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FREITAS, Sônia Maria de. História oral: possibilidades e procedimentos.
São Paulo: Humanitas / FFLCH / USP; Imprensa Oficial do Estado,
2002. 115p.

POSSIBILIDADES PARA A HISTÓRIA

Odair da Cruz Paiva*

Desde o início dos anos 80, a produção historiográfica no país tem se
renovado. Trata-se de um movimento de grande abrangência e nele podemos
considerar, entre outros fatores: a abertura e organização de arquivos, como o do
DOPS; a renovação dos currículos de história das universidades por todo o país;
o diálogo cada vez mais intenso com outras áreas do conhecimento – a
sociologia, a geografia, a economia e o direito, por exemplo – e a intensificação
de encontros nacionais e regionais com profissionais da área, como os
organizados pela Associação Nacional de História (ANPUH).

Por outro lado, a discussão sobre novas possibilidades de (re)construção
do conhecimento histórico tem produzido, nas duas últimas décadas, intensos
debates e embates entre os historiadores. Nesse âmbito, o livro de Sônia Maria
de Freitas, História Oral: possibilidades e procedimentos, vem somar-se a um
esforço coletivo, cujos objetivos estão no desenvolvimento, aplicação e discussão
de novos procedimentos teóricos e metodológicos para pesquisas na área e
também fora dela. Publicado pela Editora Humanitas e Imprensa Oficial, ele
surgiu, segundo a autora, da necessidade de instrumentalizar as instituições e os
profissionais que trabalham com História Oral. Trata-se de uma metodologia de
trabalho “cujo método consiste na realização de depoimentos pessoais orais, por
meio de técnica de entrevista que utiliza um gravador, além de estratégias,
questões práticas e éticas relacionadas ao uso desse método” (p. 27).

A valorização das experiências de indivíduos e grupos, suas trajetórias e
expectativas fazem com que historiadores que desenvolvem pesquisas com os
mais diferentes enfoques – cultura, migrações e religiosidade, entre outros –
defrontem-se com a necessidade de recuperar as mais diversas histórias. Por outro
lado, professores, agentes comunitários, estudantes ou profissionais de centros
de pesquisa e memória encontram, no resgate das oralidades, importantes fontes
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de pesquisa e trabalho. Nesse sentido, trabalhos como o de Freitas procuram
consolidar conhecimentos e estabelecer algumas bases comuns para
pesquisadores e preocupações bastante diversificados.

A recuperação de múltiplas trajetórias e expectativas condiz com a
necessidade de constituição de uma sociedade cada vez mais plural e democrática.
Significa a incorporação de vozes e experiências que, de outra forma, seriam
ocultadas e negadas. Nessa recuperação e incorporação, residem a atualidade e a
importância da História Oral: produzindo novas fontes históricas, orientando
políticas públicas, valorizando expressões culturais, ou resgatando a cidadania,
essa metodologia de trabalho revela sua importância acadêmica e social.

O trabalho de Freitas induz o leitor a uma incursão multifacetada pela
História Oral. Nele, referências sobre a história da História Oral, discussões a
respeito de suas interfaces com outras correntes historiográficas e um esforço na
definição do campo de atuação dessa metodologia são apresentados de forma
sucinta e objetiva, revelando a preocupação da autora em produzir um texto
acessível, não só aos historiadores, mas também a um público mais amplo.

Por outro lado, a autora propõe uma reflexão mais aprofundada sobre a
relação entre História Oral e Memória, tema particularmente importante e
bastante debatido na querela entre os partidários da História Oral e seus
opositores. Nesse particular, Freitas discute aspectos importantes da produção de
autores que se tornaram referência na área de História Oral, como Alessandro
Portelli e Paul Thompson.

A trajetória profissional de Freitas é reveladora das amplas possibilidades
de aplicação da História Oral, dada sua experiência na área.  Foi professora do
ensino público estadual, nos anos 80; trabalhou no Museu da Imagem e do Som
(MIS) entre 1988 e 1992 e implantou o setor de História Oral do Museu da
Imigração de São Paulo, que atualmente  coordena.

História Oral: possibilidades e procedimentos também pode ser interpretado
como um manual de história oral. Há uma preocupação da autora em apresentar
propostas de elaboração de projetos, procedimentos de pesquisa, modelo para
catálogo de coleções de documentação oral e mesmo um roteiro de entrevistas.
Este trabalho tem amplas possibilidades de tornar-se mais uma obra de
referência para todos os que se interessam pelo tema.


