agora delimitarmos quais realmente são os 
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pontos de intersecção entre a história oral e a etnografia, para então verificar 

se de fato juntas essas vertentes podem contribuir para o entendimento da 

cultura escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O ponto de partida para a constituição deste trabalho foi o quadro 

educacional Brasileiro, a partir de leituras iniciais nota-se a presença de uma 

cultura específica que circunda as instituições escolares, esta cultura 

denomina-se cultura escolar, e como tal possui características próprias. 

Aprofundando ainda mais as leituras foi possível identificar algumas 

abordagens de pesquisas que facilitam a compreensão das culturas escolares, 

dentre elas as que mais se fizeram presentes foram a pesquisa etnográfica e a 

história oral, ambas demonstraram diversos instrumentos e concepções que 

facilitam o entendimento de como a cultura escolar é formada. O objetivo inicial 

era averiguar em trabalhos anteriores se já existia a relação entre a etnografia 

e a história oral. 

Na primeira parte deste trabalho foram realizados levantamentos 

históricos das três vertentes estudadas buscando esclarecer ao leitor, como 

elas se formaram e como podem servir de instrumentos de pesquisa para área 

educacional, contextualizando os diferentes tempos em que cada frente de 

estudo se constituiu. 

Posteriormente, com os conceitos pré estabelecidos, foi realizada a 

análise do livro “Os desafios contemporâneos da história oral”(1997), 

organizado pela autora Olga Rodrigues de Moraes Von Simson, esse livro traz 

diversos artigos relacionados diretamente a história oral, os quais foram 

analisados e confrontados com as cinco etapas que constituem uma pesquisa 

considerada etnográfica, essas características estão colocadas no livro, “A 

etnografia da prática escolar” de Marli Eliza D.A. de André (2004), em sua 11ª 

edição.  

Cada capítulo do livro foi analisado a fim de verificar se anteriormente 

já existia a correlação entre etnografia e história oral, foi possível verificar a 

partir dos artigos, que não existia uma relação direta entre a etnografia e a 

história oral, nenhum autor realizou sua pesquisa utilizando as vertentes 

concomitantemente. Entretanto para mim essa relação desde o início já existia, 

afinal ambos os conceitos já demonstravam algumas afinidades. 

O problema que gerou o estudo e produção desta pesquisa foi: a 

pesquisa etnográfica e a história oral contribuem para o estudo da cultura 

escolar? Sem dúvida pode-se dizer que sim, essas duas vertentes se 
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complementam, ambas possuem um caráter qualitativo, considerando todos os 

fatos que podem influenciar o fenômeno estudado, no caso, a cultura escolar.  

Um ponto muito forte de intersecção entre a etnografia e a história oral 

são as entrevistas e as análises dos dados, outra questão é atenção que o 

entrevistador ou pesquisador remete a todos os fatos que podem influenciar o 

fenômeno em questão. Outro ponto comum entre as duas vertentes de 

pesquisa é a relevância que o pesquisador/entrevistador dá a visão que as 

pessoas têm de sis mesmas, fato este, que influencia fortemente no 

levantamento de dados, por meio das fontes orais. 

Não se pode esquecer que apesar de serem complementares, cada 

vertente possui suas próprias características e finalidades, a história oral como 

tal constituiu-se como uma metodologia que busca levantar dados e 

conhecimentos, proporcionando ao pesquisador alcançar seus resultados.  Já a 

etnografia como abordagem teórica, busca evidenciar os fatos, levantar os 

dados e também encontrar resultados. A história oral, portanto, aliada à 

etnografia proporcionará ao pesquisador levar em consideração as memórias, 

sentimentos, a história de vida, daqueles que estão diretamente ligados ao 

fenômeno em questão. 

Concluí-se, que a etnografia e a história oral, aliadas se constituem 

como uma forma promissora de analisar a cultura escolar, vivenciando o 

cotidiano escolar e valorizando as entrevistas como um instrumento que pode 

efetivamente trazer à tona diversos fatos, que podem influenciar diretamente na 

formação da cultura que circunda a instituição.  
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