ANÁLISE DAS ABORDAGENS HISTÓRICAS:
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA HISTORIA ORAL.
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O presente trabalho traz por abordagem a análise dos trabalhos postados no portal de História
Oral, e suas diversificadas vertentes temáticas. Apresenta-se por objetivo geral produzir uma
análise das obras aceitas para apresentação nos XI e XII Encontros, Nacional de História Oral
buscando uma visão nacional dos enfoques. Por objetivos específicos apresenta-se: apontar
dados estatísticos correlatos as 31 obras; estudar as perspectivas em que a história oral
apresenta maior enfoque no universo; destacar o que mais preocupa esta nova geração de
pesquisadores com respeito à história oral, e o que se destaca no campo das contribuições. A
metodologia é caracterizada como bibliográfica, um estudo transversal de 19 obras postadas
no Portal, referente a trabalhos apresentados no XI Encontro Nacional de História Oral
realizado em 2012, e 14 obras apresentadas no mesmo Portal, contudo referente ao XII
Encontro de História Oral, somando a analise de 31 obras. Os temas abordados em síntese
referiam-se a: debate epistemológico; a pesquisa e o campo de estratégias metodológicas, as
particularidades da história oral como método de pesquisa; a formulação de um laboratório de
história oral; desafios da história oral (complexidade); ouvindo trabalhadores, e comunidades
distintas. Os estudos observaram perspectivas múltiplas, há subjetividade das pessoas
desencadeia um processo de disputa de memória, há maior responsabilidade pesando sobre os
ombros do pesquisador; a evocação de lembranças passadas introduz o sujeito em um
universo pessoal, a explanação das vivências construindo apropriadamente a história.
Constatou-se que há uma evidencia de diversidades temáticas com poucos elos, ou pontos de
intersecção entre os mesmos. O estudo requer um maior conhecimento dos pesquisadores
(local de moradia, estado, cidade, comunidade, grau de estudo) para que se compreenda a
distância de interesses, há uma necessidade de se compreender o quanto distintas culturas
fazem relevo no delineamento do campo do estudo da história oral.
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HISTORICAL ABORDAGENS ANÁLISE DAS:
PRODUÇÃO SCIENTIFIC FIELD NO ORAL HISTORY DA.
ABSTRACT
This paper presents approach for the analysis of jobs posted on the portal of oral history, and
its diverse thematic components. It is presented for general objective to produce an analysis of
the works accepted for presentation in the XI and XII Meetings, National Oral History
seeking a national view of focuses. For specific objectives presents: point statistical data
related to 31 works; explore the opportunities in the oral history presents greater focus in the
universe; highlight what worries this new generation of researchers with respect to oral
history, and what stands out in the field contributions. The methodology is characterized as
literature, a cross-sectional study of 19 works posted on the Portal referring to paper
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presented at the XI National Meeting of oral history conducted in 2012, and 14 works
presented in the same portal, however regarding the XII Meeting of Oral History, summing
the analysis of 31 works. The topics covered in short referred to: epistemological debate;
research and the field of methodological strategies, peculiarities of oral history as a research
method; the formulation of a laboratory of oral history; challenges of oral history
(complexity); listening to workers, and distinct communities. The studies found multiple
perspectives, there is subjectivity of people triggers a process of dispute memory, no greater
responsibility weighing on the shoulders of the researcher; the evocation of past memories
introduces the subject in a personal universe, the explanation of the experiences appropriately
constructing the story. It was found that there is evidence of thematic diversity with few links,
or intersection points between them. The study requires a greater knowledge of researchers
(place of residence, state, city, community, degree of study) in order to understand the
distance of interest, there is a need to understand how different cultures do embossed design
in the field of study oral history
Keywords: Oral History. Contributions.Challenges.Approach.National Meeting.

INTRODUÇÃO
O artigo refere-se a uma análise dos trabalhos postados no Portal desenvolvido para
Encontro Nacional de História Oral, apresentando por questão norteadora:quais as
perspectivas em que a história oral, no Brasil, tem apresentado maiores preocupações?
A ideia do tema é resultante da observação de uma disseminação de trabalhos sobre a
História Oral. De olho no contextoBrasil, verificou-se um crescimento de estudiosos,
pesquisadores - historiadores interessados tanto nas contribuições quanto nos desafios da
história oral, contudo estamos frente ao conhecimento de novas vertentes temáticas.
Para enfoque apresenta-se por objetivo geral produzir uma análise das obras aceitas
para apresentação nos XI e XII Encontros, Nacional de História Oral buscando uma visão
nacional dos enfoques. Por objetivos específicos apresenta-se: apontar dados estatísticos
correlatos as 31 obras (objetos de estudo), onde serão analisadas áreas a que se direcionam,
quantidade de páginas e autores; estudar as perspectivas em que a História Oral apresenta
maior enfoque no universo; destacar o que mais preocupa esta nova geração de pesquisadores,
e o que se destaca no campo das contribuições.
Através da pesquisa de cunho científico produz-se uma melhor visão do que tem
preocupado os indivíduos no âmbito dos estudos da História Oral, considerando da mesma
forma as áreas de abrangência; através desta modalidade de estudo pretende-se verificar se a
História Oral tem mantido por foco compreender fenômenos sociais e a partir desta
compreensão, apresentar contribuições bem como formas de intervenções, traduzidas em
desenvolvimento de políticas públicas adequadas para promover uma melhor qualidade de
vida as pessoas e sobretudo auxiliar na produção de um bom destino, uma melhor história
para futuras gerações, desta forma justifico o estudo.
Os temas abordados em síntese referiam-se a: debate epistemológico; a pesquisa e o
campo de estratégias metodológicas, as particularidades da história oral como método de
pesquisa; a formulação de um laboratório de história oral; A conjuntura das pesquisas
históricas entre os indígenas, desafios da história oral; A importância da alfabetização, no
mobral, com foco em uma investigação das origens e dos fins do mobral quanto meio de
alfabetização funcional, uma análise sob as perspectivas contempladas por ex-professores;
Ouvindo trabalhadores, contribuindo com a formulação da história do trabalho; a constituição
de paisagens sonoras, a percepção sobre os meios de disciplinar; as memórias de
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ressentimentos; no mesmo sentido encontrou-se uma obra que apresentou a história de vida de
uma comunidade de pescadores; O autor desenvolve perspectivas da memória: da tortura, do
isolamento, da clandestinidade; Um estudo direcionado a compreender os aspectos do
descolamento de chilenos das três ultimas décadas do século XX, para o enfoque a história
oral é uma metodologia de pesquisa que oportuniza ao historiador compreender e refletir
problemáticas existentes entre grupos de imigrantes; um artigo voltado ao estudo da medicina
legal na Bahia, com enfoque a refletir sobre novas temáticas e adesão a conceitos no âmbito
hospitalar, apontando a mulher como sujeito de pesquisa (no exercício da medicina); Uma
investigação sobre as trajetórias de professores da educação infantil, no estudo é observada as
relações entre histórias de vida e o processo de formação; assim sendo observou-se uma
diversidade de temas.
Com referência a História Oral, os estudos observaram perspectivas múltiplas , onde
há subjetividade das pessoas desencadeia um processo de disputa da memória; há maior
responsabilidade pesando sobre os ombros do pesquisador; a complexidade da história oral é
observada como desafio; a história oral, ao transformar os sujeitos em objetos do estudo,
enriquece, aviva e comove e torna mais verdadeira a história; a evocação de lembranças
passadas introduz o sujeito em um universo pessoal, a explanação das vivências construindo
apropriadamente a história; também os estudos apontaram a pluralidade das memórias que
desaguam mananciais de possibilidades dos estudos históricos do Brasil contemporâneo; a
história oral permite compreender que no grupo dos imigrantes chilenos, não há uma
constante, havendo grande distintas identidades nestes grupos, desde a dona de casa ao
engenheiro e acentuadas diversidades, os imigrantes estudados observaram de 37 a 66 anos,
tendo em média 55 anos; Ao retratar vivencias de uma médica sexóloga, os autores refletem a
visão feminista correlata a atentados relativos a violência contra a mulher a partir estupro a
simples sedução, no exposto há evidencias da prevalência de uma sociedade de discurso
patriarcal onde a mulher é supostamente oprimida e excluída da história.
Também foram observado enfoques correlatos aos aspectos da formação dos
professores requer reconhecimento das pluralidades, e sobretudo das múltiplas interações de
que se constitui o processo de formação; Estudar as vivencias e pensares dos pescadores, e
fazer registro destes, refere-se a montar um complexo patrimônio cultural (a pesca artesanal).
Reflexões historiográficas refletindo relações entre história oral e memória.
Desta forma observa-se que o estudo será de suma importância para levantar questões
de pesquisa, sendo que em primeiro momento será observado um histórico correlato a
Associação Brasileira de História Oral; a seguir serão levantados dados estatísticos sobre os
demais encontros no sentido de averiguar o fluxo de interesses por estado; serão apresentados
resumos dos trabalhos e logo após discutir-se-á os resultados no âmbito das produções
cientificas.
METODOLOGIA
A metodologia é caracterizada como bibliográfica, um estudo transversal de 19 obras
postadas no Portal da referente a trabalhos apresentados no XI Encontro Nacional de História
Oral realizado em 2012, e 14 obras apresentadas no mesmo portal, contudo referente ao XII
Encontro de História Oral, somando a analise de 31 obras, o tema desta forma limita-se ao
estudo das vertentes temáticas do momento, diretamente orientadas ao estudo da história oral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No acervo objeto de estudo encontrou-se um trabalho incompleto, resumo expandido;
30 Artigos completos com uma média de 11,8 páginas;2 tratam-se de artigos duplicados tendo
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dois ou mais autores; Projeto para a realização de um acervo de depoimentos em resgate da
memória do período de repressão política (1960-1980), com este enfoque e para o estudo
deste período obteve-se 3 artigos; 2 sobre movimentos sociais; 3 artigos na área da
educação; 5 sobre povos indígenas; 1 na área da nutrição; os trabalhos apresentado no XI
Encontro de História oral em 2012 apresentaram uma média de 12 páginas, em 19 artigos. Já
o acervo encontrado respectivo ao ano de 2014, XII Encontro, observou 12 artigos com média
de 11 páginas.
Os temas apontam em geral a preocupação com a formação social dos grupos
(indígenas, imigrantes, trabalhadores, pescadores, seringueiros, professores, mulheres, grupos
carnavalescos, cultura catarinense), transformações sociais, e questões políticas também se
destacam no encontro de 2012, observa-se também discursos desqualificados, com termos
não científicos ou ao menos não cuidadosamente escolhidos. Constatou-se que há uma
evidencia de diversidades temáticas com poucos elos, ou pontos de intersecção entre os
mesmos. O estudo requer um maior conhecimento dos pesquisadores (local de moradia,
estado, cidade, comunidade, grau de estudo) para que se compreenda a distância de interesses,
há uma necessidade de se compreender o quanto distintas culturas fazem relevo no
delineamento do campo do estudo da história oral.
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