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Avaliações e tendências
da história oral

DESAFIOS À HISTÓRIA ORAL DO SÉCULO XXI*

Philippe Joutard
Desafios à história oral do século XXI é um tema vasto, complexo e difícil,
o que me leva a pedir que sejam indulgentes. O que vou sugerir é
um ensaio para provocar a discussão e aprofundar a reflexão ao
longo destes quatro dias - e para além deles -, sabendo que, neste campo,
como sempre ocorre na história, as certezas não nascem de posições individuais, mas do diálogo e do trabalho conjunto. Diria mais, até, as certezas
precisam saber ser modestas.
São cinco os desafios que vejo, à imagem dos cinco continentes, mas há
um em particular que já superamos, o que me alegra profundamente.
AX Conferência: o grande oceano
O desafio já superado é o do grande oceano. Nossa conferência internacional se realiza, pela primeira vez, fora da Europa, no Brasil, este belo país da
América Latina; e não é uma conferência qualquer, é a 10ª - se formos
sensíveis ao simbolismo dos números.
Mais que justo, quando se considera a contribuição da América Latina
para a história oral, nas suas origens com os admiráveis Los Hijos de Sanchez,
que todos lemos, e que continuou depois de 1956, quando os arquivos sonoros do Instituto Nacional de Antropologia do México recolheram as lembranças dos cabeças da revolução mexicana.
Mais que justo, quando todos conhecemos o trabalho feito pela Fundação
Getúlio Vargas, no Brasil, lançando, a partir de 1975, um grande programa
de história oral destinado a recolher os testemunhos dos líderes políti¬
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cos posteriores a 1920. A esta mesma fundação devemos a organização deste
encontro - e, mais particularmente, ao CPDOC, a Marieta de Moraes Ferreira
e todos que a ajudaram, cuja iniciativa saúdo. Todos lhes agradecemos.
Seu país é, também, toda a riqueza da tradição oral na confluência de
três continentes e de três civilizações, tradição oral que tanto inspirou
diversos de vossos grandes escritores: José Lins do Rego, Guimarães
Rosa e, evidentemente, Jorge Amado. A este respeito, não resisto ao
prazer de lhes dar "em primeira mão", um fragmento de pesquisa oral
recolhido por nossa colega brasileira, Tânia Almeida Gandon, autora
deste belo trabalho sobre a memória da gente de Itapuã. 1 Ela entrevistou Jorge Amado por telefone, e ele lhe respondeu: "Lamento não poder lhe dizer em luso-brasileiro: 'não me acho um escritor tão bom
assim, mas sou um excelente tradutor da linguagem oral do povo da
Bahia'."
Não desejo fazer o papel do Velho Guerreiro em um colóquio inteiramente voltado para o século XXI. Porém, nós o sabemos, a memória se
declina no presente e é o impulso de ação para o futuro. Hão de me
permitir, portanto, evocar nosso itinerário comum não por espírito nostálgico e refúgio no passado, mas para dele extrair o segundo desafio.
Quanto chão andado desde nosso primeiro encontro, que teve lugar em
Bolonha, em 1976, mas que havia sido precedido da mesa-redonda preparatória no XIV Congresso Internacional de Ciências Históricas de
San Francisco, intitulada: Oral History as a New Methodology for
Historical Research (História Oral como Nova Metodologia para a Pesquisa Histórica). Relembro, a título de informação, nossas oito outras
conferências: Colchester, em 1978; Amsterdam, em 1980; Aix-en¬
Provence, em 1982; Barcelona, em 1985 - à qual nossa presidente acaba
de aludir; Oxford, em 1987, onde foi notada a importância da presença
da América Latina; Essen, em 1990; Siena em 1992; e, finalmente, Gotemburgo, em 1996.
Através destas conferências, mas, também, através de outros encontros como o da Universidade de Colúmbia, em outubro de 1994, e de
nossas publicações internacionais, delineiam-se já as linhas mestras
deste campo histórico, de onde tiro o segundo desafio posto para o
século XXI.

1
Ver a comunicação: A voz de Itapuã: dinâmica de um discurso de identidade cultural, In:
Oral History: chanlknges for the2lstcentury, Atas, Rio de Janeiro: CPDOC/ Fundação Getúlio
Vargas; Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz, 1998, p. 1.354-1.358.

Permanecer fiel às inspirações iniciais
Estamos persuadidos de que a história oral não está mais em suas primícias.
Chegou já à primavera e é cada vez mais reconhecida e compreendida nos
círculos acadêmicos mais tradicionais. Os que contestam a fonte oral travam combates ultrapassados. Em contrapartida, como em todo fenômeno
que atinge a maturidade, o risco de perda de vitalidade, de banalização é real.
Seu segundo desafio é o de permanecer fiel à sua inspiração inicial.
Neste segundo desafio é preciso saber respeitar três fidelidades à inspiração original: ouvir a voz dos excluídos e dos esquecidos; trazer à luz as
realidades "indescritíveis", quer dizer, aquelas que a escrita não consegue
transmitir; testemunhar as situações de extremo abandono. Irei desenvolver estes três pontos sucessivamente.
A força da história oral, todos sabemos, é dar voz àqueles que normalmente
não a têm: os esquecidos, os excluídos ou, retomando a bela expressão de um
pioneiro da história oral, Nuno Revelli, os "derrotados". Que ela continue a
fazê-lo amplamente, mostrando que cada indivíduo é ator da história. Já conhecemos o papel representado pela história oral no desenvolvimento de uma
verdadeira história das mulheres, Gender History (História degênero),que foi
um dos grandes temas do último congresso internacional de ciências históricas de Montreal. Não tenho preocupação quanto a este ponto: o lugar e a
importância das mulheres no progresso da história oral representam uma garantia. Mas, há, ainda, o mundo operário e o camponês - e o dos emigrantes. É
preciso ir além, e seguindo os conselhos de nossa presidente, em sua comunicação ao congresso de Montreal, dar a palavra - amplamente - aos analfabetos
e ao mundo da pobreza extrema:2 todos os que tiveram esta experiência conhecem a qualidade de certos diálogos, a justeza do tom e a riqueza dos testemunhos. Há, porém, além desses, o mundo dos deficientes, das crianças; tudo
que é humano é nosso, e é preciso fazer recuar as fronteiras.3 Nossa conferência dá vários exemplos em todos os campos que acabo de evocar.
Não se pode esquecer que, mesmo no caso daqueles que dominam perfeitamente a escrita e nos deixam memórias ou cartas, o oral nos revela o
"indescritível", toda uma série de realidades que raramente aparecem nos documentos escritos, seja porque são consideradas "muito insignificantes" - é o
mundo da cotidianidade - ou inconfessáveis, ou porque são impossíveis de
2

Ver: El combate en España por una historia sin adjectivos con fuentes orales, Historia y
Fuente Oral, v. 14, 1995, p. 113-116.
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Ver toda uma série de exemplos no texto: Al Margen: La Historia de la Discapacidad.
Historia y Fuenie Oral, v. 13, 1995, p. 5-95.

transmitir pela escrita. É através do oral que se pode apreender com mais clareza
as verdadeiras razões de uma decisão; que se descobre o valor de malhas tão
eficientes quanto as estruturas oficialmente reconhecidas e visíveis; que se
penetra no mundo do imaginário e do simbólico, que é tanto motor e criador da
história quanto o universo racional. Apelo aqui para a experiência pessoal dos
universitários. Um relatório escrito de uma de nossas assembléias consegue
traduzir o que realmente se passou? De minha parte, tendo tido, durante vários
anos, funções de gestão, como responsável pelo sistema educativo de uma região,4 saí desta experiência reconfortado com a idéia de que, mesmo sendo
abundantes, os arquivos escritos são insuficientes para descrever e, sobretudo, se compreender uma realidade tão complexa quanto a história da educação, e de que precisam ser complementados por grandes pesquisas orais que
teremos a oportunidade de realizar. Uma história oral das elites é, portanto, de
grande utilidade e, de novo, ressalto que nossa conferência oferece múltiplas
evidências, quer se tratem de arquitetos do México, de jornalistas brasileiros
ou de intelectuais franceses.5 Devo acrescentar, sobre este ponto, que a história
oral é uma via de acesso privilegiada a uma história antropológica e deve continuar a sê-lo.
Porém, para que a pesquisa oral desempenhe plenamente seu papel, precisa reconhecer seus limites e, até, fazer deles uma força. Explico-me: estou
convencido de que a história oral fornece informações preciosas que não
teríamos podido obter sem ela, haja ou não arquivos escritos; mas devemos,
em contrapartida, reconhecer seus limites e aquilo que seus detratores chamam suas fraquezas, que são as fraquezas da própria memória, sua formidável capacidade de esquecer, que pode variar em função do tempo presente,
suas deformações e seus equívocos, sua tendência para a lenda e o mito.
Estes mesmos limites talvez constituam um de seus principais interesses.
Sem contradição nem provocação, estou, de fato, convencido de que tais
omissões, voluntárias ou não, suas deformações, suas lendas e os mitos que
elas veiculam, são tão úteis para o historiador quanto as informações que se
verificaram exatas. Elas nos introduzem no cerne das representações da
realidade que cada um de nós se faz e são evidência de que agimos muito
mais em função dessas representações do real que do próprio real (mesmo
4

O que chamamos na França recleur d'académie, que, ao contrário de outros países, não
dirige uma universidade, mas os ensinos primário e secundário.
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ComparaF: Oral History: Challenges for the 21 st century, op. cit. grupo de trabalho 7;
trajetórias de intelectuais, p. 321 e as comunicações de: Abreu, A. A. c de Ferreira, M. de
M. Ver, também, os videoteipes de Graciela de Garay, Traición o Modernidad: Reto de Una
Generación, no marco do Proyecto Historia Oral de la Ciudad de México, Testimonios de
sus Arquitectos (1940-1990).

em um nível intelectual bem elevado). O que os historiadores positivistas
consideram radicalmente como o ponto fraco do testemunho oral não apenas nos permite compreender melhor o "vivido" dos testemunhos, mas também conhecer os motores da ação. Esses "erros" nos apresentam uma forma
de verdade superior. Um único exemplo, mas de peso: através da história oral
colhemos, frequentemente, os "rumores". Façamos o levantamento, em nossas diversas histórias nacionais, de todos os acontecimentos importantes
que foram deslanchados por rumores. Permitam que tome apenas um exemplo de minha própria história nacional: um dos atos decisivos da Revolução
Francesa, a abolição dos privilégios na noite de 4 de agosto de 1789 - data
bem conhecida de quantos por ela se interessam-, é resultado de um gigantesco rumor que deu lugar a numerosos movimentos camponeses e que
chamamos de "la Grande Peur" (O Grande Medo) .6
Nesta ótica, são necessários o tratamento crítico e a distância não só para
sinalizar as distorções em relação à realidade passada, mas também para
interpretá-la. Como interpretar o silêncio e o esquecimento? Para nos ajudar, é indispensável a análise da totalidade do documento: hesitações, silêncios, lapsos... Assinalemos, ainda, o interesse da gravação em vídeo, que permite capturar também gestos e expressões. Inútil dizer, estamos todos convencidos de que o documento original é a gravação e que a transcrição não
passa de acessório, não podendo substituir a audição de fitas gravadas ou,
ainda melhor, a visão dos videoteipes.
Quanto às situações de extremo abandono, teremos um belo exemplo com o
painel sobre traumas na Alemanha, coordenado por Alexander von Plato. Não
preciso insistir em lembrar quanto a pesquisa oral é o meio privilegiado para
compreender os mecanismos do mundo da concentração. A melhor história
sobre a solução final na França é Shoah, o filme inteiramente composto de testemunhos de Claude Lanzmann, que se recusou até a recorrer aos documentos
escritos. O horror não terminou com o fim do nazismo, ou com a queda do muro
de Berlim e, infelizmente o sabemos, perpetua-se em novos genocídios, o que
vale dizer que a história oral tem, mais que nunca, o imperativo de testemunhar,
tendo a coragem de permanecer história diante da memória de testemunhos
fragmentados que têm o sentimento de uma experiência única e intransmissível:
é preciso combinar respeito e escuta atenta, de uma lado, com procedimentos
históricos, não importa quanto isto nos seja penoso.7
6

Descrito em belíssimo livro que se tornou um clássico da historiografia francesa, La
GrandePeur,de G. Lefebvre, publicado em 1932 pela Armand Colin.
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Um belíssimo exemplo c dado por Pollack, M. L'Expérience Concentrationnaire, Paris:
Metaillé, 1993.

Não me estenderei muito mais porque estou, aqui, pregando a convertidos e não tenho dúvidas de que os sentimentos que levaram muitos de nós a nos lançarmos neste campo, há vinte ou trinta anos, são
exatamente os mesmos que hoje movem os que iniciam suas primeiras
pesquisas.
Nossa diversidade, uma oportunidade
O terceiro desafio é de ordem metodológica. Fiquem tranquilos, não
irei lembrar a discussão em torno do próprio termo história oral, que
sempre reaparece em nossos encontros: sobre este ponto permito-me
sugerir como referência os comentários que fiz em meu relatório para o
congresso internacional de Montreal8 e, ainda, o que consta das comunicações a esse congresso, e que foram publicados no volume 14 da
Historia y Fuente Oral (de Dora Schwartein, de Pietro Clemente ou de
Jean Pierre Wallot).9 O termo história oral é equívoco e ambíguo, impreciso, mas é simples e, sobretudo, tem agora a antiguidade a seu favor. Devo
acrescentar que sua ambiguidade não me desagrada: o ser equívoco e de
múltiplos sentidos não reflete a imagem da realidade que procura alcançar?
Desconfio, na história, dos conceitos muito simples, muito geométricos.
Pior para as discussões teóricas, das quais nos privaremos! Em contrapartida,
gostaria de abordar um problema mais simples, teoricamente, mas que na
prática é mais complexo, e que não pode se agravar.
Em três décadas de história oral multiplicaram-se os empreendimentos
mais diversos. O crescimento é exponencial e não se trata de um problema
meramente quantitativo, mas qualitativo, também. E o movimento se amplia. Nos Estados Unidos, Dunaway já anotou quatro gerações de
"oralistas";10 na Europa ocidental e na América Latina serão duas, ou três,
conforme o país. Além dos que podemos atribuir-lhe, há muitos outros, e a
diversidade não é tanto de países como de tipos de projeto.
Há as instituições locais, os grupos religiosos, étnicos, ideológicos, as empresas que buscam coligir sua memória oral para reforçar sua identidade, os
8

Histoire orale: bilan d'un quarl de siècle de réflexion méthodologique et de travaux, atas do XVIII
Congresso Internacional de Ciências Históricas. Montreal: 1995, p. 214-215, reproduzido em Historia, Antropologíay Fuentes Orales, v. 15, 1996, p. 166-167.
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La Historia Oral en América Latina; Debate sobre fuentes orales en Italia; Archivistica e
Historia Oral. Historia y Fuente Oral, p. 48-49, 90, 8-9.
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La Inter Disciplinariedad de la Historia Oral en Estados Unidos. In: Historia y Fuente
Oral, p. 14, p. 27-31.

pedagogos preocupados em iniciar seus alunos na história, os jornalistas
tentando fazer compreender tal ou qual realidade social ou evento, os arquivistas e curadores de museus interessados em completar seus acervos de
arquivos - ou que receberam uma encomenda pública - e, finalmente, o
mundo universitário e acadêmico, que coloca um problema histórico a ser
resolvido e procura a resposta nas fontes orais - isoladamente ou, no mais
das vezes, em conjunto com outros documentos.
No próprio campo dos universitários e arquivistas há a história oral das
ciências políticas, de um lado, para quem a fonte oral é complemento dos
documentos escritos, especialmente interessada em interrogar os atores antigamente, os principais, agora, e cada vez mais, também os atores medianos e da base. De outro lado, a história oral antropológica. A segunda tem
amplo domínio e influenciou a primeira, seja pelas conversas com os homens e mulheres do campo, seja pelo tipo de assunto. Há também o caso
particular daqueles que procuram recolher a tradição oral, quer dizer, não a
memória pessoal da testemunha, mas aquilo que lhe foi transmitido. Sabemos a importância desta tradição oral, como documento da história na África, mas acredito estar particularmente bem colocado para vos dizer do interesse que ela pode ter nas civilizações com forte base escrita.
Mas a grande divisão ideológica e epistemológica está em outro lugar:
contrapõe, de um lado, uma história oral militante, radicalmente alternativa; de outro, uma história oral acadêmica. A primeira ambiciona fazer história do ponto de vista dos que estão embaixo e dos excluídos; intervir, interpretar, distanciar-se - como o fazem os historiadores - é quase um sacrilégio, uma tomada ilegítima de poder. Os historiadores acreditam que a melhor homenagem que se pode prestar à memória dos excluídos é transformar sua memória em história. Se quisermos tirar melhor partido da pesquisa oral e extrair toda sua riqueza, não poderemos deixar de utilizar plenamente os procedimentos históricos.
Eis aqui o terceiro desafio: será possível evitar a fragmentação da história
oral? Haverá um diálogo possível entre empreendimentos diversos e com
metodologia variável, ou será o estatuto do testemunho oral radicalmente
diferente? E entre os militantes de uma "história alternativa" e os historiadores acadêmicos, que respeitam seus interlocutores mas buscam um certo
distanciamento e a construção de um verdadeiro discurso histórico? Desta
diversidade, que às vezes beira a explosão, será possível obtermos uma oportunidade e um enriquecimento recíprocos?
Assistindo-se a alguns de nossos debates, pode-se duvidar. É caso de desespero? Por princípio e por método, diria que não. Mas minha resposta não basta.
Devo argumentar e propor alguns princípios para tal enriquecimento.

Primeiro princípio imperativo: se me for permitida esta metáfora em um país
de tradição católica, mas que, contraditoriamente, pratica o sincretismo com a
umbanda, é preciso rejeitar as excomunhões recíprocas. Todos os empreendimentos têm sua utilidade e sua forma de legitimidade. Trazem à luz memórias
orais distintas, mas todas têm interesse, com a condição de que não se perca de
vista essa diversidade, e de que não haja mistura de gêneros. Não se pode
esperar o mesmo resultado de uma pesquisa universitária - que segue uma
problemática determinada e um questionamento preciso na constituição de
um acervo de arquivos orais - como a que há muito é feita na Universidade de
Colúmbia, e de todos os registros, ora em andamento, de testemunhos de
sobreviventes dos campos de extermínio - onde se trata de um trabalho de
militância em defesa da identidade de um grupo. Acredito que mesmo as pesquisas mais modestas podem nos dar muito. Tomarei um único exemplo: o
trabalho pedagógico que tive a oportunidade de apreciar graças aos empreendimentos de minha esposa com suas turmas do liceu de Aubagne, perto de
Marselha. Entrevistando seus avós, mesmo desajeitadamente e sem a sutileza
dos entrevistadores profissionais, as crianças podem obter confidências inestimáveis. Às vezes, a ligação de parentesco sequer é necessária, bastando a distância de duas gerações e que a pessoa idosa sinta a necessidade de transmitir
uma experiência de vida ou uma tradição.11 Posso testemunhar, de minha
parte, que o historiador "profissional", "acadêmico" tem muito a lucrar com
as gravações escolares - e não apenas para a didática da história. Digo isto sem
nenhum espírito demagógico.
A partir do momento em que cada um explicite claramente seus pressupostos, seus objetivos e seu método, sem que ninguém esteja convencido de que o
seu é o único método que chega à verdade, será possível um diálogo e poder-seão utilizar os documentos recolhidos por outrem. Este é o segundo princípio.
Vou ainda mais longe: espero que o século XXI permita o máximo de
análises cruzadas sobre os acervos de pesquisas orais das mais diversas proveniências. Mas, ao formular este desejo, não escapo à questão posta por JeanPierre Wallot, o diretor dos Arquivos do Canadá, durante nossa reflexão de
Montreal: "Até que ponto o testemunho oral se presta a uma utilização fora
de contexto e não prevista por seus criadores?"12 E sequer abordo aqui os
problemas jurídicos extremamente complexos: suponho que estejam acertados pelo momento.

11

Ver Joutard, G. L'enquête orale en classe. Historiens et Géographes, julho de 1981 e os videoteipes:
De L'Orient à l'Occident, un jour, elles ont eu vingt ans (1984), et Le Vent de l'exil (1987),
Productions C.R.D.P. de Marselha.
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Archivistica e Historia Oral . Historia y Fuente Oral, vol. 14, p. 19.

Para levar a interrogação ainda mais longe, evocarei o caso seguinte: é
possível, doravante, que um pesquisador faça um trabalho baseando-se predominantemente em fontes orais sem que ele mesmo jamais tenha feito
uma única pesquisa. Poderemos considerá-lo um "historiador orar"? Por
mim, tenho o ímpeto de responder pela negativa porque para se entender
até que ponto a entrevista é uma construção a dois, onde a participação do
entrevistador é determinante, é preciso que se tenha feito entrevista, quando mais não seja para mensurar os constrangimentos do exercício, o que ele
revela e o que não revela.
Responderia afirmativamente à pergunta de Wallot, na condição, precisamente, de que se conheçam os constrangimentos da entrevista e seus obje¬
tivos. A utilização de documentos desviados de sua função e fora de contexto tornou-se, na historiografia contemporânea, um meio de vencer o silêncio e de atingir as realidades difíceis de serem percebidas. Penso no historiador das mentalidades que na França, por exemplo, utiliza um testamento
para revelar outras realidades bem distintas da riqueza de uma família, ou
das práticas de sucessão: citaria, entre outras, o grau de alfabetização, a
cultura literária, a cultura material, a piedade, a descristianização. Vou mais
longe, ainda: é uma nova oportunidade para a história oral de poder se
beneficiar de uma certa profundidade histórica e de poder fazer um cruzamento de fontes orais, não mais de um mesmo período apenas, mas de épocas distintas, talvez por uma mesma pessoa, com mais frequência por um
grupo. Vêm-me à mente, para o primeiro caso, certos chefes da resistência
francesa que deram seus testemunhos ao saírem da guerra, nos anos 19451950. Vinte ou vinte e cinco anos depois foram interrogados por jovens
pesquisadores. No crepúsculo de suas vidas desejam, frequentemente, fazer
um balanço; escrevem suas memórias, ou são novamente requisitados por
uma nova geração de pesquisadores, ou dentro de colóquios organizados
para o cinquentenário do fim da guerra.13 Uma comparação sistemática é de
grande interesse metodológico para estudar o funcionamento da memória,
sua evolução, a relação do presente com o passado.
Há um campo que é particularmente interessante de se seguir: o da tradição oral. Até agora foi possível esboçar alguns comparativos graças às pesquisas dos folcloristas do século XIX e do início do XX, mas tratava-se de
traços escritos; hoje, é possível estabelecer uma história desta tradição oral,
que tantas vezes se considera imóvel ou, simplesmente, em degradação. E o

13
Dominiquc Veillon, pesquisadora do Institut de l'histoire du temps présent cm Paris,
aborda bem isto em um texto inédito, para sua tese de habilitação, a propósito de JeanPierre Lévy, um dos chefes do movimento de franco-atiradores da resistência.

que se vê é o que se pressentia: que a tradição oral é discurso dinâmico,
constantemente em contato com a atualidade mais contemporânea e, assim, integralmente originária da história. Esta historicidade da tradição
oral é um dos campos mais promissores dos próximos anos, na medida em
que, nos grupos e sociedades onde está viva (e que são mais numerosos do
que se acredita), é um documento histórico de primeira ordem. Acrescento
que uma comparação entre as diversas dinâmicas das tradições orais segundo as civilizações daria muitos frutos. É claro que um lugar particular deve
ser reservado às tradições orais de conteúdo histórico, tão importantes para
as civilizações africanas, mas, já o disse, também significativas em outros
lugares. A este propósito, seria a ocasião de reforçarem os laços com os
africanistas, que têm uma longa experiência na matéria, e com quem lamento não mantermos diálogos mais frequentes.
Torno a dizer: uma das tarefas dos "oralistas" do século XXI será oferecer
a possibilidade de utilizar este novo patrimônio acumulado ao longo de
meio século. E volto-me para nossa presidente: não seria uma das tarefas da
Associação Internacional de História Oral, nos anos vindouros, facilitar tal
utilização? Nossos amigos arquivistas já refletiram sobre os problemas de
conservação e de indexação desde o congresso internacional de Paris, cujo
tema foram as fontes não escritas.14 Com sua ajuda, poderíamos avançar em
pelo menos dois pontos: as questões jurídicas e uma classificação segundo o
tipo de empreendimento.
Para lançar o movimento, porém, os historiadores devem executar suas
funções conduzindo, paralelamente, um trabalho de tipo historiográfico.
Gostaria de fazer uma sugestão: tomar-se um assunto sobre o qual haja
numerosos trabalhos de história oral e, por conseguinte, várias pesquisas de
origens diversas, feitas em diversas épocas e com perspectivas distintas; in¬
teressar-se por ele, não por seu conteúdo, prioritariamente, mas pela
historiografia e pela epistemologia. Tenho até um tema a lhes propor, bem
delimitado no tempo e bastante rico, sem que tenhamos, por isso, de recear
sua dispersão, e que não interessa a um único país apenas - ainda que faça
parte de uma de nossas histórias nacionais - porque tem, também, uma
dimensão internacional muito forte, particularmente devido à intervenção
dos combatentes estrangeiros e, mais tarde, ao exílio. Sem dúvida, já adivinharam: refiro-me à guerra civil espanhola; basta reler os programas de
nossos grandes encontros e verão que é raro não encontrar uma, duas ou
14

Com este congresso em vista, os arquivistas franceses haviam refletido sobre a questão
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três comunicações sobre o assunto - e não só de espanhóis. Para tomar um
único exemplo, que ilustra bem meu objetivo, em nosso último congresso
de Gotemburgo, Dora Schwarzstein estudou a construção da identidade
entre os republicanos espanhóis exilados na Argentina, e Javier Cervera
Gil, "a quinta coluna": não se trata apenas de história política, mas antropológica, também. Neste mesmo ano, encontraremos ainda três comunicações sobre o mesmo período. Volto a ressaltar, não estou propondo um
novo encontro sobre a guerra civil espanhola. Ela serviria de ocasião para
levar a comunidade dos historiadores "oralistas" a refletir sobre o patrimônio
oral já existente, sobre este tema e sua possível utilização no século XXI.
Recensear todas as pesquisas sobre o assunto, agregando-lhes os documentos orais; compará-las; analisar as diferenças e os pontos comuns; tentar
novas utilizações de documentos mais antigos: eis algumas tarefas que
poderíamos abraçar neste tipo de encontro.

Historia oral e nova tecnologia
O quarto desafio impõe-se por si só (Paul Thompson já o evocara na sessão
de abertura da conferência de Gotemburgo):15 é a boa utilização das novas
tecnologias pela história oral. Será necessário lembrar um ponto da história? As premissas da história oral na Universidade de Colúmbia estão ligadas
à descoberta do gravador, que nos permitiu capturar a voz, em vez de nos
contentarmos com as notas escritas, integrando, assim, em nossa análise, os
silêncios, as hesitações, os lapsos. Diferenças consideráveis em relação às
pesquisas etnológicas do início do século.
Este quarto desafio não deixa de estar ligado ao anterior. É, sem dúvida,
graças às redes informatizadas que podemos facilmente indexar e reencontrar numerosos acervos de arquivos orais, localizar as pesquisas em andamento, dialogar uns com os outros. Para quando, sra. Presidenta, a abertura
de um site de nossa associação na Internet, com um fórum? Encontro grande dificuldade para obter informações sobre os diferentes projetos de história oral a partir dos grandes motores de pesquisa - Excite, Hotbot, Altavista
ou Yahoo. Não que nos faltem referências: elas existem em grande número,
um número, às vezes, grande demais, mas estão perdidas, em meio a assuntos os mais variados e inesperados. Porém, um site nosso, ainda que útil, é
secundário em relação à própria evolução das entrevistas.
Com o desenvolvimento da imagem digital e a facilidade cada vez maior da
tomada de imagens e de sua flexibilidade, que, no limite, torna desnecessário
15
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o trabalho do cinegrafista, coloca-se o problema da multiplicação de entrevistas sistematicamente filmadas. Várias grandes coletas já a utilizam; por exemplo, no caso dos testemunhos dos deportados (ver o empreendimento de
Spielberg). Já vemos hoje várias sessões de nossos encontros consagradas à
apresentação de vídeos. Percebemos o grande interesse que têm: ao lado da
palavra, a linguagem das mímicas, das expressões e dos gestos; mas ressaltamos, também, todos os seus constrangimentos: uma intervenção ainda maior
do entrevistador e, em consequência, o caráter cada vez mais construído do
testemunho. Para os entrevistados mais frágeis, bloqueios adicionais. As dificuldades de interpretação são maiores: seja temos grande tendência para nos
limitar ao conteúdo, raramente fazendo o estudo dos silêncios ou das hesitações, o que esperar, então, de mímicas e gestos?
As novas tecnologias também multiplicam os documentos orais que
não decorrem exatamente de história oral, mas aos quais precisamos dar
atenção: os audio-livros, as videocartas e, mais além, como integrar o conteúdo dos inúmeros fóruns da Internet, ou das páginas de simples particulares na Web? Paradoxalmente, voltamos à escrita, mas a uma escrita muito mais amplamente difundida, mesmo que hoje envolva apenas uma minoria.
Neste trabalho, posso apenas enumerar certos problemas, sem ter condições de aferir todas as suas consequências. O ponto importante é estar em
permanente estado de vigília. É uma banalidade afirmar que a técnica, não
importa quão sofisticada seja, vale apenas pela utilização que lhe dão os
homens e as mulheres. É preciso, de novo, estarmos atentos a suas limitações, e conhecê-las bem, para delas não sermos vítimas. Por que não criar,
dentro da estrutura da Associação Internacional de História Oral, uma
célula de vigia que tenha por função manter-se a par de todas as evoluções
tecnológicas que possam influenciar de alguma maneira o campo da história oral? Chamo atenção para o fato de que a IASA (International
Association of Sound and Audiovisual Archives) está organizando seu
congresso anual de novembro de 1998 em torno do tema Improving access to
sound and audivisual collections: how to respond to the challenges of new media
technology? (Aprimorando o acesso às coletas sonoras e audiovisuais: como
responder aos desafios da nova tecnologia de mídia?).

História oral e identidade
O último desafio talvez seja o mais delicado, e nos envolve tanto individual quanto coletivamente, não apenas como historiadores ou historiadoras,
mas principalmente como cidadãos e cidadãs. Explico-me.

Houve, desde o início, uma estreita ligação entre história oral e identidade.
No índice dos 12 primeiros números de Historia y Fuente Oral este termo aparece em terceiro lugar, logo após "metodologia" e "mulheres". Na última conferência, de Gotemburgo, encontram-se 31 comunicações - em um total de
138 - diretamente ligadas ao tema; mais que um quinto (22%). Aqui, no Rio,
esta presença é ainda maior: 56 intervenções (entre 175) tratam do assunto,
não apenas nos sete grupos de trabalho,16 mas dispersas em outros lugares, o
que perfaz pouco menos de um terço (32%). Esta forte posição e sua progressão não são de surpreender: a memória é um elemento constitutivo da identidade. Assistimos, hoje, ao crescimento da força de todas as identidades, de
sexo, de grupo, de religião, de nações, o que seria uma reação à globalização e
a uma certa uniformização cultural (ao menos superficial).
Numerosos empreendimentos de história oral participam deste crescimento de força, que eles exprimem e reforçam, alternando-se como causa e consequência do movimento identitário.
Este fortalecimento das identidades, perfeitamente compreensível, pode
ser a melhor ou a pior das coisas. Porque há identidades abertas e identidades
fechadas e, sejamos realistas, espontaneamente a identidade se fecha, porque
defende o que acredita ser sua "integridade", reage contra tudo que lhe parece
estrangeiro, é exclusivista, e o perigo da xenofobia e do racismo não está
distante. É em nome da memória e da identidade que os protestantes e católicos irlandeses vêm se matando, há décadas, e que ocorreram os
enfrentamentos que conhecemos na antiga Iugoslávia. Foi em nome das identidades nacionais que houve as primeiras grandes hecatombes do século XX refiro-me à Primeira Guerra Mundial. Sobre este ponto, estamos na linha de
frente, a história oral tem pesada responsabilidade: manejamos a "dinamite"
e, até, o "nuclear". Trazer à luz o patrimônio oral, instrumentalizado, pode
contribuir para fortalecer as identidades simplificadoras, maniqueístas, que
excluem, portadoras do ódio e da morte. Tenho a ilusão de acreditar que
podemos ajudar as identidades fechadas a se abrirem, desempenhando nosso
papel pleno de historiadores e historiadoras, e não o de simples memorialistas.
O memorialista se contenta em escutar, recolher fielmente, sem jamais intervir nem tomar a mínima distância; seu silêncio vale aprovação, para não
dizer adesão. O historiador não deixa de ouvir e recolher, mas sabe que deve se
16
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distanciar, que a simpatia necessária, virtude cardeal do bom entrevistador,
não deve cegá-lo nem privá-lo da lucidez. O cruzamento das fontes, o necessário espírito crítico não são incompatíveis com o respeito devido à testemunha ou aos grupos. A história relativiza, na melhor acepção do termo; ela
desafia a idéia simplista de uma memória e tradição oral - sua expressão
mais formalizada - puras, originais, sem nada a dever, que exprimem a alma
de um grupo. A história mostra, ao contrário, que estas são construções que
evoluem, integram elementos exteriores, estrangeiros, que são até mais dinâmicas, que são capazes de mestiçagens culturais. Relativizar não significa
diminuir nem, menos ainda, desprezar. Fazer compreender, a uns e outros,
que se reconhece a parte da verdade que exprimem, mas que sua verdade não
é a verdade global é ajudá-los a abrir suas identidades. Para facilitar a aceitação deste discurso, nós, os historiadores, devemos também reconhecer o
caráter parcial da verdade que trazemos à tona: estamos longe de exprimir
o real em toda sua diversa complexidade - cada um de nós, individualmente,
é claro, mas também a comunidade dos historiadores em sua totalidade.
Artistas e escritores têm uma outra visão da realidade que é uma outra
forma de verdade. Um encontro como o que propus a respeito da guerra civil
espanhola mostraria isto claramente.
Empreguei há pouco a expressão mestiçagem cultural; não foi por acaso.
Jovem historiador, li apaixonadamente, há quase quarenta anos, o belíssimo
livro sobre o país que nos acolhe, livro pioneiro de Gilberto Freyre, CasaGrande e Senzala (1933), traduzido para o francês, em 1952, com o título
Maitre et esclave,17 tradução em que se perdeu parte do sentido, muito mais
rico, do original, e que não revela o conteúdo de um livro de múltiplos
sentidos. Esta obra revela quanto da profunda riqueza deste país nasceu de
sua mestiçagem. Não estamos longe de nosso último desafio. Prestei bastante atenção, durante nossa discussão, ao uso do termo mestiçagem por
Alessandro Portelli. A mestiçagem, originalmente, é o resultado de uma
opressão sexual agregada a todas as demais opressões engendradas pela
barbárie da escravidão. Mas, de certa maneira, a mestiçagem cultural é uma
revanche dos fracos contra a mestiçagem genética, pois consiste em reconhecer pleno valor à cultura do escravo que influencia, às vezes de forma
determinante, a cultura do senhor. Daí que as ideologias mais racistas - o
nazismo, por exemplo - execram a mestiçagem cultural e acusam, por exemplo, a arte moderna de ser decadente porque é mestiça e, particularmente,
influenciada pela arte africana.
17
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Para que as identidades não sejam "mortíferas", quer dizei; portadoras da
morte, é preciso que saibam mestiçar-se, ou seja, reconhecer a necessidade
de contribuições exteriores, estrangeiras. A história oral, que por seu permanente recurso à memória é um poderoso vetor de identidade, pode ajudar
as identidades a efetuar esta mestiçagem necessária, antídoto do fechamento: em primeiro lugar, ela demonstra que em suas próprias construções as
identidades já são mestiças, e que basta, portanto, que permaneçam fiéis a
esta origem; assim, ela pode ajudá-las assumindo completamente sua própria mestiçagem, suas ambiguidades (a ambiguidade do próprio nome "história oral") e sua diversidade.
Faço votos, em todo caso, que durante estes quatro dias possamos aceitar
nossa diversidade, aferir suas possibilidades e dela tirar o máximo proveito.

AOS CINQUENTA ANOS: UMA PERSPECTIVA INTERNACIONAL DA HISTÓRIA ORAL*

egundo a tradição registrada pela North American Oral History
Association, "a história oral, como técnica moderna de documentação histórica, foi estabelecida em 1948 quando Allan Nevins,
historiador da Universidade de Colúmbia, começou a gravar as memórias
de pessoas importantes da vida americana". Este ensaio explora, cinquenta
anos depois, temas relevantes da história oral. Enfoca quatro desdobramentos que estão no cerne das atuais preocupações dos historiadores
orais, tirando lições de projetos de todo o mundo. Em primeiro lugar, os
acadêmicos reconhecem hoje que o processo de entrevista opera dentro
de sistemas de comunicação culturalmente específicos, de modo que
não há, necessariamente, uma única, ou universal "maneira certa", de se
fazer história oral. Em segundo, novas reflexões sobre memória e história apresentaram outras oportunidades e dilemas à interpretação dos
testemunhos orais. Em terceiro lugar, uma crescente ênfase dada à importância do ato de recordar para o narrador ampliou a prática da história oral, permitindo-lhe ser mais que uma metodologia de pesquisa. Finalmente, à medida que novas tecnologias multiplicam os modos de registrar entrevistas e apresentar história oral, os acadêmicos trazem para
o centro de suas preocupações as maneiras como as memórias das pessoas
são usadas, ou abusadas, na apresentação pública. Esta pesquisa não apresenta conclusões nem recomendações definitivas; o que se pretende é
sugerir indicações para um debate continuado.1

S

* Anteriormente publicado em The Journal of American History, September, 1998, p. 1-15.
Tradução de Paulo Martins Garchet.
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Nova York: 1998.

A "maneira certa" de fazer história oral?
Atendendo à feroz crítica de cientistas sociais positivistas e historiadores
documentalistas tradicionais, alguns dos primeiros manuais de entrevistas
procuraram legitimar a história oral advogando um modelo "científico"
para a entrevista de pesquisa: o entrevistador deveria usar um questionário
consistente e cuidadosamente estruturado de modo a facilitar a análise comparativa; ele, ou ela, deveria controlar o enfoque e o fluxo da entrevista,
mantendo, porém, uma presença neutra e objetiva, evitando, assim, afetar
adversamente as histórias contadas; deveria conduzir entrevistas individualmente e fazer o mínimo de interrupções possível.2
Na prática, os historiadores orais geralmente achavam difícil fazer as entrevistas seguindo um conjunto único de técnicas ou regras. Como escreveu, em 1970, Charles T. Morrissey, o pioneiro da história oral norte-americana: "reduzir o ato de entrevistar a um conjunto de técnicas é ... como
cortejar seguindo uma fórmula ... Há o perigo de se confiar demais nos
instrumentos, e de menos na intuição, à antiga, sobre quais instrumentos
usar em que situação... as técnicas e outros aspectos da história oral variam
conforme o tipo de pessoa que se estiver entrevistando." Ainda assim,
Morrissey resumiu sua experiência pessoal em entrevistas sobre as presidências de Harry S. Truman e John F. Kennedy em conselhos práticos para
entrevistadores da história oral: a importância da preparação; a necessidade
de estabelecer rapport e intimidade, de ouvir e de fazer perguntas abertas, de
refrear os impulsos de interromper; a importância de permitir pausas e silêncios, de fugir dos jargões, de evitar ser inquisitivo e de minimizar a presença do gravador.3
À primeira vista, parece difícil discordar de conselhos de tanto bom senso.
Contudo, os historiadores orais vieram a perceber, nos últimos anos, o fato
crucial - derivado, em parte, da antropologia e de estudos sobre as comunicações e promovido por pesquisadoras feministas - de que a entrevista é
uma relação que se insere em práticas culturais particulares e que é informada por relações e sistemas de comunicação específicos. Em outras palavras, não existe uma única "maneira certa" de entrevistar, e a maneira que o
"bom senso" indica como "certa" para entrevistas com membros da elite
política branca do sexo masculino pode ser completamente inadequada em
outros contextos culturais.
2
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As experiências de história oral em contextos fora do mundo ocidental
confirmam a opinião de que as técnicas desenvolvidas no Ocidente podem
ser incompatíveis com sistemas e relações de comunicação autóctones. Na
Conferência Internacional de História Oral realizada em Nova York, em
1994, o historiador oral cingapuriano Daniel Chew argumentou que as
perguntas incisivas, que são parte integrante de uma entrevista ocidental,
podem ser inadequadas - e até impossíveis, na verdade - em um contexto
asiático, onde poderiam infringir fortes expectativas culturais a respeito
da deferência devida à autoridade dos mais velhos. Escrevendo sobre compilação de testemunhos orais em países em desenvolvimento, Hugo Slim e
Paul Thompson caracterizam a entrevista individual como potencialmente um "encontro perigosamente íntimo" e argumentam que a recordação
em grupo pode ser uma abordagem mais aceitável e conhecida em determinadas sociedades. Fundando-se no trabalho de antropólogos, explicam
que os pesquisadores precisam ter em mente as hierarquias locais e as
"normas relativas a rodízios, ordem de discussão dos tópicos, ou vários
rituais pertinentes às narrativas de histórias", que podem divergir substancialmente da etiqueta da conversação nos países ocidentais. Em algumas sociedades africanas, há uma estação própria para contar histórias (o
entrevistador bem preparado chega no inverno) e contá-las gera uma expectativa de recompensa ou prêmio. Circunstâncias objetivas podem, também, ditar a boa prática para uma sociedade particular: os historiadores
orais namibianos recebem a orientação de usar lápis e papel para registrar
suas entrevistas visto que, frequentemente, faltam-lhes condições para ter
um gravador de áudio ou videoteipe. Em alguns contextos, uma identificação
como membro do grupo (insider) pode ser pré-requisito para uma entrevista
bem-sucedida. Belinda Bozzoli, historiadora e socióloga sul-africana, descobriu que as anciãs da aldeia de Phokeng sentiam-se mais confortáveis e se
abriam mais quando entrevistadas por uma assistente de pesquisa, Mmantho
Nkotsoe, porque ela era " 'uma menina de Mabeskraal', a aldeia próxima".
'Assim, o que poderia parecer uma deficiência de Mmantho para os positivistas
(seu envolvimento subjetivo com as vidas das informantes e a percepção que
estas tinham dela como uma pessoa com significado particular em suas vidas)", escreve Bozzoli, "provou-se sua maior vantagem." 4
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Slim e Thompson concluem que é "fundamental ter em mente estas
diferentes dimensões conceituais e culturais das entrevistas e da informação histórica":
Uma parte vital de qualquer preparativo para um projeto de testemunho oral é obter informações sobre o que o antropólogo britânico Charles Briggs descreve como "repertório comunicativo" das
pessoas: suas formas particulares, seus eventos especiais, suas categorias de fala e seus tabus. A regra mais fundamental é ter sensibilidade para com os modos habituais de fala e comunicação e permitir
que as pessoas falem segundo seus próprios termos.
É igualmente necessário que o historiador oral esteja atento às nuanças
culturais quando realiza entrevistas dentro de sua própria sociedade, que
dificilmente será culturalmente homogênea. Os entrevistadores precisam
ter sensibilidade para com os padrões de relacionamento e comunicação de
subculturas definidas porgênero,classe, raça e etnia, região, sexualidade,
deficiências e idade. Janis Wilton escreve que há forte resistência entre as
pessoas mais velhas da comunidade chinesa na Austrália, homens e mulheres, a se referirem a experiências negativas de racismo em suas entrevistas,
em parte porque tal franqueza pode solapar uma aceitação social conquistada a duras penas e, em parte, também, devido a uma preferência cultural por
não falar mal do passado. Em entrevistas com refugiados cambojanos na
Nova Zelândia, Nicola North também encontrou "diferenças culturais sutis
que influenciam a franqueza de informações", em particular devido à insegurança dos refugiados com as revelações. Quando Akemi Kikumura entrevistou sua própria mãe, uma issei que emigrara para os Estados Unidos em
1923, percebeu que ela só falaria sobre certos aspectos significativos de sua
vida com outro membro da família, porque "a gente não revela a alma para
um tanin (pessoa que não é parente)".5
Numa perspectiva feminista, Kristina Minister afirma que "o método de
história oral continua a se assentar sobre a premissa de que os entrevistadores
conduzirão as entrevistas da maneira como os homens conduzem entrevistas". Ela argumenta, por exemplo, que os padrões de conversação das mulheres norte-americanas não são iguais ao padrão masculino de rodízio nas
5
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entrevistas, e que, com estas mulheres, uma estratégia de entrevista mais
interativa propiciará comunicação e narrativas mais eficazes. O historiador
oral escocês Graham Smith argumenta que as mulheres da classe operária
das gerações de sua mãe e de sua avó na cidade de Dundee estão habituadas
a falar de suas vidas em grupos de mulheres - no local de trabalho, na vizinhança, na lavanderia - e há maior possibilidade de que venham a se abrir e
instigar as memórias, histórias e interpretações umas das outras em entrevistas em grupo. Se houver um conselho universal sobre entrevistas de
história oral, este será que o entrevistador precisa estar constantemente
alerta para perceber qual a boa prática de entrevista em culturas e circunstâncias particulares.6
"Memórias não confiáveis" vistas como recurso,
em vez de problema
A história oral, definida por Ronald J. Grele como "entrevistas com participantes, testemunhas oculares dos eventos do passado, visando a reconstrução
histórica" é um valioso método de pesquisa, imprescindível para a história do
século XX.7 Ela permite acesso à experiência não documentada - inclusive as
vidas de líderes que ainda não escreveram suas autobiografias - e, mais importante, às "histórias ocultas" dos marginalizados: trabalhadores, mulheres,
indígenas, minorias étnicas e membros de outros grupos oprimidos, ou excluídos. As entrevistas de história oral também permitem explorar aspectos
da experiência histórica que raramente são registrados, tais como relações
pessoais, vida doméstica e a natureza de organizações clandestinas. Elas
oferecem uma rica evidência sobre os verdadeiros significados subjetivos,
ou pessoais, de eventos passados: qual a sensação de casar-se, de estar na
linha de fogo, de enfrentar a morte em um campo de concentração. Os
historiadores orais são singulares em sua capacidade de questionar seus
informantes, de fazer perguntas que podem não ter sido imaginadas no
passado e de evocar reminiscências e entendimentos anteriormente silenciados ou ignorados. Usufruímos os prazeres -bem como os consideráveis
desafios - de nos engajarmos em relacionamentos humanos ativos no curso de nossas pesquisas.
6
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Contudo, esses relacionamentos e o uso de memórias como evidência histórica têm sido severamente criticados. No centro das críticas à história oral no
início dos anos 60 estava a convicção de que a memória seria distorcida pela
deterioração física, na velhice, pela nostalgia, pelos preconceitos pessoais tanto do entrevistador quanto do entrevistado - e pela influência das versões
retrospectivas e coletivas do passado. O historiador australiano Patrick
O'Farrell, por exemplo, escreveu, em 1979, que a história oral estava se deslocando para "o mundo da imagem, da memória seletiva, por camadas superpostas
de puro subjetivismo... E onde nos levará? Não à história, mas ao mito". 8
Garrochados pelas censuras dos historiadores documentalistas, os primeiros historiadores orais desenvolveram diretrizes para avaliar a
confiabilidade da memória oral (ao mesmo tempo que, perspicazes, lembravam aos tradicionalistas que as fontes documentais não são menos seletivas
e tendenciosas). Baseados na psicologia social e na antropologia, mostraram
como determinar a tendenciosidade e a fabulação da memória, o significado
da retrospecção e a influência do entrevistador. Da sociologia, adotaram
métodos de amostragem, e da história documental trouxeram regras para
verificar a confiabilidade e a coerência interna de suas fontes. As diretrizes
propiciaram marcos úteis para a leitura de memórias e para sua combinação
com outras fontes históricas para descobrir o que aconteceu no passado.
Durante os anos 70, historiadores orais em distintas partes do mundo
começaram a questionar a ênfase nas "distorções" da memória, e a encarar
"as peculiaridades da história oral" como um ponto forte, em vez de fraqueza. Uma das mudanças mais significativas nos últimos 25 anos de história
oral foi o reconhecimento de que a, assim chamada não confiabilidade da
memória pode ser um recurso, em vez de um problema para a interpretação
e a reconstrução históricas. Luisa Passerini, por exemplo, analisou os silêncios e as incoerências das memórias da classe trabalhadora durante o regime
fascista de Benito Mussolini no entreguerras para mostrar como a ideologia
fascista havia se entranhado profundamente na vida cotidiana e na identidade pessoal, e para revelar a dificuldade de se lembrar de envolvimentos
com um regime desacreditado. Outro italiano, Alessandro Portelli, observou que os entrevistados do centro industrial de Terni lembravam "erradamente" a data da morte do trabalhador Luigi Trastulli. Este morrera durante uma pequena manifestação contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 1949, mas a população local recordava sua morte
como um martírio durante greve e lockout catastróficos que envolveram
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toda a cidade em 1953 e terminaram com a derrota do sindicato e o fim da
garantia de emprego. Portelli argumentou que a memória enganada era
uma chave fundamental para a compreensão dos verdadeiros significados
desses eventos para os indivíduos e para a comunidade da classe trabalhadora, de como haviam acontecido e como ficaram na memória. Concluiu que
"o que realmente importa é que a memória não é um depositário passivo de
fatos, mas um processo ativo de criação de significados".9
Embora não tivessem conhecimento desses escritos europeus, alguns historiadores orais norte-americanos começaram, nos anos 70, a imaginar possibilidades mais sofisticadas para interpretação e uso da memória. Escrevendo, em 1972, sobre o influente livro Hard Times: An Oral History of the Great
Depression (Tempos Difíceis: Uma História Oral da Grande Depressão) de Studs
Terkel, Michael Frisch argumentou contra a atitude de que a memória oral
seria "a história como realmente ocorreu", e afirmou que a memória - "pessoal e histórica, dos indivíduos e de sua geração" - deveria ser posta no
centro do palco "como objeto - não apenas método - da história oral": "o
que acontece à experiência quando se vai tornando memória? O que acontece às experiências quando se vão tornando história? À medida que uma
era de intensa experiência coletiva vai fazendo passado, qual é a relação da
memória com a generalização histórica?" Se as memórias forem tratadas
como um objeto de análise histórica, a história oral pode se tornar "um
poderoso instrumento para a descoberta, exploração e avaliação da natureza
do processo de memória histórica - como as pessoas compreendem seu passado, como vinculam a experiência individual e seu contexto social, como o
passado torna-se parte do presente, e como os indivíduos o utilizam para
interpretar suas vidas e o mundo à sua volta".10
Uma história cultural e intelectual mais detalhada é necessária para se
explicar como e por que asidéiase abordagens exemplificadas nos trabalhos
de Passerini, Portelli, Frisch e outros passaram, em uma década, das margens
ao centro da história oral. Nas memórias de diversas figuras-chave sobressai
um evento: a Conferência Internacional de História Oral realizada na Universidade de Essex, em 1979, que reuniu historiadores orais norte-americanos e europeus em significativo intercâmbio cultural. Ron Grele recorda
este evento como uma "epifania":
9
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Acho que o que excitava a maioria de nós era que estivéramos todos
trabalhando em torno do mesmo conjunto de problemas em história oral, quase sozinhos em nossos respectivos países, e agora nos
encontráramos uns aos outros. Na verdade, nosso interesse girava
em torno da questão de como lidar com o material das entrevistas
para além de algum tipo de atitude empírica e positivista - o que
hoje chamaríamos subjetivismo. Lembro-me de ouvir Luisa
(Passerini) apresentar seu ensaio sobre os trabalhadores italianos e
o fascismo e me pegar dizendo a mim mesmo: é claro, é claro. É isto.
A maior parte da excitação em Essex era política. A maioria de nós
era produto dos movimentos dos anos 60 e muitas das questões que
trouxéramos para nossos trabalhos eram temas dessa geração:
subjetivismo, espontaneidade, populismo versus elitismo, memória
coletiva, cultura da classe trabalhadora, problemas da cultura em
geral e o que hoje chamamos reflexividade. ... Como vínhamos da
mesma posição, politicamente, não tardamos em descobrir que nossos trabalhos eram ecos uns dos outros. As ligações eram intrínsecas; baseavam-se nas experiências.11
A rica polinização cruzada de novas abordagens teóricas que se tornou evidente em Essex repetiu-se em conferências internacionais subsequentes e
diversos trabalhos enunciando estas abordagens foram publicados, ao longo
dos anos seguintes, nos periódicos britânicos History Workshop e Oral History, na
Oral History Review e no novo International Journal of Oral History publicado nos
Estados Unidos. Por volta do início dos anos 90, a literatura crítica sobre teoria
e prática da história oral estava amplamente informada por esses primeiros
escritos e os artigos e livros demonstravam, frequentemente, uma impressionante sofisticação teórica em suas interpretações e usos do testemunho oral.
Os historiadores orais não caminharam sozinhos neste desenvolvimento
de abordagens teoricamente sofisticadas às reminiscências de histórias de
vida. Nas décadas de 80 e 90 houve uma explosão de pesquisas utilizando
histórias de vida, orais e escritas, em uma ampla gama de campos intelectuais, geralmente os que atravessavam fronteiras disciplinares tradicionais,
como a sociologia de história de vida, as abordagens biográficas e autobiográficas em estudos literários, a antropologia, estudos culturais, psicologia
narrativa, estudos de linguística e comunicação e trabalhos conexos que
exploravam as relações entre identidade, memória e narrativa pessoal.12
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Enquanto os desenvolvimentos teóricos e metodológicos nesses campos
enriqueciam a prática da história oral, os historiadores orais contribuíam
para a teoria, o método e as políticas da pesquisa de história de vida através
de suas reflexões interdisciplinares sobre o relacionamento nas entrevistas
e sobre as maneiras de interpretar e utilizar o testemunho oral.
Tem-se ouvido reclamações de que talvez esta teorização tenha ido longe
demais e que as importantes motivações iniciais da história oral - proporcionar evidências empíricas sobre experiências não documentadas e
potencializar grupos sociais que haviam sido ocultos da história - estariam
ficando submersas sob o peso de teorias pós-estruturalistas e pós-modernis¬
tas. Na Conferência Internacional sobre História Oral de Nova York, em
1994, Frisch observou que os debates teóricos sobre subjetividade e narrativa tinham, algumas vezes, conexões de transferência com "a cultura e as
vidas reais" e alertou para o perigo de se tomar experiência por teoria, em vez
de se usar a teoria para entender a experiência e possibilitar mudanças. 13
Uma importante tendência emergente é o esforço renovado para ligar a
sofisticação teórica em torno de narrativa e memória com o compromisso
político com a história dos grupos oprimidos e marginalizados, que motivou a primeira geração de historiadores orais feministas e socialistas. Em
um artigo sobre operárias fabris, por exemplo, a historiadora canadense
Joan Sangster explorou os debates feministas sobre a construção social da
memória e dilemas teóricos postos, à lingua e à representação, pelas abordagens pós-estruturalista e pós-modernista. Ela concluiu que "sem uma firme
base de narrativas orais, e sem contexto social - e sem uma análise penetrante da relação entre os dois - os insights sobre forma de narração e apresentação podem permanecer desvinculados de qualquer crítica produtiva à opressão e à desigualdade".14
Em impressionante artigo recente, Elizabeth Lapovsky Kennedy demonstra
como sua história oral de lésbicas da classe operária em Nova York foi enriquecida
por estratégias interpretativas que observam as qualidades empírica, subjetiva e
narrativa do testemunho oral. O cativante estilo das narrativas de suas informantes revela a importância do contar histórias em uma comunidade que precisava criar identidades alternativas e "diretrizes para viver". Abraçando a singular natureza subjetiva das histórias de vida, Kennedy pôde analisar como suas
13
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narradoras enfrentaram e resistiram à discriminação heterossexual e à homofobia
e como os indivíduos "decidem construir e expressar sua identidade". Precisamente, onde as memórias das narradoras apresentavam contradições internas,
ou entravam em conflito umas com as outras, elas "transmitiam a liberdade e a
alegria, e a dor e a limitação que caracterizaram a vida de bar de meados do
século XX". As divergências entre as memórias dos homossexuais masculinos e
das lésbicas sobre os distúrbios de Stonewall, em Nova York, em 1969 (um
momento crucial da liberação homossexual), bem como a exclusão de algumas
histórias do mito, ou metanarrativa, de Stonewall, expressaram "a posição ambígua das mulheres na culturagay"e capturaram "os processos culturais de se
fazerem as lésbicas e as mulheres invisíveis na história". Kennedy demonstra
que "há muito que aprender através da análise integral das naturezas subjetiva
e oral das histórias orais". Sua conclusão - de que os valores empíricos e subjetivos da evidência oral são "inteira e mutuamente complementares", e de que
não devem ser "erroneamente polarizados" - é uma recomendação fundamental para todos os historiadores orais.15
Mais que um método de pesquisa: história oral, defesa (Advocacy) e
afirmação (Empowerment)
O fato de que a pesquisa histórica exige um relacionamento humano
levou alguns historiadores orais a considerar as consequências do recordar
para os narradores, e os benefícios para os pesquisadores. A historiadora oral
britânica Joanna Bornat escreve eloquentemente sobre a transformação de
seus próprios entendimento e prática:
Voltando os olhos para o início dos anos 70, o que parece notável
agora é o fato de que nós, historiadores orais, tenhamos levado
tanto tempo para perceber que estávamos envolvidos em um processo com trânsito em mão dupla. Era um relacionamento com
pessoas que estavam entregando alguma coisa que era pessoal e,
frequentemente, muito íntimo. Muitos de nós víamos as entrevistas como apenas outra fonte de evidência a ser explorada.... Havia
boa intenção, mas um único objetivo em mente: a obtenção de
material "aproveitável". Invariavelmente, era o entrevistado que
lembrava ao historiador que se tratava de uma experiência compartilhada. A operária têxtil aposentada de West Riding que agradecia - a mim - por fazer-lhe perguntas sobre seus dias como
15
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jovem trabalhadora fabril fez-me perceber que a história oral
pode ser agradável e excitante de ambos os lados do microfone.16
Bornat delineia o desenvolvimento, na Grã-Bretanha, de um movimento social que ligou historiadores orais acadêmicos e editoras comunitárias ao "trabalho de reminiscência" em ambientes de atendimento a
idosos. Ela observa o crucial reconhecimento, nos anos 60 e 70, de que a
recordação poderia ser um processo valioso de afirmação para os mais
velhos. Progressos na psicologia dos idosos haviam desafiado uma visão
ortodoxa de que a reminiscência era uma "atividade anormal e patológica, algo a ser desencorajado", sugerindo, ao invés, que a recordação orientada poderia ter benefícios terapêuticos; 17 que poderia, também, aprimorar o tratamento, permitindo àqueles que serviam aos idosos vê-los
como mais que montes de problemas e desenvolverem estratégias baseadas no conhecimento das ricas experiências de vida dos pacientes. Bornat
descreve a explosão do interesse pelo trabalho de reminiscência com
pessoas mais velhas, na Grã-Bretanha, nos anos 80, em asilos e hospitais,
em trabalho de campo de assistência social e através da educação de adultos e grupos de auto-ajuda.
Os vínculos entre a história oral e os trabalhos de reminiscência são
especialmente fortes na Grã-Bretanha e, em menor medida, na Austrália e
na Nova Zelândia, porque alguns dos mais entusiásticos defensores do
trabalho de reminiscência nesses países têm sido também historiadores
orais e porque vibrantes projetos comunitários de história e educação têm
enfatizado, ali, o valor da recordação, tanto para os participantes, como
para a pesquisa histórica. É revelador que uma recente antologia norteamericana sobre teoria e prática do trabalho de reminiscência (geralmente chamado "revisão de vida" [life review] nos Estados Unidos) seja dominada por profissionais de saúde e assistência que aparentemente operam
isolados dos historiadores. Como argumenta Bornat:
A separação entre história oral e reminiscência provoca o risco de
distanciar as pessoas mais velhas do processo, e enfraquece seu controle sobre o que está sendo produzido. A busca da história oral é
uma meta que todos perseguimos, quer trabalhemos como pesquisadores individuais de qualquer idade, ou em grupos com pessoas
mais velhas. O trabalho de reminiscência (ao contrário da história
oral convencional, acadêmica) implica um papel mais ativo para
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aqueles cujas memórias se buscam e introduz metas e objetivos que
podem ser pessoais, sociais e - é claro - históricos.18
Há práticas correlatas em que os benefícios pessoais e sociais da recordação são considerados de igual importância para a informação histórica. Em
países do terceiro mundo, no "Sul", a história oral é utilizada em projetos de
desenvolvimento, para garantir que intervenções de ajuda externa - tais
como novas tecnologias agrícolas - aproveitem o conhecimento local e
complementem o uso tradicional da terra. Por exemplo, Nigel Cross e
Rhiannon Barker descrevem como o SOS Sahel Oral History Project (Projeto
SOS História Oral do Sahel) registrou histórias de homens e mulheres da
África ao sul do Saara, sobre as mudanças que estão ocorrendo em seus
ambientes e modos de vida. "Nossa intenção não foi acumular fatos", explicam, "mas, ao contrário, descobrir histórias, aprimorar as técnicas para coligi-las e, mais importante de tudo, demonstrar seu valor e sua utilidade."
Através do projeto de história oral, os aldeões participaram ativamente da
criação de estratégias de desenvolvimento informadas e adequadas. Esses
objetivos e as abordagens de participação não são diferentes daqueles dos
projetos mais sensíveis de renovação urbana no "Norte" industrializado. Na
verdade, memórias de relações sociais e usos eficazes da terra tornam-se uma
fonte para sobrevivência da comunidade e do meio ambiente.19
Programas de promoção da saúde também utilizam, cada vez mais, as experiências dos clientes para melhor compreensão da experiência vivida da
doença, e para desenvolver estratégias mais adequadas de tratamento ou
prevenção. O historiador oral Sanjiv Kakar, por exemplo, demonstra a utilidade das histórias de vida em projetos de erradicação da lepra, na Índia.
Entrevistas com os aldeões fornecem as informações essenciais sobre as condições e atitudes locais que conformam a experiência da lepra e asseguram
que as estratégias de erradicação sejam as mais adequadas para as comunidades específicas. Na verdade, os projetos de história oral ajudaram a reduzir o
silêncio e o estigma que cercam a lepra, e os entrevistados tornaram-se
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ativistas nos planos de saúde e educação da comunidade. Kakar mostra,
também, como o testemunho oral dos pacientes com lepra pode "permitir
uma leitura mais sensível dos arquivos coloniais" e "ajudar a preencher os
hiatos nas histórias coloniais", que ignoraram a experiência dos portadores
de lepra dessas comunidades. Este uso em duas direções das histórias orais para melhorar a compreensão histórica e as estratégias contemporâneas de
assistência - é um importante progresso recente na prática de saúde e assistência social em muitos países. Apesar de tais usos profissionais da história
oral parecerem distantes de suas origens em projetos comunitários, acadê¬
micos e arquivológicos de história, o respeito pelas histórias de vida de pessoas que seriam, não fossem eles, ignoradas - pela história, pela sociedade,
pelos profissionais de saúde e assistência - é um poderoso elo comum.20
Projetos que registram as histórias de vida dos oprimidos e não documentados
também tiveram objetivos e resultados políticos explícitos. Os refugiados cen¬
tro-americanos, no movimento Sanctuary (Santuário) dos anos 80, usaram
seus próprios depoimentos de histórias de vida para informar os norte-america¬
nos sobre a situação em seus países e obter apoio político e financeiro. Estes
testemunhos foram construídos de modo a alcançar o máximo efeito político e
foram apresentados através de várias formas narrativas: em representações, por
escrito e pela exibição das marcas nos corpos das vítimas de torturas. Além de
conseguir apoio para sua causa, os narradores, contando suas histórias, alcançaram afirmação (empowerment) pública e benefícios terapêuticos. Refugiados, ou
outras vítimas de opressão social e política que "dão testemunho", podem se
afirmar (empower) à medida que descobrem palavras e significados para suas
experiências e estimulam o reconhecimento público e a potencialização de
experiências que haviam sido anteriormente ignoradas ou silenciadas. Os testemunhos podem, também, ter resultados sociais e políticos diretos, como ficou
evidenciado nos esforços do movimento Sanctuary, nos das mulheres que se
expuseram na luta contra o abuso, ou nos dos povos indígenas na campanha
por sua terra e por seus direitos culturais. 21
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Em alguns países, as histórias orais ajudaram a desafiar o controle do
Estado sobre o passado e contribuíram para a democratização da memória
e da história. A historiadora russa Irina Sherbakova argumenta, por exemplo, que o passado era continuamente reinventado pelo regime soviético e
descreve a liberalização, feita aos arrancos, que tornou possível desafiar
tais ficções. Utilizando-se de entrevistas que conduziu a partir dos ano 70,
com sobreviventes dos campos de prisioneiros e trabalhos forçados soviéticos, Sherbakova explica como o medo e a distorção afetam a recordação
individual e como os sobreviventes se angustiavam no dilema entre o impulso de falar e o medo de fazê-lo. Para os sobreviventes, recordar envolve
luta dentro da vida política e social de uma nação. Organizações que
reúnem sobreviventes e famílias de vítimas - como o movimento Memorial
na antiga União Soviética - têm apoiado o difícil processo de recordação
individual e coletiva. Por toda a Europa central e no Leste Europeu, a
história oral tem sido usada como fonte para localização e escavação de
túmulos coletivos, como maneira de "reabilitar" as reputações das vítimas
de perseguições e restaurar seus direitos, e como prova nas ações judiciais
contra os perpetradores de injustiças. O trabalho da Truth and
Reconciliation Commission (Comissão da Verdade e Reconciliação) na
África do Sul oferece um paralelo internacional. A história oral pode ajudar os indivíduos e as sociedades a melhor lembrar e entender passados
traumáticos. 22
Tais usos políticos da história oral - em que a reafirmação de histórias anteriormente silenciadas pode permitir a afirmação de indivíduos,
grupos sociais ou sociedades inteiras - estão ligados a uma tradição
significativa e continuada em que a história oral tem se mostrado uma
importante fonte para grupos políticos e movimentos sociais: no movimento das mulheres, para os sindicalistas e comunidades de classes
trabalhadoras, para povos indígenas, para comunidades étnicas e de
imigrantes, em política de gays e lésbicas, e para deficientes. Karen
Hirsch, por exemplo, explica como o uso comparativamente recente da
história oral em estudos de deficiências "pode permitir que ainda outro grupo encontre sua voz, pode levar a uma nova visão da história
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local e social e pode ajudar a criar um entendimento mais profundo das
condições culturais que afetam a todos". 23
Contudo, Hirsch e outros observaram que há tensões significativas na história oral com motivação política, entre a celebração dos sucessos individuais
e a exploração de padrões sociais de discriminação, e entre a postura
acadêmica (scholarship) e a de defensor (advocacy). As histórias orais 'Vindas de
baixo" que foram escritas por pesquisadores "de cima" podem anular a afirmação (disempower) dos objetos da pesquisa. Mesmo em projetos participativos,
pode ser extremamente difícil combinar análise crítica e afirmação pessoal ou
coletiva e sustentar uma "autoridade compartilhada" (para usar a sonora
frase de Michael Frisch) na interpretação e na produção históricas.24 E quando as conclusões interpretativas do historiador oral conflitam com aquelas de
seus narradores - como no filme documentário Shoah de Claude Lanzmann,
ou na pesquisa de Kathleen Blee sobre mulheres na Ku Klux Klan - os historiadores orais podem ser forçados a escolher entre a responsabilidade para
com seus informantes e a responsabilidade frente à história e à sociedade.25
Contudo, a história oral - no que tem de melhor - exige que reconheçamos e negociemos esses dilemas e que ponderemos as consequências pessoais e políticas da pesquisa histórica. Tais negociações podem ser desafiantes
e até dolorosas, mas, para mim, são compensadoras e meu espírito se eleva
quando um aluno volta de sua primeira entrevista arrebatado pelo conta to
com a história viva, quando a filha de um entrevistado telefona para dizer
quanto seu pai apreciou a oportunidade de voltar os olhos para seu passado,
ou quando uma nova publicação de história oral destrói mais um mito, ou
rompe mais silêncio.
Futuros tecnológicos, dilemas humanos
Uma das características mais instigantes da história oral é seu potencial
para uso na história pública. As apresentações através de uma variedade de
meios de comunicação, que evocam os ricos significados multidimensionais
23
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de texto, voz, imagem e representação, podem cativar imensamente o público e facilitar a participação, seja em sua criação, seja através de uso interativo.
Uma literatura substancial, e crescente, aborda o uso da história oral em
livros comunitários e acadêmicos, em exposições e dramatizações, no rádio,
na televisão e em filmes e, mais recentemente, nos formatos multimídia de
CD-ROM, CD's interativos e na World Wide Web.26
Várias questões surgem da transformação do testemunho oral em livros
de história oral. Jane Mace, por exemplo, descreve a "série de passos entre o
falar, o ouvir, o escrever e o ler" na produção de livros autobiográficos por
membros de grupos de reminiscências em Londres. Mace está interessada
em "como os relatos orais se transformam em textos escritos através de um
processo em que os participantes têm tempo para refletir e elaborar a primeira versão de uma história - e, se assim o quiserem, editá-la, emendá-la e
desenvolvê-la como peça escrita". Em contraste, a antropóloga Marjorie
Shostak escreve sobre sua coleta, tradução, edição e publicação da história
de vida de Nisa, uma mulher Kung (nômade das regiões áridas) do Botswana.
Ela indaga, entre outras perguntas desafiantes, se a publicação de narrativas
pessoais é "um butim para os pesquisadores, enquanto não passaria de uma
mal disfarçada exploração dos informantes"; como a tradução, a edição e a
publicação afetou a história de Nisa; e até que ponto Nisa teve papel ativo
nesses processos.27
Da Nova Zelândia, Anna Green descreve como um projeto de curso de
graduação em história oral, em uma cidade que fora importante entroncamento ferroviário, produziu uma "exposição que fala por si só... usando
testemunhos como fonte oral: em outras palavras, som e audição tendo
precedência sobre visão e olhar". Em cinco salas de galerias de um museu,
antigos assentos vermelhos de vagões de estrada de ferro tornaram-se unidades de som independentes, cada um com um toca-discos CD por baixo e
pequenos alto-falantes fixados em cada lado, em mãos-francesas, na altura da
cabeça - tocando sequências de trechos de entrevistas, cuidadosamente escolhidos, que enfocavam temas da história social da cidade. Essas memórias
orais estavam relacionadas com a evidência de fotos e imagens de vídeo
reproduzidas nas paredes adjacentes, mas também as contradiziam. As fitas
estimularam animadas recordações e discussões entre antigos e atuais residentes que acorreram em grande número à exposição. Para comunicar e ex26
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plorar a história de outro local de decadência industrial, Shaun Nethercott e
Neil Leighton encenaram uma dramática reconstituição de uma greve, em
1936-37, em que os trabalhadores se recusaram a deixar seus postos de trabalho, na cidade de Flint, centro de indústria automobilística no Michigan.
"37-87" é uma "peça baseada na história oral, em que a história oral forneceu
o modelo para a forma, o conteúdo e a retransmissão do assunto tema" e na qual
"a interpretação é construída através de improvisação em torno de um repertório de imagens e formas. Canções foram combinadas com imagens fotográficas
e reforçadas com as histórias das fitas". O objetivo da peça era envolver estudantes, sindicalistas e antigos grevistas na "recuperação ativa" de uma história
esquecida.28
No momento atual, a televisão é, provavelmente, o meio mais influente
para apresentação de história oral, embora seja notório que os que fazem
filmes de história oral parecem relutar em expor sua metodologia ao escrutínio e ao debate em público, enquanto as pressões das indústrias da televisão e do cinema deixam poucas oportunidades para que publiquem suas
reflexões e autocríticas. Dan Sipe argumenta que "história oral e imagens
em movimento têm considerável potencial sinérgico", baseado na
"constatação paradoxal de que, em seu âmago, a oralidade não é um conceito baseado exclusivamente no som. A palavra falada está inserida em um
cenário, uma situação, um contexto. As pessoas falam com linguagem corporal, expressão e tom. Reagem e fazem referência a seus ambientes e obje¬
tos", e à interação coloquial da entrevista. Sipe fornece um ilustrativo exemplo de filme documentário histórico sobre uma aldeia da China:
Simples transcrições não teriam podido comunicar, como o faz a combinação de palavras e imagens, o tempo, o ritmo ou as superposições
do diálogo da entrevista. Pergunta-se a três anciãs, sentadas em fila,
com pés enfaixados, se quando meninas, na China pré-revolucionária, haviam querido que seus pés fossem enfaixados. Irrompem simultaneamente, dizendo que, claro, haviam querido. Mas é a rapidez e a
simultaneidade de suas respostas, bem como suas emoções e o tom de
suas vozes, que mais nos revelam sobre seus sentimentos. Para essas
camponesas - as pessoas "não ouvidas" por excelência - a dimensão
visual é absolutamente essencial para suas histórias, e as imagens em
movimento reduzem o papel mediador do entrevistador.29
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A multimídia tem o potencial de expandir estas possibilidades. Os formatos multimídia podem incluir maciça quantidade de material textual, oral,
visual e de vídeo. Eles facilitam a justaposição simultânea de diversas formas
de evidência, inclusive relatos e interpretações complementares e contraditórios. Não requerem, para navegação, conhecimento da linguagem escrita
(requerem, ao invés, outros tipos de conhecimento). Talvez mais importante, eles permitem aos usuários escolher seus próprios roteiros, fazer suas
próprias interpretações e conexões e, até, questionar a construção da história: como e por que os historiadores contam determinadas histórias e não
outras, e como a forma afeta o significado da história.30
Alguns pioneiros da história oral em CD-ROM já estão ficando frustrados
com os limites tecnológicos deste meio e começam a explorar as impressionantes possibilidades que a realidade virtual oferece à história oral. O
American Social History Project de Nova York, por exemplo, vem apresentando publicações na Internet, e outros historiadores orais deram início a
intercâmbios interativos de memórias que estão gerando uma espiral de
novas vozes na Internet. Muitos programas de história oral têm home pages
na World Wide Web que facilitam o acesso a coleções guardadas em recônditos cantos nas bibliotecas. Alguns colocam transcrições e até a íntegra de
gravações de som digitalizado na Web e planejam adicionar entrevistas de
história oral gravadas em videoteipes assim que for superado o gargalo
tecnológico que restringe este uso. O texto, o som e a imagem das entrevistas de história oral poderiam ser, assim, utilizados em conjunto e postos à
disposição de um vasto público. Mais ainda, entrevistas virtuais através da
Internet - usando escrita ou som - começam a permitir uma alternativa
bem distinta às entrevistas individuais gravadas, único recurso, praticamente, de que os historiadores orais dispuseram durante cinquenta anos:
qualquer pessoa poderá "entrevistar" qualquer outra em qualquer parte do
mundo (desde que entrevistador e entrevistado tenham acesso à tecnologia
da rede). Se um dos objetivos originais da história oral foi dar às vozes silentes
uma audiência pública, esta será então uma extraordinária e talvez inesperada apoteose.
Abre, também, uma série complexa de questões jurídicas, políticas e éticas. Se trechos sonoros forem colocados na Internet, de quem será a agenda
a determinar a seleção? As fórmulas de autorização assinadas antes que a
30
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Internet fosse sequer concebida cobrem a "publicação" eletrônica? Pode
haver consentimento informado quando os entrevistados mal conseguem
imaginar como suas palavras podem ser tomadas e utilizadas por um vasto
público anônimo? Como podem os arquivistas fazer respeitar as restrições de
direitos autorais (códigos de acesso e páginas restritas são soluções apenas
parciais), e como poderão os indivíduos ter recurso jurídico caso suas histórias sejam exploradas? Como podem as pessoas contar suas histórias de diferentes maneiras a um entrevistador que só conhecem através de seus computadores? Quem terá acesso à Internet e poderá usá-la e como pode a
marginalização - e o silêncio histórico - de grupos particulares ser reforçada
pela exclusão tecnológica? Nenhuma destas perguntas pertence exclusivamente à história oral, mas elas exigem que os historiadores orais estendam
seus entendimentos éticos e suas diretrizes para cobrir novas situações. Mesmo se o futuro da história oral estiver no espaço virtual digital, seu coração
continuará sendo a dimensão extremamente humana da recordação em relacionamento com outras pessoas.
A prática internacional da história oral nos últimos cinquenta anos, como
foi passada em revista neste artigo, indica que a história oral combate perpetuamente qualquer tendência para isolar a prática e entendimento históricos
da vida e das necessidades dos homens; mostra que as entrevistas fornecem
mais que apenas outro conjunto de documentos - são uma maneira de promover a conscientização, histórica e social; demonstra que, conquanto a
maneira de entrevistar possa variar em culturas e circunstâncias diversas, os
historiadores orais podem aprender com o intercâmbio internacional sobre
questões e debates comuns; e revela a extraordinária capacidade que tem a
história oral de interagir com outras iniciativas e disciplinas, da antropologia
à assistência na área da saúde, ou à cinematografia. Como historiadores orais,
precisamos lembrar nosso passado recente e adaptar as lições aprendidas sobre
memória e história - e sobre a dimensão humana de nossa atividade.

MEMÓRIA E DIÁLOGO: DESAFIOS DA HISTÓRIA ORAL PARA A IDEOLOGIA DO SÉCULO XXI*

Alessandro Portelli

E

stou contente por estar aqui renovando laços de amizade, trocando
idéias, planos e projetos com todos os amigos que fiz, ao longo dos
anos, no Rio, em São Paulo, em Salvador e, uma vez mais, confirmar
minha sensação de que neste continente a história oral está mais afiada no
momento, onde as coisas mais novas estão sendo feitas e onde a significação
social de nosso trabalho é mais visível e imediata.
Quando tomei conhecimento do tema da conferência, não o li em termos
de "quais são os desafios do século XXI para a história oral?", mas "quais são
os desafios da história oral para o século XXI?". Ou seja, de que maneira a
história oral pode ser uma alternativa crítica, uma presença radical no século XXI? Como podemos ajudar a enfrentar o que está se tornando o pensamento dominante, o único legítimo, a visão de mundo autorizada, o modo
oficial de pensar no século XXI?
Vou dar um exemplo: no meu país, a Itália, a discussão política atual está
baseada na questão do revisionismo histórico. Entraremos no século XXI
com uma revisão radical dos fundamentos históricos de nossa democracia.
A democracia italiana nasceu das lutas contra o nazismo e o fascismo, das
lutas dos partidários da democracia, do comunismo e do socialismo, que
lutaram pela liberdade e pela dignidade da Itália.
Esta revisão atual tem uma versão inteiramente diferente, que diz o seguinte: de um lado há um punhado de criminosos, os nazistas, a quem os
fascistas se juntaram de boa fé, lutando por honra e pelo orgulho nacional
com os nazistas. E do outro lado há assassinos comunistas. Nazistas, fascistas e comunistas mataram-se uns aos outros, e os verdadeiros heróis, assim
como as verdadeiras vítimas, foram os que ficaram no meio, e que não são
* Transcrição, tradução e edição de Lucia Hippolito.

culpados de coisa alguma. É um pouco mais sofisticado que isso, mas demora mais de 15 minutos para explicar.
Basicamente, o resultado disso é o cancelamento de todas as experiências
históricas que, de algum modo, situam-se além dos limites impostos pelas
ideologias liberais de livre mercado. Para entrar no século XXI precisamos
esquecer que houve qualquer outra coisa; todo o resto foi um crime, todo o
resto foi criminoso.
Há duas maneiras nas quais penso que a história oral pode apresentar o
desafio a esta ideologia do século XXI e são essencialmente baseadas em
nossa ferramenta da memória. Uma maneira importante, porém fácil, é:
talvez devamos também começar a escrever o "livro negro" do liberalismo,
começar a contar quantas crianças estão morrendo exatamente hoje, por
causa da ideologia do livre mercado. Estou certo de que a América Latina
sabe disso melhor até do que nós, europeus. Esta é uma boa maneira de
conseguir aplauso fácil, mas há uma coisa um pouco mais complicada: não
se trata simplesmente de "quem matou mais", "quem cometeu mais crimes". Trata-se da natureza da história, de como estamos sendo ensinados a
pensar na história, à medida que vamos caminhando para o século XXI. A
forma dominante de pensamento histórico é: "História é apenas uma sequência de crimes, e o único julgamento histórico possível é um julgamento de tribunais, de cortes, sobre criminosos." "O século XX é um século de
horrores, de crimes. Devemos nos desfazer dele, esquecê-lo e entrar no progresso do século XXI."
Penso que estamos em situação de ajudar a questionar isso. Estamos em
situação de lembrar que, de fato, o século XX foi um século de crimes de
todos os lados, guerras etc. Mas foi também o século dos direitos civis, de
Martin Luther King e Malcolm X; foi o século do antiimperialismo, de
Ernesto Che Guevara; foi o século da luta pela igualdade social e da luta,
muitas vezes mal conduzida, muitas vezes criminosa, por alternativas ao
capitalismo. Foi o século de uma renovada conscientização dos direitos da
mulher. Tudo isso eu me recuso a permitir que seja esquecido, apagado,
numa destruição de toda a sabedoria de onde viemos, em nome do fim das
ideologias e da livre competição no mercado.
Basicamente, o século XX tem sido e espero que o próximo continue a ser
uma época em que não estamos convencidos de que os derrotados vão permanecer derrotados para sempre. E por isso mesmo, o desafio da memória às
ideologias dominantes é também uma parte do desafio de movimentos políticos de indivíduos aos poderes dominantes na economia e na política. E
penso que isto se relaciona também com a questão metodológica, porque

acredito que a metodologia é uma extensão da política. E tem a ver igualmente com toda a discussão de história versus memória. Essencialmente,
disseram-nos que uma memória individual é ideológica, mitológica, não
confiável - razões pelas quais, aliás, eu a aprecio - , mas isto é a memória. A
história, no entanto, é propriedade de instituições e de historiadores profissionais. Em outras palavras, não estamos sendo convidados a substituir
uma memória muitas vezes falha e não confiável pela história científica;
estamos sendo convidados a substituir a memória de vários bilhões de
indivíduos que vivem nesse planeta pela memória profissional de um grupo de historiadores profissionais ou pelas memórias institucionais dos
centros de poder.
Acredito na história oral precisamente porque ela pesquisa a memória de
indivíduos como um desafio a essa memoria concentrada em mãos restritas
e profissionais. E penso que parte de nosso desafio é o fato de que realmente
encaramos a memória não apenas como preservação da informação, mas
também como sinal de luta e como processo em andamento. Encaramos a
memória como um fato da história; memória não apenas como um lugar
onde você "recorda" a história, mas memória "como" história. Nisto é que
temos trabalhado constantemente. De um lado, construindo arquivos e fico
feliz por Verena ter mencionado isso, porque se trata de um recurso inestimável para que a memória não seja esquecida; de outro, insistindo no fato de
que a memória é um processo, algo que está acontecendo agora, do qual
todos participamos.
O segundo elemento de desafio está, de certa forma, relacionado: é que,
felizmente, estamos entrando numa era de informação total. Não me preocupa muito o fato de que as novas tecnologias possam ser excludentes, de
que nem todos possuam um computador, nem todos possuam acesso à
Internet. Isto é inerente a todas as tecnologias, inclusive à escrita. Todas as
tecnologias tendem a ser excludentes, e em todos os casos é necessário lutar
pelo acesso e democratização da tecnologia. Espero, pelo menos, que a história oral seja uma presença contra a monopolização da indústria de
informática e de computadores.
O tipo de desafio que apresentamos está baseado no fato de que há um
instrumento, o discurso humano, que é universal, não é restritivo nem
tecnológico. Alguém mencionou há pouco que devemos nossa existência à
invenção do gravador, e continuaremos a devê-la ao vídeo, ao CD-ROM, a
todas essas coisas. Mas tudo isso para nós seria inútil sem o discurso humano. E esse discurso humano nos lembra que nem todas as soluções são
tecnológicas, nem toda comunicação é tecnológica. E que, portanto, os

problemas que podemos apresentar não são os únicos a terem uma resposta
tecnológica.
Devemos insistir no fato de que a comunicação é multipolar. Na era da
informação total, a comunicação avançou enormemente, de alto a baixo, do
centro para a periferia. A Internet está mudando tudo isso, e penso que
devemos aplaudir esse desenvolvimento.
Mas a voz humana já mudou tudo isso, muito tempo atrás. Devemos insistir nisso, e devemos insistir no fato de que, para ter uma comunicação oral,
é preciso que as pessoas falem umas com as outras. Por isso, a essência do
nosso desafio é renovar a questão do diálogo. Essa questão significa, novamente, a luta por igualdade. Não há diálogo quando não há igualdade. Assim, para ter diálogo, precisamos continuar a lutar por igualdade. E não há
identidade onde não há igualdade. Uma das coisas mais excitantes que têm
me acontecido é que não passo mais pelo controle de passaportes quando
vou à França ou à Alemanha, ou a outros países da União Européia. Isto é
muito excitante, mas há também o outro lado da moeda: nós estabelecemos
uma outra fronteira contra a África, contra o Oriente Médio. De um lado,
nós, italianos, não precisamos mais de passaporte para ir à Alemanha, mas de
outro, navios de guerra italianos patrulham o mar Adriático e afundam
barcos albaneses que tentam entrar na Itália. Dessa forma, verifico que a
abolição das fronteiras muito frequentemente tem afastado essas fronteiras
e as fixado mais adiante.
Para terminar. Nossa publicação periódica chama-se Words and Silences, e
acredito que um dos desafios que colocamos à era da informação total é o
silêncio. Há um pequeno grupo de jovens anarquistas em Turim, que fazem
coisas um pouco irresponsáveis, mas inócuas, em última análise. Entretanto, causa certo escândalo na imprensa e na TV italianas o fato de que eles se
recusam a ser entrevistados; não falam à mídia. Acho que isso é um atestado
de resistência contra a onisciência das tecnologias dominantes, contra a
arrogância da mídia e, claro, contra as técnicas de espionagem, que fazem
com que os centros de poder saibam tudo sobre nós. E nós sabemos cada vez
menos sobre eles.
O poder, e estou usando o termo em geral, sabe tudo o que fazemos. Não
sou paranóico, mas a informação sobre nós está cada vez mais acessível,
enquanto a informação sobre quem tem a informação sobre nós está cada
vez menos acessível. Por isso mesmo, a metodologia da história oral, em que
as pessoas não revelam informações sobre elas mesmas a menos que queiram, porque está baseada na luta por igualdade e na busca do diálogo, significa também uma defesa dos direitos das pessoas de não revelar tudo a respeito delas próprias.

Felizmente, nós desenvolvemos e talvez devêssemos pensar mais sobre
isso, ao longo desse movimento, um grande respeito pelas reticências e pelos silêncios. O artigo pioneiro de Luisa Passerini, Silences,estabeleceu a
metodologia sobre os significados dos silêncios. Creio que um dos desafios à
era da informação total e da informação como uma commodity é, de um lado,
a palavra e, de outro, o silêncio.

DESAFIOS DO TRANSCULTURALISMO*

Selma Leydesdorff

N

este curto discurso analisarei as atuais fronteiras da história oral,
buscando as oportunidades para sua expansão. A história oral,
como está posta hoje e como é apresentada nos volumes desta
conferência, é uma tendência mundial de regionalização da identidade, da
consciência e das noções de história. Minhas idéias foram influenciadas
pelo Jihad versusMcWorld,1de Barber, no qual ele descreve duas tendências
simultâneas: a fragmentação cultural - que frequentemente é antimoderna,
e está ocorrendo juntamente com a unificação econômica, a integração de
tecnologias e a uniformização -, e o que ele chama o Mc World dos computadores e do entretenimento internacional. Este ataque vindo de duas dire¬
ções está erodindo o Estado nacional e, por conseguinte, a democracia. Irei
argumentar que muito da história oral trata da fragmentação cultural, mas
que devemos usar as lições aprendidas com a tendência em direção a uma
padronização cultural mundial para enriquecer nossa pesquisa acadêmica.
Mais ainda, uma vez que estou convencida de que a prática histórica reforça
a democracia, na medida em que abre aos que foram silenciados o acesso à
tribuna, irei propor uma nova utilização dos pequenos estudos históricos
. como contrapeso à política de unificação cultural do McWorld.
Qual foi minha reação como historiadora confrontada com as mudanças
descritas acima? Alguns anos atrás tive um breve período de colaboração
com a multinacional Philips; eles estavam convencidos de que a identidade
regional era um dos pilares da coesão social e da construção de identidade
*Tradução de Paulo Martins Garchct
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no futuro. Os iniciadores do projeto viam a história como um instrumento
para o estabelecimento de comunidade e identidade em um mundo pulverizado e em desintegração, onde um passado compartilhado ou, antes, um
contar compartilhado de histórias do passado poderia fortalecer as forças
sociais e um sentimento de comunidade. O objetivo era desenhar um utensílio (não estou sugerindo um computador, deveria ser algo novo) com o qual as
pessoas pudessem gravar suas próprias histórias na memória coletiva de uma
comunidade, de uma vizinhança, de uma rua ou de outra comunidade regional. Esta política deveria se encaixar no programa cultural da comunidade
européia, onde a cidadania seria redefinida como o pertencer-se a uma comunidade e onde se reforçaria o senso de pertencer.
Por muitas razões, este empreendimento ou jamais decolou ou foi transformado em um projeto McWorld após minha partida. Nunca acreditei nele, porque esta idéia de reforço da identidade local ou regional é diametralmente
oposta à rápida globalização de uma comunidade mundial de pessoas que
consomem cultura, mudam culturas e que se tornou transnacional. Acredito
firmemente que esta oposição é um desafio a nossas idéias sobre comunidade
e identidade. Qualquer fixação sobre o local e o conhecido torna-se estéril e
faz parte de um programa que não é o meu. Este vocabulário do conhecido e
das coisas próprias e familiares subjaz às muitas formas de xenofobia que
conhecemos bem demais nos dias de hoje. E nem o outro extremo oferece
uma solução: eu não estava disposta a submeter minhas idéias a um projeto de
cultura de massa em que a história não seria mais, pode-se dizer, que um
gatilho. O desafio está nos símbolos culturais e nas ações que significam uma
abordagem crítica a essas mudanças aparentemente contraditórias.
A grande questão tem a ver com nosso objetivo na combinação de nossa
ambição transcultural com uma visão crítica da influência mesmerizante da
moda e da cultura modernas. Seremos capazes de encontrar um meio que
reconheça o transcultural e, ainda assim, seja de utilidade na articulação da
identidade que as pessoas tanto parecem necessitar, e pela qual se apóiam em
histórias sobre a história?
Sempre existiram pessoas transculturais e pessoas transnacionais;
transcultural não é transnacional. Alguns chineses e vários judeus
exemplificam indivíduos transnacionais que por séculos não foram
transculturais. O tráfico afro-americano de escravos e o colonialismo criaram diversas combinações dos dois, nas quais o grau de afastamento da
própria cultura tornou-se um desafio político e pessoal e até, muitas vezes, uma luta. A mídia moderna, as comunicações e o transporte, contudo,
deram ao transculturalismo nova ênfase e novos significados. Além dos
migrantes, dos refugiados e da elite, indivíduos de classe média, sem ne¬

nhuma razão especial para deixarem seus países, hoje também viajam peio
mundo inteiro. Falar sobre culturas diferentes ficou na moda e tornou-se
parte da vida cotidiana. Mesmo quando não estamos viajando recebemos
impulsos de todas as partes do mundo. Nossas vidas não estão mais confinadas regionalmente.
Apesar da unificação, as pessoas se agarram a suas próprias culturas e
costumes. Parecem ter necessidade de sua própria história e de sua própria
cultura. Este sentimento é especialmente forte entre migrantes que não
abandonaram seu velho modo de vida para abraçar a cultura de massa. Ao
contrário, muitos deles frequentemente negociam incessantemente entre
sua própria cultura e a cultura regional da sociedade que os acolhe. Mais
uma vez, este não é um hábito novo, mas generalizou-se. Superando suas
posições de fraqueza, muitos migrantes, entre as décadas de 30 e 80, expressaram estas necessidades e estes problemas do modo mais pungente. Surgiu
uma vasta e rica literatura, como as histórias em francês da cultura do
Magreb, que relata a nostalgia e a adaptação a uma nova língua e a uma nova
cultura, bem como a resistência a tal mudança.2 Outro exemplo é a bem
difundida literatura produzida por imigrantes chineses, entre os quais Amy
Tan3 parece ser a mais ambivalente. Esta literatura é, frequentemente, biográfica ou autobiográfica. Nesta situação, não foi só a história de vida dos
migrantes que se tornou mais polifônica e volátil. Raramente entrevisto
indivíduos que realmente poderiam ser considerados expressões das vidas
de pessoas originárias ou endógenas da classe trabalhadora. A interferência
com a cultura do outro sempre subsiste, embora possa se manifestar apenas
como uma simples confirmação do antigo.
Prevejo que ouviremos cada vez mais em nossas entrevistas a história do
outro que relata uma mistura cultural.4 Estou convencida de que a força
das histórias de vida está na habilidade de analisar um caleidoscópio de
representações culturais. A história oral e as histórias de vida tiram sua
força do fato de acomodarem a singularidade da experiência individual e
oferecerem uma alternativa às ciências comportamentais que são impotentes, em seus esforços de generalização, para lidar com a imensa variedade de
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experiências. Apresentar uma variedade de experiências, contudo, não será
suficiente, mesmo que uma determinada história de vida possa, às vezes,
propiciar um maior insight sobre transformação cultural que uma
amostragem de diversas histórias. Como historiadores e cientistas sociais,
seremos instados a apresentar mais, se quisermos que a validade do método
seja reconhecida. Precisaremos explorar o debate entre historiadores como
Cario Ginzburg e Natalie Zenon Davis, que repetidas vezes demonstraram
que a pequena amostra pode fornecer insights sobre as transformações mentais e culturais de um período.
Nas ciências sociais, esta tarefa é mais difícil. O sociólogo francês Daniel
Bertaux em seu trabalho sobre a Rússia, por exemplo, tentou generalizar a
partir de uma multidão de histórias individuais de vida5 em que transmite
a mensagem sobre os mecanismos de classe e genealogia sob o antigo sistema comunista. Ele e Paul Thompson tentaram relacionar, no Anuário
sobre Gerações,6 o significado da transmissão cultural com o papel das
gerações. Neste volume encontramos também generalizações sobre a representação simbólica do dinheiro ou sobre o papel da família na mobilidade social.
Estas tensões entre generalização e histórias de vida individuais são visíveis também no trabalho do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que em seu
La Misère du Monde7 nos apresenta várias histórias de vida individuais, mas as
interpreta em um quadro sociológico geral. Seu livro nos fornece uma riqueza de insights sobre as vidas de imigrantes e indivíduos da classe trabalhadora que se encontram nas ruas e nas reuniões de escolas. Conquanto novas
perguntas possam ser claramente respondidas pela história de vida, ainda
não é certo como este conjunto de questões se compara com o das pesquisas
das ciências sociais mais aceitas.
A mesma tensão pode ser vista nas contribuições da história oral e das
histórias de vida para os paradigmas dos, assim chamados, estudos de
desenvolvimento. Em Listening for a Change, Oral Testimony and
Development,8 Hugo Slim e Paul Thompson argumentam que precisamos
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conhecer as vozes e histórias dos sujeitos do desenvolvimento. A história
oral pode nos dizer qual a sensação de se estar na fronteira do desenvolvimento. Os autores sugerem que falar é um ato de protesto contra o fato
de que as pessoas não são consultadas vezes suficientes, uma vez que o
debate principal ocorre em documentos que não escrevem e em reuniões
das quais não participam. Em certas sociedades, as vozes ocultas das
mulheres são relegadas ao reino da "fofoca", quando se fazem ouvir. Contudo, frequentemente as mulheres são âncoras da economia do lar ou da
fazenda. Seus padrões de fala diferem daqueles dos homens, assim como
diferem os lugares e horas em que é socialmente aceito que se manifestem. Entrevistas com mulheres em ambientes privados (isto é, no lar e
em áreas comunitárias de trabalho) elucidam esferas ocultas de experiência,9 aspectos culturais e seus efeitos na vida privada. Slim e Thompson
argumentam que certos aspectos da vida, como relações de família e trabalho, amizade, amor e sexualidade, parto e paternidade, passam
frequentemente despercebidos em estudos de viabilidade de projetos que
tendem a assumir uma visão mecanicista das comunidades, de suas necessidades e das possíveis soluções. Eles acreditam que a variedade de informações aumenta nosso entendimento, se ousarmos questionar a terminologia
social-científica, tal como "amostras representativas". Pierre Bourdieu declarou que até poucos anos atrás o enfoque que dava às noções tradicionais
de representatividade o havia cegado, impedindo-o de ver aqueles lugares
na sociedade que são difíceis de descrever e ainda mais difíceis de se pensar a
respeito, ou de imaginar.
Passerini, Thompson e eu10 argumentamos que a história das mulheres
pode mudar nosso entendimento global da história. "Toda voz feminina é
potencialmente dissonante das histórias existentes. As dissonâncias são parte
da contínua 'modernização' da música e da arte de nosso tempo: a
multiplicidade e a pluralidade das vozes que fazem a narrativa." Mesmo
décadas depois, o método da história oral nos ajuda a melhorar nosso entendimento da estrutura intelectual e ideológica de uma era e oferece base para
uma crítica às noções comuns de "realidade". As histórias parecem intermináveis e as informações inesgotáveis. Sabemos, tanto na teoria feminista
como agora, que as histórias das mulheres variam imensamente de acordo
com classe, geografia e cultura. Ouvir as mulheres torna mais fácil entender
9

Mukhopadhyay, M. Legally Dispossessed, Gender, Identity and lhe Process of Law, Calcutá:
Stree, 1998. Antherjanam, L. Casl me out of your will, Slories and Memory, Calcutá: Stree,
1998.
10

Leydesdorff, S.; Passerini, L. e Thompson, P. Gender and Memory. Oxford: Oxford
University Press, 1996 (International Yearbook of Oral History and Life Stories, v. IV).

suas ações. Passerini argumentou que a democracia não é apenas uma questão de direito de falar, mas, em nossa sociedade, é muito mais uma questão
de ânsia de ser ouvido.
Que informação recebemos? Quando ouvimos histórias de vida, ouvimos
a maneira como as pessoas pensam que experimentaram suas vidas e certos
eventos, tantas são as transformações que dependem de quem está falando
com quem. A idéia inteira de experiência narrada é tão crucial para a história oral quanto o é para a teoria e o movimento feministas. A conexão
epistemológica é apenas uma entre muitas, na importância atribuída à sub¬
jetividade da narrativa como fonte de entendimento, conhecimento e, em
última análise, também de democracia. Contudo, a maioria dos problemas
relativos ao valor epistemológico dessas histórias persiste. Surgem questões
sobre o status dessa experiência narrada. O que queremos dizer quando usamos esse termo? Até que ponto a experiência narrada é válida para nosso
entendimento? Estamos lidando com uma experiência essencial que nos é
transmitida por palavras, e de várias maneiras? Quanto do significado dessas
palavras entendemos? Não somos a mesma pessoa que aquela que entrevistamos, nem temos o mesmo background. As palavras ditas pelo outro podem ter significado simbólico bem diferente e podem representar sentimentos muito diversos daqueles que pensamos que elas transmitem. As
experiências da outra pessoa entrelaçam-se com as nossas durante a entrevista. Olhamos o outro, mas a impressão que absorvemos é, em parte, trabalho de nossa imaginação. Aqui, ocorre o mesmo problema epistemológico
que foi observado na antropologia por Malinowsky,11 que estava perfeitamente consciente de que a experiência do outro era visível de certa distância e era inevitavelmente remodelada pelo pesquisador.12
Nos casos em que os entrevistados são migrantes, o status da experiência
narrada torna-se mais complicado. Frequentemente lidamos com relações
do poder, e a representação do poder está de nosso lado. Com frequência, as
histórias são escolhidas com cuidado e inseridas em narrativas e gêneros
que podem ser conformados segundo as percepções de nossos entrevistados
com relação ao que queremos ouvir. Uma interação imanente é combinada
com o conflito cultural entre entrevistador e narrador. A tensão torna-se
visível através da análise das transcrições que expressam sentimentos e histórias pessoais ao mesmo tempo que revelam maneiras de representar, ou de
11
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tentar representar, outros mundos: um que foi deixado para trás no passado,
outro encontrado no presente, e outro ainda em que o antigo e o novo estão
sendo negociados. Em essência, o contexto e a experiência que está sendo
articulada refletem esta ambivalência, por si só frequentemente dolorosa e
que não tem forma de expressão. Não importa quanto se confie e aceite o
entrevistador, ele, ou ela, é percebido pela natureza como parte de uma
relação de poder negada a muitos dos que são entrevistados. A história da
experiência é também um ato de imaginação e negociação criativa. Estes
relatos transformam o passado em presente e a memória em realidade. Os
entrevistados têm dificuldade em escapar dos limites de seu "nós" cultural.
Parte da solução é a criação de uma história de vida expressa nos gêneros de
migração, nostalgia e antecipação do futuro, e uma crítica às regras e regulamentos que impedem tal curso. É, por conseguinte, tarefa dos historiadores identificar este problema e revelar os significados e códigos intrínsecos.
Para concluir, falarei de dois projetos em que estou envolvida. O primeiro
está em andamento e elucida os problemas da pesquisa transnacional já
mencionados. O outro, embora não seja intrinsecamente um projeto de história de vida, engajou-me desde o início como historiadora oral.
Alguns anos atrás demos início a um estudo comparativo das vidas de
moças migrantes em seis países europeus. Usamos histórias de vida para
procurar diferenças e similaridades nas vidas de nossas entrevistadas e estudamos a maneira como a assimilação da cultura anfitriã as tinha afetado.
Muito pouco se sabe sobre a vida de moças migrantes: em contraste com os
rapazes, elas não são consideradas "problemáticas", isto é, não são vistas
envolvidas em pequenos crimes. Conquanto saibamos, por exemplo, que as
moças hindus na Holanda têm uma impressionante taxa de suicídio, não
sabemos por que. Podemos especular, mas ninguém parece ter perguntado
às próprias jovens. Conduzimos entrevistas em todos os seis países e estamos
obtendo os resultados preliminares.
Nosso primeiro problema sério é a variedade de idiomas. Para discutir as
entrevistas uns dos outros, temos necessidade de levantar enormes somas de
dinheiro para traduzir as transcrições. Esperamos obter esse financiamento
no futuro. Até o momento, não sabemos o que temos em nossas mãos, em
termos de informações. Estamos tendo a maior dificuldade em determinar
como comparar essas vidas individuais e começamos, até, a nos perguntar se
elas podem ser comparadas. No início, formulamos intermináveis perguntas globais e campos de interesse. Será que este esforço irá garantir entrevistas comparáveis, ou será que iremos terminar com um caleidoscópio de
vidas, culminando com um mero relatório que revele que a vida dessas mulheres apanhadas entre duas culturas é difícil, e de que se arranjam da me¬

lhor maneira que podem? Os relatórios individualizados por país continuam sendo uma opção, mas o desafio era conseguir mais. Ainda mais: algumas entrevistas foram conduzidas com a assistência de entrevistadores da
mesma cultura não endógena que as entrevistadas e podem, portanto, ter
gerado um tipo de informação totalmente distinto. Em tais casos, o equilíbrio de poder é bastante diferente do que se vê em entrevistas com acadêmi¬
cos, que representam a sociedade anfitriã. Resumindo, falar de superar nossas fronteiras e aceitar o transnacionalismo e o transculturalismo como um
desafio é mais fácil, na verdade, que realmente fazê-lo em nossas próprias
pesquisas. Tal ação pode ser mais fácil na Europa do que na América Latina,
onde a diversidade de idiomas é menor.
O outro projeto é sobre o significado do Islã nas vidas das mulheres,
migrantes e não migrantes. A Ministry of Development Cooperation (Cooperação do Ministério do Desenvolvimento) patrocinou este projeto como
parte de outro mais amplo, sobre as mulheres e o Islã. Nosso papel envolve
colaboração com o Royal Tropical Institute (Instituto Tropical Real) - antigo Colonial Institute (Instituto Colonial). Em oito países, mulheres de origem migrante conduzirão entrevistas sobre o significado que o Islã adquiriu aqui, e o modo como a posição da mulher no Islã é definida no país de
origem. Após o treinamento, as mulheres selecionadas conduzirão entrevistas na Holanda e em seus países de origem. Esperamos ser capazes de
elucidar o significado do Islã e da religião nas vidas das mulheres entrevistadas para imaginarmos ferramentas para uma política de afirmação pessoal
dentro dos princípios da religião islâmica. A vantagem, nesse caso, é que
estaremos trabalhando apenas com mulheres da cultura das entrevistadas.
Esta abordagem revela imediatamente os problemas de pesquisa que podem
surgir com uma investigação tão orientada para a política. Contudo, estou
ansiosa por descobrir a possível transformação do significado, da representação e do simbolismo religiosos. Espero poder comparar as entrevistas feitas na nova e na antiga sociedade e estou particularmente curiosa quanto a
saber se novos gêneros de contar histórias terão surgido com a migração.
Esta última pergunta pode ser respondida e pode revelar mais sobre a identidade cultural das pessoas que estiverem falando. A participação nestes
projetos deu-me uma oportunidade única de ouvir e ler material que, não
fosse isso, jamais teria estado disponível. Tal pesquisa é extremamente difícil
de organizar (são precisos contatos e uma rede de organizações em diversos
países) e muito cara. Desde já, as pessoas que lêem sobre as mulheres e o Islã
aprenderão, com seus depoimentos, que usar um véu não é puramente um
sinal de opressão, como alguns políticos ingênuos querem que acreditemos.
E só pudemos aprender isto porque elas falaram, e porque nós as ouvimos.

Como podem ver, o desafio transnacional que promovi aqui ainda se
refere a um uso crítico da história oral. Como historiadores orais, parece
que confrontamos mais que as duas tendências que mencionei no início.
As histórias são cruciais na luta ideológica entre as duas. Estou convencida
de que uma sociedade de história oral deveria enfrentar estes temas e coordenar e promover estudos internacionais que examinem a fundo estas
tendências. As pesquisas transnacionais e transculturais podem fornecer
diretrizes para a busca de uma história que transcenda e explore o regional sem se tornar instrumental em uma pseudociência internacional do
McWorld. Tal pesquisa pode revigorar a luta contra as correntes
antidemocráticas, dando a palavra às forças locais, e transcendendo-as.
Este tipo de prática histórica ouvirá os que não têm nenhuma história
própria já pronta, as mulheres e os subalternos e aqueles que não são
ouvidos. Evitará que fiquemos centrados demais em pequenas pesquisas
regionais, como muitos de nós hoje estamos, e combinará a força do pequeno com o desafio da pesquisa "importante" atualmente em curso. Insisto com os organizadores da próxima conferência internacional para
que abram espaço para discussões sobre potenciais projetos deste tipo, e
para que ajudem a organizá-los.

