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RESUMO: 
 
Apresenta-se relatos da experiência realizada com a “Oficina de Entrevistas”, realizada pelo 
programa educativo do Museu Histórico de Londrina com apoio do PROEXT/MEC. O 
projeto destaca a memória de trabalhadores em localidades de Londrina e região norte do 
Paraná e, nele, professores e alunos da rede de ensino básico agem em conjunto para executar 
seus planos de pesquisa. Para apoiar o seu estudo são oferecidos cursos e oficinas. Uma delas 
é a oficina de entrevistas que sensibiliza para a exploração da história oral como metodologia 
para a preservação da memória. Aborda a problemática da memória e da história, tratando 
lembranças individuais e grupais como fontes para a construção de conhecimento em sala de 
aula. Explora um roteiro para a coleta e tratamento de entrevistas destinado à educação básica 
e, a partir dele, sensibiliza os alunos para um processo de “produção da fonte histórica”. 
Utilizar-se das entrevistas é um recurso necessário quando um dos objetivos do projeto é 
trazer à superfície a memória de grupos locais excluídos das grandes narrativas. Apresenta-se 
alguns dos resultados da oficina. 
 
Palavras-chave: Ensino e História; Memória; Projeto Contação de Histórias Norte do Paraná; 
Museu Histórico de Londrina. 
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Introdução 

 

Relacionada aos objetivos do projeto "Contação de Histórias do Norte do 

Paraná" e a ação educativa do Museu Histórico de Londrina, a qual apresenta-se como 

“conjunto de programas, parcerias, projetos, que são desenvolvidas com a proposta de 

promover um diálogo, uma comunicação entre a instituição-museu com as demais instituições 

da sociedade” (ALMEIDA; SILVA, 2012, p.397), a oficina de entrevistas visa lidar com a 

produção e tratamento de fontes orais em sala de aula, com o intuito de sensibilizar o olhar do 

aluno para com a preservação da memória de grupos locais, ausentes nas grandes narrativas 

históricas. Logo, alunos da graduação e da pós-graduação, junto com professores da rede 

básica e seus alunos, formam o princípio da rede que orienta o projeto (OLIVEIRA, 2010). O 

professor então escolhe temas relacionados às narrativas de memórias locais, para serem 

trabalhados através de entrevistas. 

 

Cabe aos professores da rede pública organizar os seus projetos de pesquisa sobre 
temas e questões de seu interesse na localidade e desenvolvê-los com a participação 
dos seus alunos. A universidade é responsável pelo apoio a esse grupo. Para isso o 
projeto, entre outras ações, conta com oficinas destinadas a professores e outras aos 
alunos do ensino fundamental e médio. (OLIVEIRA, 2010, p. 1) 

 

Tratar sobre a memória com alunos do ensino básico requer cuidados, pois o 

“passado” perde espaço diante da valorização do presente, o consumo, a rapidez de 

informações e a mídia. Isso pede uma abordagem que valorize o conhecimento que o aluno 

traz de seu meio social. Segundo Pierre Nora existe tantas falas em torno da memória porque 

ela não existe mais (NORA, 1993). 

 

Outro risco a ser enfrentado é a percepção da memória como um fenômeno 

individual, próprio da pessoa.  Maurice Halbwachs, no início do século XX  já havia 

sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou, sobretudo, como um fenômeno 

coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a 

flutuações, transformações, mudanças constantes. 

 

Um dos objetivos da História e da educação patrimonial é levar o aluno a 

construir a noção de identidade, para tanto, é necessário estabelecer relações entre identidades 

individuais (quem sou eu, como sou) e identidades sociais (quem somos nós, o que caracteriza 

nossa sociedade, e que papel que representamos nessa sociedade). 
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A oficina “de entrevistas” 

 

A oficina busca, então, proporcionar uma sensibilização acerca da 

exploração da entrevista na aula de História. Para isso, buscam-se fundamentos teóricos sobre 

o uso de fontes orais na história, as quais, sob as perspectivas das reformulações 

historiográficas foram reconhecidas como indícios do passado significativos para a formação 

do conhecimento histórico. Logo: 

 

A História oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o 
estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX, após a 
invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas com 
indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do 
passado e do presente. Tais entrevistas são produzidas no contexto de projetos de 
pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas entrevistar, o que e como 
perguntar, bem como que destino será dado ao material produzido. (ALBERTI, 
2015, p.156) 

 

A metodologia própria da Historia Oral também:  

 

[...] contribui para evitar o esquecimento e para registrar múltiplas visões sobre o 
que passou. Além de contribuir para a construção/reconstrução da identidade 
histórica, a história oral empreende um esforço voltado para possibilitar o 
afloramento da pluralidade de visões inerentes à vida coletiva. (NEVES, 2000, p. 
112) 

 

Desta forma, toma-se a história oral como metodologia para a preservação 

da memória que permite o registro de lembranças individuais e coletivas como base para a 

elaboração de conhecimento em sala de aula (OLIVEIRA, 2010). A exploração da 

metodologia da história oral possibilita uma abordagem do ensino de história que traz para a 

sala de aula a experiência do aluno e daqueles que estão ao seu redor e a percepção do 

documento como elemento fundamental. 

 

E, por meio da exploração de um roteiro direcionado ao recolhimento e à 

análise de entrevistas, destinado aos alunos do ensino fundamental e médio, busca-se a 

sensibilização dos alunos participantes para a importância da história da comunidade em que 

está inserido.  

 

A realização da oficina em sala de aula é dividida em dois momentos. 

Inicialmente parte de explicações acerca da concepção de memórias individuais e coletivas. 
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Posteriormente explicam-se as etapas do processo da entrevista, com base em um manual 

sobre a coleta de depoimentos orais: 

 

[...] é necessário fazer um projeto composto dos seguintes itens: tema, justificativa, 
perguntas norteadoras do projeto, objetivos do projeto, estudos já realizados sobre o 
tema, definição do grupo ou fatos a ser estudado; procedimentos a serem adotados 
na pesquisa e prazos previstos para sua execução, formação da rede, entrevista, 
transcrição, conferência, interpretação da fonte e seu arquivamento. (PROJETO 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO NORTE DO PÀRANÁ, 2008, p.2) 

 

Entre os assuntos tratados, questões referentes à conduta que devem ser 

respeitadas durante a coleta da entrevista, também são apresentadas aos alunos: 

 

-Explicar para o entrevistado como o seu depoimento é importante e contribuirá para a 

memória e a História da comunidade. 

-Respeitar os pedidos do entrevistado, como por exemplo, quando não desejar que certa parte 

da sua entrevista seja gravada. E solicitar autorização para publicar o conteúdo da entrevista. 

No processamento e interpretação: 

- Fidelidade e zelo na transcrição, na conferência e na análise das entrevistas. 

Nem uma palavra do entrevistado pode ser desprezada. 

Na apresentação dos resultados à comunidade: 

- Apresentar os resultados da pesquisa para a comunidade, de forma transparente, respeitando 

as informações coletadas nas entrevistas. (OLIVEIRA, 2010, p.5) 

  

Trata-se também da esquipe da entrevista e das funções de cada aluno 

durante a coleta de depoimentos orais: 

 

[...] o aluno entrevistador é o responsável por seguir o roteiro de entrevistas, é ele o 
responsável pela regência da entrevista e do uso do gravador. Enquanto o 
entrevistador conversa com o entrevistado o aluno auxiliar deve anotar em um 
caderno: as palavras do entrevistado difíceis de entender; reações e gestos que 
acompanham a fala do entrevistado; esclarecimentos sobre data, nomes, locais, 
palavras difíceis de entender e outras dúvidas e informações que surjam no decorrer 
da entrevista. Neste momento formam-se grupos com os membros da equipe de 
entrevista, incluindo aluno transcritor e aluno conferente. (OLIVEIRA, 2010, p.4) 

 

Isto posto, os alunos organizados em grupos são chamados a escolher um 

tema, um objetivo para a sua entrevista, depois as perguntas para compor o roteiro da 

entrevista com a qual irão lidar. Depois, são convidados a escolher a “pergunta de corte” entre 

aquelas que elaboraram.  
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A seguir, aprendem como manusear um gravador e como obter o melhor 

resultado no processo de gravação usando a sua voz, escolhendo adequadamente o local da 

entrevista, utilizando o equipamento de modo adequado, respeitando o entrevistado. 

 

Mesmo que o gravador seja usado na entrevista, quando se faz uma história oral 
temática (com um assunto específico), é muito importante elaborar, escrever e seguir 
um roteiro geral para as perguntas. As perguntas poderão ser organizadas no roteiro, 
agrupando-as de forma a facilitar as lembranças doe entrevistado - em ordem 
crescente do tempo (cronologia), de temas, de informações que se relacionam com 
os documentos e obras consultadas, etc. Poderá ser feito também um roteiro 
individual, para cada pessoa da rede a ser entrevistada. Aqui podem ser realizadas 
questões que sejam particulares, pois mesmo vivendo o mesmo processo, dentro de 
um grupo, a visões e experiências de vida são diferentes umas das outras. 
(PROJETO CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO NORTE DO PÀRANÁ, 2008,  p.3) 

   

Na fotografia abaixo os alunos estavam se preparando para a realização da 

simulação da coleta de entrevistas no espaço escolar: no grupo de trabalho cada aluno 

desempenha uma tarefa.  

 
Autor: Edeni Ramos; Escola Municipal Andrea Nuzzi, Londrina, 2014. 

 

Ao final, explica-se a necessidade de manter a fidelidade na transcrição e na 

conferência da entrevista. É importante ressaltar que, durante a oficina, explora-se a memória 



 894

dos funcionários da escola sobre o seu local de trabalho. Posteriormente, o professor será 

responsável por dar seguimento ao projeto com o tema relacionado à memória e historia local. 

 

A proposta é que os alunos realizem entrevistas no espaço do colégio com 
funcionários ou alunos a fim de perceber o processo na prática. Esta etapa funciona 
como uma avaliação para percebermos a apreensão dos conceitos apresentados, 
deve-se lembrar que o projeto é um conjunto entre a participação de professores e 
alunos. Após a oficina todo o processo será executado por ambos, sendo que o 
professor recebe orientação específica da equipe do “Contação” para a prática. 
(OLIVEIRA, 2010, p.4) 

 

Apresentaremos então, alguns resultados da oficina, por meio da análise 

textual qualitativa, a qual, 

 

[...] pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de 
compreensão em que novos entendimentos emergem de uma sequência recursiva de 
três componentes: desconstrução dos textos do corpus, a unitarização; 
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização; o captar 
do novo emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada. 
(MORAES, 2003, p.192) 

 

Para demonstração aqui utilizaremos categorias que se relacionam com 

algumas perguntas formuladas por alunos do 5º ano, da Escola Municipal Maestro Andréa 

Nuzzi, de Londrina, as quais faziam parte dos roteiros das entrevistas. Estas estão ligadas à 

memória de funcionárias daquele espaço – duas pedagogas, uma auxiliar geral e um diretora. 

Logo, optamos por selecionar respostas que apresentassem semelhanças segundo as 

categorias: 

 

Categorias: 

1) Mudanças no espaço escolar  

“Era uma escola de madeira, ela foi pegada fogo e depois a gente foi pra a igreja, ficamos lá 

um ano e depois de um ano foi reconstruída”. (Auxiliar de serviços gerais)  

“Muitas, desde o espaço físico. Era uma escola de madeira. Ela foi reconstruída, depois foi 

reformada e mudou bastante”. (Pedagoga) 

2) A importância da escola para a comunidade  

“Nossa, muito importante. A escola é uma das instituições mais importantes que existem no 

mundo inteiro”. (Pedagoga)  
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“Com certeza. Como é que nos seriamos profissionais se nós não tivéssemos escola? A escola 

é muito importante para a comunidade e a comunidade também é muito importante para a 

escola. Sem comunidade não teria escola”. (Diretora) 

 

A observação de ambas as categorias, por meio da análise textual 

qualitativa, permite o estabelecimento de relações. Na primeira categoria constata-se que as 

duas funcionárias lembram que a escola passou por reformas e que a mesma era feita de 

madeira. Portanto, uma nova compreensão pode ser destacada: as perguntas formuladas pelos 

alunos, sobre as mudanças daquela escola, estimularam as memórias das funcionárias sobre 

mudanças relacionadas apenas ao espaço físico. 

 

Já na segunda categoria as duas funcionárias concordam com a importância 

da escola para a comunidade e a enfatizam de forma empolgada, uma vez que a pedagoga 

caracteriza a escola como a instituição mais importante do mundo e a diretora atribui o 

profissionalismo à existência da escola. Desta forma, se compreende a empolgação delas 

como resultado de suas próprias profissões, uma vez que ambas são profissionais da 

educação. 

 

Com a análise dessas categorias pode-se constatar como a memória 

individual se encontrou com a memória coletiva referente àquele espaço. É interessante 

observar que a escolha das pessoas entrevistadas partiu da definição do grupo – a qual é uma 

das etapas do processo da entrevista – que busca “definir qual comunidade, grupo social ou 

sujeito será entrevistado. E o que as pessoas que participam da comunidade ou grupo têm em 

comum, o que caracteriza o grupo” (PROJETO CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO NORTE 

DO PARANÁ, 2008, p. 2). Logo, as memórias mostram as características deste grupo escolar 

são concordantes, uma vez que apresentam semelhanças. Assim, segundo Michael Pollak, 

embasado nas concepções de Maurice Halbwachs: 

 

Em vários momentos, Maurice Halbwachs insinua não apenas a seletividade de toda 
memória, mas também um processo de "negociação" para conciliar memória 
coletiva e memórias individuais: "Para que nossa memória se beneficie da dos 
outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos: é preciso também que ela 
não tenha deixado de concordar com suas memórias. (POLLAK, 1989, p.3) 

 

Sobre a recepção e o aprendizado dos alunos, que produziram os trechos das 

entrevistas aqui analisados, acerca do que se pretende com a oficina, vale destacar que no dia 
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da realização das etapas das entrevistas, se viu como eles se envolveram com as respostas, 

uma vez que receberam informações que já eram de seu conhecimento e outras que não 

conheciam até então. Muitos se empolgaram para entrevistar os funcionários. Este entusiasmo 

foi recompensado com um grande retorno quando ouviram, na sala de aula, as entrevistas 

sobre a memória do colégio.  

 

Quando as entrevistas são ouvidas comenta-se o uso do gravador e reforça-

se orientações para uma gravação de melhor qualidade. Também se observa a oportunidade 

das perguntas e estratégias adotadas para tratamento do tema escolhido pelo grupo destacado. 

De modo geral os alunos participam bastante dessa atividade. No caso do exemplo aqui 

relatado as expressões faciais e os comentários dos alunos denunciavam a ideia de descoberta 

quando ouviam que aquele lugar onde eles estavam, havia sido construído, primeiramente, de 

madeira. Também houve alguns espantados ao ouvir sobre o incêndio que destruiu a antiga 

escola e que neste período as aulas foram todas transferidas ao espaço de uma igreja local. 

 

Percebe-se que o reconhecimento dos alunos de memórias dos diversos 

funcionários sobre a escola, colabora para que ambos se sintam valorizados, uma vez que 

participam do diálogo sobre memórias referentes ao local no qual estão inseridos – seja a 

escola ou a comunidade. Da mesma forma, a interação permite a sensibilização dos alunos 

para com as informações que as pessoas do seu próprio dia-a-dia podem transmitir, pela 

oralidade, acerca de narrativas da história local. E da percepção da entrevista como um rico 

documento que pode ser explorado em sala de aula. 
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