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DESAFIOS DA HISTÓRIA ORAL LATINO-AMERICANA: O CASO DO BRASIL* 

José Carlos Sebe Bom Meihy 

Introdução 

Pensar a história oral no Brasil e sua inscrição no contexto latino-
americano implica formular alguns pressupostos analíticos que ti 
rem esta reflexão da mera narrativa dos fatos sucedidos.1 Nesse sen

tido, cabe considerar que chamamos história oral os processos decorrentes 
de entrevistas gravadas, transcritas e colocadas a público segundo critérios 
predeterminados pela existência de um projeto estabelecido. Mesmo respei
tando as investidas que confundem entrevistas feitas de diversas formas 
com os procedimentos formais da história oral, ressalta-se que no Brasil, 
bem como na América Latina, o impacto e a ampla aceitação da história oral 
institucionalizada têm provocado debates que a qualificam como, talvez, a 
mais promissora das tendências de entendimento da sociedade. Esta pre
missa exige explicações que serão filtradas por três ângulos principais: o 
momento do aparecimento; inserção no conjunto dos critérios analíticos 
da sociedade; e propostas e desafios atuais. 

Mediando tais níveis analíticos, estaremos visitando temas como: opor
tunidade da história oral como forma de diálogo com a sociedade mais 
ampla que a academia; a superação da relação "interdisciplinar" promovi
da pela história oral; e, sobretudo, o caráter instrumental da história oral 

*Uma versão reduzida deste artigo foi publicada em Oral History Review (New York, Oral 
History Association), n. 26/2, verão-outono, 1999, p. 127- 136, sob o título "Oral History 
in Brazil: development and challenges" 
1 Existem alguns textos escritos sobre o tema. Leia-se, principalmente, o texto introdutório 
assinado por mim, (Re)Introduzindo a história oral no Brasil, c o de Ferreira, M. de M., 
História oral e tempo presente, ambos publicados, In: Meihy, J. C. S. B. (org.), 
(Re)lntroduzindo a história oral no Brasil. São Paulo: FFLCH/USP, 1996, p. 1-10 e 11-21, 
respectivamente. 



como portadora de denúncias sociais e formuladora de base para políticas 
públicas. 

Apresentação do tema como um problema 

Apoiado no princípio que aproxima a história oral do contexto demo
crático que a explica,2 o primeiro ponto que se apresenta como desafio 
analítico quando se pensa a história oral latino-americana é o seu vínculo 
político. No caso do Brasil, como da América Latina em geral - ou pelo 
menos dos países que viveram recentemente a síndrome de ditaduras mi
litares - , a aceitação da história oral esteve diretamente ligada ao processo 
de redemocratização. O momento de surgimento da história oral na Amé
rica Latina, portanto, faz com que haja um vínculo natural entre o seu 
advento e as questões políticas decorrentes da redefinição democrática. 
Este fato, em primeiro lugar, diferencia o papel da história oral latino-
americana da européia ou norte-americana. Nossa história oral se 
institucionaliza como reflexo de um momento histórico e isto merece ser 
pontuado como pressuposto explicativo. Neste cenário, o Brasil se mostra 
como exemplo eloquente.3 

O tom político da história oral, portanto, matiza a história oral brasileira 
como se ela fosse uma nova solução para o entendimento da sociedade, pois 
superaria as insatisfações das análises sociais moldadas em alternativas dis
ciplinares que se poderiam enquadrar no conceito de "tradicionais'', 
"conservadoras" e "insuficientes", para apontar alternativas de políticas 
públicas. Filha inevitável de nossa época, a moderna história oral se estabe
leceu como decorrência lógica dos avanços da tecnologia após a Segunda 
Guerra Mundial. Juntos, estes dois fatores - a insatisfação com os produtos 
derivados dos métodos acadêmicos aplicados e a revolução eletrônica - pro
puseram alternativas que não mais escapam do respeito ou pelo menos da 
curiosidade intelectual contemporânea.4 

Mesmo sentindo que progressivamente as coisas mudam, as marcas dei
xadas pelo persistente "colonialismo cultural", principalmente nas aca¬ 

2 Thompson, R The voice of lhe past, oral history, Oxford: Oxford Univcrsity Press, 1988, p. 2. 

3 Sobre o tema, leia-se Meyer, E. Los nuevos caminos de la historia oral en America 
Latina, In: Historia y fuente oral (13). Barcelona: Publicacións, Universidad de Barcelona, 
1995, p. 97-102. 

4 O modelo da Universidade de Colúmbia tem sido proposto como exemplo para o Brasil 
e para a America Latina. 



demias latino-americanas, têm ofuscado o livre reconhecimento do senti
do público e social da história oral entre nós. Por outro lado, é fácil cons
tatar que, em alguns países latino-americanos, a história oral se iniciou 
exatamente tratando de temas ligados à experiência do exílio ou da exclu
são de segmentos revolucionários. Assim, pode-se afirmar que, em certos 
círculos, a história oral nasceu "exilada" e teve que contracenar com ou
tras raízes "colonizadas". 

Ainda que a aparente contradição entre o "exílio" e o "colonialismo" 
conviva, é preciso mostrar que há nessa circunstância um diálogo instigante, 
uma briga entre o progressismo libertário e a resistência conservadora, que 
sempre contempla o exterior como fonte de conhecimento, inspiração e 
referência. Entre o que se cria dentro da América Latina e o que se importa 
como modelo, percebe-se uma dinâmica ligada à autonomia dos saberes 
locais e à importação de fórmulas exteriores. A história oral, portanto, si¬ 
tua-se no impasse político da criação de um saber autônomo e de uma prá
tica temática independente que tem que conviver com a prática imitativa 
exercitada nas ex-metrópoles. 

Por lógico, não cabe negar a importância do debate internacional e nem se 
debilita a crítica feita à perene evocação dos textos europeus e norte-ameri¬ 
canos como base teórica e de reflexão para nossas pesquisas. Diálogos à 
parte, contudo, o que se quer atingir é a dependência exagerada e a aliena
ção de compromissos especificamente relacionados aos meios "de onde se 
fala". Principalmente quando se tematizam os objetos de estudo, nota-se 
que a história oral latino-americana exige soluções e abordagens que a dis
tingam dos padrões estrangeiros. 

Pensando a oportunidade destas reflexões e enquadrando, à guisa de exem
plo, tal problemática nas molduras do Brasil, indaga-se das virtudes da ine
fável importação de parâmetros teóricos e da insistência nos mesmos mol
des temáticos que teriam vigência cá e lá.5 Seria a nossa história oral apenas 
eco da história oral "primeiro-mundista"? Teríamos responsabilidades e com
promissos específicos para com nossos meios sociais? Indo mais a fundo na 
questão, pergunta-se: os mesmos critérios analíticos usados para estudar a 
imigração "deles" são válidos para "nós"? E a experiência da escravidão ne
gra na América Latina pode ser matéria filtrada pelos critérios "deles"? O 
que fazer e quais os modelos para o uso dos oralistas em vista das sociedades 
indígenas? Teriam "eles" o que nos ensinar sobre imigração, sociedades in¬ 

5 O processo de publicação de textos estrangeiros sobre história oral c uma das práticas 
mais comuns que mostram a dependência de algumas correntes brasileiras da visão 
estrangeira. 



dígenas, miscigenação, experiências de escravos negros e crianças abando
nadas? E os temas da cultura popular poderiam ser abordados em um e em 
outro espaço com os mesmos critérios? Enfim, serviriam para "nós" os mes
mos modelos europeus e norte-americanos? Teríamos que fabricar nossos 
próprios critérios analíticos? Isto seria possível? 

Evidentemente insiste-se na relevância da troca de experiências acadêmi¬ 
cas, bem como não se considera saudável o isolamento de nossas práticas em 

história oral como se nada tivéssemos com os "outros". Logicamente, o 
diálogo intelectual não tem fronteiras e é sagrado, mas, isto não implica 
abandonar o compromisso político como eco de uma voz latino-americana 
da história oral. É nesta medida que se faz necessário o brado contra a alie
nação deslumbrada, simplista, daqueles que negam o valor inerente da 
oralidade em sociedades colonizadas onde o analfabetismo foi arma usada 
para dominação. 

A trajetória da história oral da América Latina, dada sua complexidade e 
dependência política, apresenta algumas situações que, paradoxalmente, 
exigem a formulação de uma outra "genealogia de sua origem" que não a 
formulada pela sofisticação da disputa dos círculos europeus. Debates sobre 
o papel e a raiz da história oral inglesa ou francesa - como o promovido pelo 
diálogo entre Paul Thompson e Philippe Joutard - não se equivalem em 
validade para a explicação dos meios latino-americanos. Aliás, seria até ridí
culo pensarmos que para o entendimento da história oral do México ou da 
Bolívia, por exemplo, tivéssemos que partir das disputas européias e que daí 
derivam para a suposição de apropriações nacionais. 

Por paradoxal que pareça, mesmo o dependentismo exagerado e alienante 
pode ser visto positivamente se contemplado com olhos críticos e não ape
nas panegíricos. Nossa experiência acadêmica colonizada, por ser tão calca
da nos pressupostos "deles", quando crítica e inteligente, gera condições de 
promover uma síntese desejável que, muitas vezes, não é passível de ser 
encontrada em outros centros que não os nossos. 

Nesse sentido, e em geral, a história oral praticada no Brasil - bem como 
na América Latina - é resultado de leituras combinadas que a faz, a um 
tempo, ter sofisticada fundamentação teórica e enquadramento temático 
político-local inequívocos. Sintetizando textos europeus, norte-america
nos e mesmo da América Latina, quando filtrados devidamente - o que é 
raro - , tais leituras promovem reflexões interessantes para uma reversão 
dos próprios modelos importados. O processo de "devoração", usado meta
foricamente - emprestado da literatura brasileira que se expressa através da 
"antropofagia" - , sugere que, se usados com critério, os textos importados 



podem servir de base para, a partir deles, se pensar uma situação boa para as 
análises da história oral latino-americana.6 Ao mesmo tempo, advoga-se a 
criação de novos conceitos e mecanismos de estudos despontados daqui e 
voltados menos para a "adaptação". 

Pode-se dizer que a moderna história oral brasileira definiu-se entre nós a 
partir de 1979, florescendo principalmente depois de 1983 no processo de 
redemocratização política do país. Ainda que houvesse um esforço anterior, 
nos anos 70, como prática assumida com vigor, somente depois de um ama
durecimento que implicou aproximação de diferentes tendências foi que se 
afinaram os debates capazes de promover espaços coletivos para a combina
ção de opiniões. 

A primeira tentativa, no entanto, ocorreu em 1973, patrocinada pela Fun
dação Ford em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro 
(CPDOC-FGV). Nessa ocasião, reuniam-se no Rio de Janeiro acadêmicos pre
ocupados com a questão documental para as ciências sociais. Essa investida 
teve como característica o incentivo e a cooperação entre centros de estudo 
do país e do exterior. Segundo as orientações daquele encontro, havia grupos 
preocupados em pensar a "preservação", a "restauração" e a "história oral". 

Esse encontro gerou outro, mais específico, que se realizou em 1975, atento 
exclusivamente à "história oral". Sob a inspiração do modelo da Universida
de de Colúmbia, coordenado pelo grupo do CPDOC e patrocinado pela Fun
dação Ford, estiveram presentes no evento alguns especialistas estrangeiros 
especialmente designados para transmitir as técnicas da história oral: George 
Browne, James e Edna Wilkie, além de Eugenia Meyer, do México. Para 
tanto, foram convidadas pessoas de diferentes partes do país que deveriam 
depois divulgar os resultados em suas localidades. Dada a conjuntura políti
ca e o teor da proposta que implicava treinamento de acadêmicos convida
dos, muitos deles sem nenhuma afinidade com a prática de entrevistas, o 
plano naufragou, ficando sepultado em documentos mantidos no CPDOC, 
Rio de Janeiro. Curiosamente, nessa ocasião se pensou em criar uma associ
ação brasileira de história oral que, contudo, não aconteceu em virtude da 
falta de dimensões coletivas e de ambiente político para tanto. De qualquer 
forma, é desta época a instalação dos dois primeiros programas de história 
oral do país: na Universidade Federal de Santa Catarina e no CPDOC, ambos 
de 1975. 

6 A "antropofagia" foi uma das metáforas preferidas dos modernistas brasileiros para 
representar a "devoração" dos estrangeiros feita pelos índios. No sentido da história oral, 
pretendia-se que os textos estrangeiros fossem lidos pelos "nativos" com o sentido de 
reverter a força dominadora. 



Em prosseguimento ao encontro anterior, em 1977, foi feito um segundo, 
em Brasília, com o apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da 
Fundação Ford, tendo como instrutores William Moss e Aspásia Camargo, 
que já à época despontava como pioneira das investidas de história oral no 
Brasil. O esforço sempre capitaneado pelo CPDOC, contudo, não chegou a 
produzir efeitos em larga escala, ainda que internamente aos participantes 
e suas entidades os resultados fossem cultivados com algum sucesso. Em 
geral, persistia no Brasil a valorização do texto escrito como base de infor
mações analíticas a tal ponto que autores importantes ressaltaram sempre o 
pouco prestígio das fontes orais como forma de estudo. 

O primeiro texto publicado a usar a expressão "história oral" foi resultado 
da dissertação de mestrado de Carlos Humberto P. Corrêa, da Universidade 
Federal de Santa Catarina, intitulado História Oral: teoria e técnica, que em 
1977 delineava critérios para a definição da história oral nos trópicos. Jun
tamente com a publicação de seu texto, era colocado a público um catálogo 
de depoimentos que se compunha com a permanente importância do CPDOC. 
Ambas as investidas marcaram as duas tendências mais evidentes da história 
oral brasileira: individual e institucional. Os trabalhos individuais que sur
giram fora do espaço universitário se apresentaram em um outro momento 
da presença da história oral brasileira. Isto convida a uma periodização ca
paz de explicar a força do impulso inicial: 

1) (re)introdução; 

2) institucionalização; 

3) inserção no contexto internacional. 

Antes cabe ressaltar a relevância do trabalho que, sem dúvida, marca o nas
cimento da história oral política brasileira e, infelizmente, não tem merecido 
o devido crédito. Em 1976, no exterior, alguns exilados políticos brasileiros, 
banidos do país, reuniram as narrativas de suas experiências e publicaram um 
texto intitulado Memórias do exílio: muitos caminhos, que foi lançado no Brasil 
em 1978 gerando um outro registro: Memórias das mulheres no exílio.1 

O "esquecimento" das duas vertentes básicas da genealogia da história 
oral brasileira -metáfora perfeita do resto da América Latina - evidencia a 
força do colonialismo cultural de nosso meio. Porque não se assume, em 
geral, o teor militante da história oral latino-americana; ela não se espelha 
nem no registro da experiência política nem no sentido popular que a torna 

7 Cavalcante, U; Celso, P. c, Jovclino R. (orgs.). Memórias do exílio: muitos caminhos, São 
Paulo: Editora Livramento, 1978; Costa, A. de O. de et al. Memórias das mulheres do exílio. 
Rio de Janeiro: Paz c Terra, 1980. 



de aceitação pública. Avesso disso, a conclamada herança intelectual fran
cesa instrui vínculos com a origem européia que faz, ironicamente, com que 
aqui uma parcela dos nossos oralistas viva apregoando realidades inexistentes. 
Ucronias subdesenvolvidas. 

1) ambiente do aparecimento 

Ainda que os esforços pioneiros não tenham frutificado, pode-se dizer 
que não desapareceram de todo e que, pelo contrário, fortaleceram as insti
tuições que, direta ou indiretamente, os abrigaram. Mesmo insulados em 
locais distantes uns dos outros e sem articulação conjunta, eles formulavam 
uma "memória falsa" do que seria a futura história oral brasileira. Com o 
início da abertura política, em 1979, e principalmente na nascente dos anos 
80, de repente, houve uma espécie de explosão do interesse pela história 
oral. Logicamente a existência de documentos secretos e comprometidos 
pela opressão ditatorial fez com que se ampliassem as expectativas de novas 
fontes "não-oficiais". 

Entre os entraves naturais para o progresso da história oral então nascen
te no Brasil pode-se dizer que o bloqueio das pessoas permanecia como 
barreira para futuros projetos. Ainda sobre a sombra da ditadura a palavra 
"depoimento" era confundida com vigilância e muita gente tinha medo de 
deixar as próprias histórias gravadas. Foi necessário tempo para que se supe
rasse isto. Na mesma medida, o crédito de pessoas acadêmicas fez com que se 
reforçasse a dependência universitária da história oral brasileira. Novo capí
tulo do dependentismo acadêmico europeizante, muito da história oral la¬ 
tino-americana praticada na universidade ainda não se deixou emancipar 
devido ao caboclismo imitativo que tem mostrado incapacidade de filtrar os 
celebrados "ensinamentos metropolitanos". 

A fase inicial, pois, implicou uma importação de textos que chegou a 
surpreender até mesmo os europeus e norte-americanos. Basicamente, a 
grande novidade se constituiu na tradução de autores estrangeiros a pon
to de termos várias antologias deles e nenhuma seleção de textos nossos. O 
processo de tradução não obedeceu a critérios claros, sendo, de qualquer 
maneira, Paul Thompson a figura mais proeminente. Ainda que a primeira 
edição de The Voice ofthe Past tenha surgido em 1978, apenas em 1992 foi 
traduzido para o português, sendo, anteriormente, usado em raras cópias 
em espanhol (1984) ou em inglês. Este detalhe interessa na medida em 
que expõe, outra vez, a tendência universitária que acabou exclusivizando 
a história oral brasileira. Esta prática reforçava o antigo cacoete universi
tário brasileiro, que sempre prezava a produção estrangeira em detrimen
to da local. Tal situação, ironicamente, servia para alimentar o prestígio do 



uso dos depoimentos ao mesmo tempo que mantinha a nova alternativa 
de apreensão da sociedade nos mesmos parâmetros da importação ou 
colonialismo cultural. 

Sustentada pela existência exclusiva de apenas dois livros que assumiam 
diretamente o conceito de história oral, persistia, ainda que de forma rala, a 
tradição de uso das entrevistas segundo as antigas práticas da antropologia 
e da sociologia. Isso gerou exclamações de autores importantes que insisti
am, em 1991, na necessidade de atenção às fontes orais. Um outro texto 
estrangeiro, de 1985, chamava atenção de um setor da nascente história oral 
e, fazendo com que distinguisse um ramo que ganha terreno na preferência 
da história oral brasileira: a história oral de vida. O livro de Daphne Patai se 
converteu em uma espécie de modelo para iniciantes que, então, se 
vocacionavam a aventuras de transcrições livres, independentes do referen
te gravado que registrava repetições, erros vernaculares, equívocos de datas 
ou detalhes.8 A novidade de uma história oral de pessoas anônimas e a força 
das transcrições completas de depoimentos representou um avanço dife
renciado da prática que prezava "a busca da verdade" em detrimento do 
"registro da experiência". Nesta aventura estava a grande distinção entre a 
tendência positivista de documentação que certos grupos pioneiros osten
tam e as reclamadas novas alternativas. 

Em termos locais, funcionando mais como arquivo que propriamente como 
gerador de análises, era o CPDOC que dimensionava o maior acervo de entre
vistas acumuladas. Tal prática gerou um texto, bastante difundido, que ser
viu de parâmetro para muitos iniciantes: História Oral: a experiência do CPDOC.9 

Neste importante projeto, vivificava-se uma história oral de elites, particu
larmente de grupos dominantes, que servia de modelo para muitos. Demo
rou para que textos diferentes surgissem. 

A soma de experiências, individuais e coletivas, e a necessidade de respos
tas dos meios acadêmicos que se viam divididos em face dos resultados soci
ais de seus trabalhos -que se mostravam distantes dos sujeitos de estudos -
faziam crescer a ânsia para que se articulassem os interesses na direção de 
debates mais consistentes em termos de troca de experiências. 
Concomitantemente, certas unidades universitárias começaram a promo
ver dissertações e teses feitas sob a nova orientação. Até o começo dos anos 
90, a história oral brasileira não figurava nos currículos dos cursos universi
tários nem aparecia com frequência mínima como tema de congressos e 

8 Patai, D. Brazilian women speak: coníemporary life stories. New Bruswick: Rutgers Univcrsity 
Press, 1985. 

9 Alberti, V História Oral: a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: FGV, 1990. 



documentações nas humanidades em geral. Ao mesmo tempo, era confun
dida com a mera prática de entrevistas derivadas do jornalismo, antropolo
gia, sociologia e psicologia.10 

A crescente popularização da história oral no Brasil dos anos 80 se proje¬ 
tou na década seguinte, com o desafio de promover esta área como uma 
alternativa que exigia posicionamento da academia. O primeiro encontro 
formal de história oral ocorreu em Salvador, no estado da Bahia, em 1983, 
sem contudo alterar o rumo dos debates prévios. De fato, a primeira atitude 
conjunta e vigorosa para se fundar uma associação brasileira de história oral 
ocorreu em 1992, quando no congresso América 92: Raízes e Trajetórias se 
instalou um grupo de trabalho que planejou para o ano seguinte o Primeiro 
Congresso Nacional de História Oral. Tendo em vista arrumar o panorama 
interno para compor participações mais estruturadas no cenário internaci
onal, realizou-se na Universidade de São Paulo o encontro do qual derivou 
o Segundo Encontro Nacional, no CPDOC, em 1994, ocasião em que se 
fundou a Associação Brasileira de História Oral. 

Por essa época, a produção na área já estava mais definida e alguns debates 
teóricos encontravam exemplificações importantes em pesquisa de campo 
nacional, marcando assim uma outra etapa da aceitação da história oral no 
Brasil. De qualquer maneira, era evidente o vínculo com os sistemas univer
sitários. 

2) inserção no conjunto dos critérios analíticos da sociedade 

Uma questão fundamental na qualificação da história oral no Brasil é a 
sua função social. Estando o seu advento intimamente ligado ao surgimento 
da democracia, se questiona se seus eventuais progressos a manteriam na 
mesma orientação de origem. Este problema serve como parâmetro também 
para medir o impacto inovador desta investida em relação aos esforços ante
riores. De outra forma, caberia questionar: história oral por que, de quem e 
para quem?11 

Entre as instituições mais firmadas em termos dos pressupostos da histó
ria oral da década de 70, o CPDOC alimentou o maior, melhor e mais bem 
cuidado acervo de entrevistas do país, sendo sua opção pela coleta de depo¬ 

10 O importante trabalho feito na área de psicologia social por Ecléa Bosi, sem se referir 
à história oral, abriu caminho para a inspiração de muitas pesquisas. Bosi, E. Memória e 
sociedade. São Paulo: TA Queiroz, 1979. 
11 Sobre este debate, leia-se o texto História Oral: por que, de quem, para quem?, de 
Pessanha, E., In: Meihy, J. C. S. B. (Re) Introduzindo a história oral no Brasil, op. cit., p. 
71-82. 



imentos da elite política, militar e cultural. Seu exemplar zelo arquivístico 
passou então a conviver com novos desafios: a referenciação a outros grupos 
sociais, em particular àqueles não privilegiados pelas óticas consagradas 
pela preferência do poder. Nesse sentido, uma das experiências mais interes
santes que se operou foi a do CERU que, desde logo, assumidamente na 
linha sociológica, passou a registrar trabalhos feitos sobre pessoas comuns, 
como carnavalescos, mulheres trabalhadoras, imigrantes. 

Prestando atenção a instituições importantes ou movimentos relevantes 
na sociedade brasileira, alguns arquivos e coleções documentais voltaram 
suas vistas ao cruzamento de documentos "regulares" com as fontes orais. 
Entre os projetos pioneiros e mais importantes, o Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo, a partir de 1982, iniciou uma série de projetos diferentes, 
considerando manifestações de arte e da cultura popular brasileiras. Ao 
mesmo tempo, muitas universidades também prestaram atenção aos depoi
mentos gravados. Entre as instituições mais ativas nesta linha, destacam-se 
o Laboratório de História Oral e Iconografia, da Universidade Federal 
Fluminense, e o Centro de Documentação Iconográfica, da Pontifícia Uni
versidade Católica de São Paulo, ambos de 1982. Mais recentemente, o Cen
tro de Memória da Unicamp também se distinguiu juntamente com grupos 
da PUC- SP. Finalmente, o registro de instituições paralelas à universidade 
que têm sido fundamentais para a história oral brasileira: Casa de Oswaldo 
Cruz/Fiocruz, Fundação Carlos Chagas, entre outras. 

Minorias étnicas começaram a se mobilizar para a documentação e o estu
do de suas trajetórias. Neste setor a investida pioneira coube ao Instituto 
Cultural Marc Chagall, de Porto Alegre, em 1986. Instituições relevantes da 
cena cultural brasileira começaram a apresentar propostas de estudos de 
japoneses, árabes, italianos, coreanos. Dois grupos singulares pela impor
tância étnica no Brasil, contudo, têm sido pouco vistos: os índios e os ne
gros. Logicamente este aspecto reílete lacunas das atenções da história oral 
brasileira que não enfrentou ainda os dilemas de sua vocação. 

A marca urbana da história oral brasileira ainda está muito presente, ha
vendo carência de estudos de setores rurais. De qualquer forma, alguns 
movimentos têm chamado atenção pelo impacto na sociedade em geral. 
Principalmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) 
tem motivado investidas da história oral. 

Nesta fase de afirmação, a história oral brasileira se apresentou como ave
nida aberta à formulação de microestudos e isto, seguramente, lhe valeu a 
condição de prestígio desejada. Como alternativa privilegiada para se 
verticalizar os resultados de experiências, a história oral apresentou-se como 



avesso desejável da marca mais evidente da historiografia "tradicional" bra
sileira, que sempre partiu do geral amplo, nacional, sem nunca ter chegado 
ao mínimo, ao específico, ao local. 

Entre os dilemas proporcionados pela inscrição da história oral no con
texto intelectual brasileiro, talvez o mais importante seja o tributo pago ao 
tratamento documental. Quase sempre vista como "mais um documento" 
ou "outra forma de fonte", a história oral brasileira teve que se render a uma 
objetividade que muitas vezes se compromete com as soluções equiparáveis 
aos mesmos critérios analíticos que as demais bases de instruções ou fontes 
documentais. Nesse sentido, os esforços mais progressistas consistem em 
promover a história oral "pura", ou seja, a que propõe diálogo com outras 
fontes orais e menos com a história oral "híbrida", ou ainda aquela que 
cruza documentos variados. 

Desde a fundação da Associação Brasileira de História Oral, um crescente 
número de congressos regionais e nacionais tem se somado à grande parti
cipação de brasileiros nos encontros internacionais. O reconhecimento do 
impacto da história oral brasileira motivou a escolha do Brasil como sede do 
X Congresso Internacional, realizado no Rio de Janeiro em 1998. 

Atualmente a Associação Brasileira de História Oral possui uma revista 
semestral e alimenta a produção de reflexões brasileiras sobre temas rele
vantes para aquela sociedade. Procurando um diálogo mais consequente 
com a nova geração, na USP, no Departamento de História, despontou um 
grupo que promove pesquisas costurando trabalhos de alunos de gradua
ção, pós-graduação e acadêmicos. O NEHO (Núcleo de Estudos em História 
Oral) possui uma revista que se propõe a dar alcance às questões mais com
plexas da história oral. 

3) propostas e desafios atuais 

Uma pergunta essencial para o enquadramento da história oral brasileira 
no conjunto geral desta área, inclusive em nível internacional, diz respeito 
ao seu papel. Em primeiro lugar, dada a originalidade de seu caráter e a 
oportunidade de seu surgimento, cabe questionar sua vinculação, quase 
que exclusiva, com as universidades. Seria esta tendência apenas elitista ou 
negativa? Qualquer resposta mais profunda a esta questão implicaria o en
tendimento da universidade na cultura brasileira como um todo. 

Tendo o processo de implantação das universidades no Brasil ocorrido 
tardiamente e sua principal entidade, a Universidade de São Paulo, surgido 
somente em 1934, elas têm se apresentado como uma espécie de intérprete 
oficial da sociedade. Assim, são modelos e capitalizam a atenção e o respeito 



geral. Não é pois sem sentido que, em termos de história oral, são as escolas 
e os laboratórios diretamente vinculados às universidades que se apresen
tam como geradores de pesquisas. Por outro lado, a presença da história oral 
no circuito acadêmico tem provocado o diálogo desta solução com os mu
seus, grupos de trabalhos autônomos e sociedades históricas locais. Sob a 
organização da ABHO, os diferentes ramos da mesma árvore se arrumam de 
maneira orgânica, tentando evitar que uma tendência infelizmente exis
tente floresça: a comercialização da história oral. Nesse sentido, a ABHO 
cumpre o papel de articuladora de várias manifestações, e, através das uni
versidades, vários debates teóricos são filtrados e divulgados. Na mesma 
medida, promovem-se congressos, encontros e divulgação de informações. 

Outra questão importante é o uso instrumental da história oral brasileira. 
Seria ela uma forma de conhecimento ou estaria sendo objeto de formulação de 
políticas? Nesta linha, seria uma ferramenta, uma técnica, metodologia ou 
disciplina? O debate em torno desta questão é relevante pois, paradoxalmente, 
extrai o tema do círculo acadêmico, promovendo-o em diferentes níveis. Como 
extensão desta prática, a história oral brasileira, principalmente quando assu
me sua função de reveladora de microhistórias e de foco de situações específicas, 
mostra o potencial crítico da história oral como alternativa que dá voz aos 
grupos de uma forma ou de outra silenciados. Mais, contando com a autoridade 
da academia como promotora de estudos, a universidade permite veicular os 
resultados de investidas, inclusive de trabalhos não feitos sob a proteção da 
academia. Dando abrigo aos diversos projetos de história oral, contudo, a uni
versidade também tem se transformado. Diminuindo a distância entre o públi
co em geral e os meios promotores de política, a presença da história oral brasi
leira na universidade faz com que este tipo de saber seja qualificado de maneira 
diferente. Superando o momento em que se supunha a história oral como um 
locus multidisciplinar, entende-se que a história oral brasileira passa a formular 
conceitos próprios e - porque nasceu cronologicamente atrasada e distante dos 
centros hegemônicos que a promoveram -, ousa se apresentar como proponen
te da história oral como uma nova disciplina. Logicamente esta idéia é polêmica 
e tem muitos oponentes, inclusive no Brasil. 

O aprofundamento deste debate, contudo, convida à consideração das 
principais frentes de trabalhos da história oral brasileira. Alguns estudos de 
ponta mostram que pesquisas feitas com crianças, analfabetos, pessoas co
muns, presos políticos, militares de esquerda, doentes se apresentam como 
assuntos mais frequentados pelos historiadores orais brasileiros. Sem dúvi
da, uma rápida observação sobre a temática aludida revela o compromisso 
político da história oral como forma de operação, que coloca inclusive a 
universidade a serviço militante da sociedade. Ao mesmo tempo, inverte o 



entendimento da história como uma disciplina distante. A simples anexa
ção do adjetivo "oral" a esse sujeito (história do Brasil) faz com que se assu
ma a história oral brasileira como um contraponto às demais feitas em ou
tros lugares, onde a naturalidade de seu surgimento e a aceitação coletiva 
não a convoquem a diferenciações disciplinares. A existência de uma cultu
ra popular e de grupos sociais específicos leva à conclusão de que a história 
oral brasileira nasceu no momento da redemocratização, com o destino de 
ser uma voz diferente. 



DESAFIOS DA HISTÓRIA ORAL LATINO-AMERICANA* 

Dora Schwarzstein 

Ahistória oral teve um desenvolvimento significativo na América 
Latina. Porém, neste contexto, como em tantos outros, sabe-se 
que é difícil, quando não impossível, pensar a América Latina 

como uma região. Para a história oral trata-se de um continente com 
realidades muito díspares: enquanto em alguns países latino-americanos 
há importantes progressos e em outros vêem-se esforços significativos, há 
situações em que apenas se esboçam as primeiras experiências. A perma
nente instabilidade política que caracterizou muitos de nossos países até 
meados da década de 80 e a consequente debilidade das instituições acadê¬ 
micas e universitárias geraram descontinuidades e dificuldades na conso
lidação de espaços de reflexão e produção no conjunto das disciplinas 
científicas. 

Gostaria de enfatizar a importância da realização da X Conferência Inter
nacional de História Oral na América Latina. Não é apenas o reconhecimen
to de que existimos, mas de que participamos ativamente com nossos temas 
e estilos do movimento internacional de história oral. Por outro lado, não é 
por acaso que o país latino-americano eleito como sede seja o Brasil, como 
tampouco que o México tenha se oferecido para sediar a próxima conferên
cia internacional. Ambos, com suas diferenças e especificidades, há muito 
vêm sendo pioneiros no desenvolvimento de projetos de história oral. São 
projetos que perduraram no tempo e que encontram estes dois países na 
plena maturidade de seus trabalhos, de suas instituições universitárias e 
não-universitárias, como esta fantástica Fundação Getúlio Vargas que nos 
acolhe nestes dias. 

* Tradução de Paulo Martins Garchet 



Quero, contudo, mencionar outras realidades diversas. Meu país, a Argen
tina, por exemplo, amplamente representado nesta conferência, encontra-
se em outra etapa. 

Apesar da existência de um conjunto significativo de professores uni
versitários interessados na prática da história oral, e que realizam suas 
pesquisas utilizando prioritariamente esta metodologia, há sérios proble
mas para a integração da história oral nos meios acadêmicos universitári
os. Isto levou a uma certa oposição entre a prática da história oral e os 
meios universitários, confirmando tendências ocorridas em outros luga
res do mundo, onde as experiências de produção e uso de testemunhos 
orais foram realizadas, em grande parte, fora das universidades. Isto pro
duziu, de um lado, problemas com alguns membros da profissão, resisten
tes à incorporação da história oral em seu universo. De outro, um difícil 
diálogo com os "militantes" da história oral que rechaçam os procedimen
tos científicos como uma espécie de traição à voz dos "verdadeiros prota
gonistas" da história. É evidente que estas divergências são obstáculos 
que devemos superar. 

As universidades públicas, que se deterioraram durante o período das 
ditaduras, foram paralisadas como resultado do arrocho orçamentário. É 
importante mencionar a inexistência de bibliotecas e a dificuldade para 
se ter acesso à bibliografia geral e específica. Não há, na Argentina, ne
nhuma biblioteca pública que tenha a coleção completa de Historia, 
Antopología y Fuentes Ovales, para não falarmos de revistas inglesas e norte-
americanas. 

Existe uma quantidade de instituições que realizam denodadamente pro
gramas de recuperação da memória em condições de grande aperto orça
mentário e sem contar com apoio suficiente. Só nos últimos anos houve um 
certo interesse pelo desenvolvimento de museus de temática histórica, e a 
incorporação neles de testemunhos orais está em estado germinal. 

Enfrentamos, simultaneamente, grandes dificuldades em responder a um 
dos desafios mais importantes que Philippe Joutard colocou: a utilização da 
tecnologia. A Argentina tem uma taxa baixíssima de novos usuários da 
Internet. É evidente que os recursos de informática trazem problemas mais 
graves quando a falta de recursos é aguda. 

Como na Argentina, outros países da região mostram realidades muito 
diversas e mutantes. Tal é o caso de Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Costa 
Rica, Guatemala, Venezuela, Cuba. Apesar dos esforços institucionais e pes
soais, não temos instituições no estilo do CPDOC brasileiro, ou do Instituto 
Mora, do México. 



Na Argentina e no Uruguai, ao contrário, os centros acadêmicos indepen
dentes, verdadeiras ilhas durante os anos das ditaduras militares, passaram 
por crises profundas e foram desaparecendo. 

Para terminar este ponto, gostaria de reiterar a impossibilidade de se falar 
de América Latina como região e recuperar a idéia de realidades e desenvol
vimentos diferentes e, portanto, de distintos desafios, para compreender
mos as encruzilhadas teóricas e metodológicas que a prática da história oral 
hoje enfrenta em nossos países. 

Na sessão inaugural desta X Conferência, Mercedes Vilanova falava da 
necessidade de deixarmos de ser provincianos. O que significa esta exigên
cia para a América Latina? 

Creio que devemos aproveitar oportunidades como esta conferência sem 
complexos ou sentimentos de inferioridade. Pelo contrário, devemos afir¬ 
mar-nos nas originalidades nacionais, como assinalou Roberto DaMatta em 
nossa sessão de abertura, para marcarmos com força aquilo que nos interes
sa investigar. 

Creio que esta é a resposta à pergunta de nosso colega brasileiro José 
Carlos Sebe Bom Meihy acerca de nossas responsabilidades e compromissos 
específicos com nossos meios sociais. Porém, simultaneamente, graças ao 
diálogo global, não provinciano, e pelo que temos lutado e que consegui
mos aqui no Rio de Janeiro, não vejo motivo pelo qual devemos renunciar a 
qualquer aporte teórico ou historiográfico. Não devemos renunciar nem a 
Max Weber nem a Marx nem a Sandro Portelli nem aos Estudios Subalternos de 
la Índia.1 Tampouco a José Luis Romero, Roger Chartier ou Boris Fausto. 

Servirão para "nós" os mesmos modelos europeus e norte-americanos? 
Teríamos que produzir nossos próprios critérios analíticos? Pergunta-nos 
nosso colega brasileiro. 

Tudo dependerá das prioridades temáticas que seguramente não se defini
rão no estreito marco da história oral, mas no da historiografia mais geral. A 
resposta será definir os temas atendendo não apenas a questões específicas 
da história oral, mas às grandes encruzilhadas da história. Quer dizer, res
pondendo a uma época de fim de século, onde parece haver tanta distância 
entre a paixão memorialística e as dúvidas da história profissional que tor
nam tão difícil responder aos desafios levantados por Antonio Montenegro. 

1 O grupo foi criado no final dos anos 70 na Inglaterra c pouco depois começou a editar 
cm Deli uma publicação periódica chamada Subaltern Studies. Wriíings on South Asian 
History and Sociely. Sua sede foi transferida para a Índia. 



No Brasil, como em outros países da América Latina, há setores interessa
dos em promover o esquecimento. Outros propõem o memorialismo, com 
que não podemos nos identificar porque, como dizia Joutard, "somos histo
riadores e não memorialistas". Em outras palavras, recuperar a memória é 
importante, mas não é suficiente. 

Como, então, desenvolver a consciência histórica de modo crítico e criati
vo? Devemos enfrentar o desafio de desarticular as lógicas de dominação e 
restituir aos grupos, às classes subalternas, sua condição de sujeitos plurais 
que habitam de pleno direito a história de nossos países. Mas isto implica 
reconhecer que muitos destes sujeitos não têm acesso a suas próprias repre
sentações e que suas experiências, suas vozes não podem ser ouvidas simples
mente como tal. Porque, como diz Homi Bhabba, não se trata de vozes inocen
tes, estão mediadas pelo diálogo que têm com o entrevistador através de suas 
próprias ideologias. Portanto, são sempre vozes construídas, vozes produzi
das.2 Escutar as vozes nessa perspectiva nos permitirá questionar o que en
tendemos por nação, por cultura, indagar sobre a cidadania e a comunidade. 

Creio que um tema com que devemos nos preocupar é, indubitavelmente, 
o da dominação. Não me refiro à dominação por "eles" (os marcos teóricos 
europeus e norte-americanos), mas ao fenômeno mais geral que se vincula 
à produção documental das elites coloniais, como também à das elites nati
vas que se reconstituíram no poder para apresentar a missão civilizadora da 
Europa em outro cenário.3 O que deve inquietar-nos - e aqui nossas ferra
mentas teóricas devem ser muito sofisticadas - é o fato de que os testemu
nhos dos dominados são produzidos dentro de campos bem definidos de 
poder. A alternativa, então, não está em uma mera busca de novas fontes 
para uma nova história, tampouco na elaboração de marcos teóricos neces
sariamente distintos e "nacionais"; o importante é tratar de entender como 
o testemunho se constrói e se constitui, e como funciona a matéria-prima 
com que devemos trabalhar. 

Neste contexto, creio que, não há problema em produzirmos nossos pró
prios textos teóricos. Ninguém nos impede, desde que isto não signifique 
renunciar a nada. Se nosso objetivo é a historicização da memória, a melhor 
homenagem à memória do mundo dos vencidos é escrever e tornar sua histó¬ 

2 Between Idenlilies, Homi Bhabba entrevistado por Paul Thompson. In: Migration and 
Ideníily. International Yearbook of Oral History and Life Stories. Oxford University Press, v. III, 
1994, p. 183-199. Também Homi Bhabba. The location of culture, Routledge, 1994. 

3 Cf. Shahid Amin. Event, Melaphor; Memory, Carl Chaura 1922 - 1992, Berkcley e Los 
Angeles: Univcrsity of California Press, 1995. 



ria inteligível, o que só lograremos através de procedimentos rigorosos, no 
momento da entrevista e em sua posterior interpretação. Contudo, a análise 
em profundidade e a interpretação complexa dos testemunhos recolhidos são 
tarefas complicadas, e é neste ponto que o debate com colegas de todas as 
latitudes e de diversas disciplinas torna-se imprescindível. 

Finalmente, creio que não existe uma única voz; existem muitas vozes 
latino-americanas da história e da história oral e essas vozes são nossos 
temas, nossas perguntas, nossos atores, nossas culturas, nossas identidades 
e, creio ainda, estamos comprometidos com o desafio de encontrar novos 
modos de enfocar o passado para recuperar seus múltiplos significados e, 
assim, participar ativamente no processo social da construção da memória. 



NÓS E O ESPELHO 

Janaína Amado 

Otexto inicial para esta discussão, escrito pelo prof. José Carlos Sebe 
Bom Meihy, oferece alguns temas importantes para reflexão e de
bate. Entre esses temas, destaco duas questões, que me parecem 

especialmente ricas e interessantes: 

Seria a história oral latino-americana apenas eco da história oral 
primeiro-mundista? Serviriam para ela os mesmos modelos euro
peus e norte-americanos? Qual a virtude da importação de modelos 
teóricos para a história oral latino-americana? 

A história oral latino-americana teria uma contribuição teórica es
pecífica a oferecer? E, em caso positivo, qual seria essa contribuição? 
Pode-se pensar em "uma voz latino-americana da história oral"? 

Para evitar mal-entendidos, esclareço desde logo que não represento, nes
ta mesa, os historiadores oralistas brasileiros, muito menos os latino-ameri¬ 
canos. Represento apenas a mim mesma, trazendo aqui um ponto de vista 
pessoal sobre as questões propostas. 

A questão da identidade latino-americana: 
um problema com quinhentos anos de idade 

Penso que as questões apresentadas chamam atenção para um núcleo de 
idéias extremamente significativo na América Latina. Essas idéias ultrapas
sam em muito o âmbito da história oral, pois a questão de um saber coloni
zado versus uma independência de idéias é muito arraigada no continente 
latino-americano. Respostas a essas perguntas passam, necessariamente, pelas 
respostas que se poderão dar a questões mais amplas, relativas à discussão da 
própria identidade latino-americana. Sem querer ser simplista, mas tam¬ 



bém sem tempo nem conhecimentos suficientes para desenvolver em pro
fundidade, aqui, todas as implicações dessa questão da identidade latino-
americana, apontarei certas direções de pensamento, com o objetivo de con
tribuir para o debate. Começarei abordando aspectos da questão mais ampla 
da identidade latino-americana, passarei em seguida a um tema que vem 
sendo abordado com insistência neste congresso e, a seguir, transportarei 
algumas dessas questões para o âmbito específico da história oral na Améri
ca Latina. 

As indagações a respeito da identidade latino-americana são muito anti
gas na América. Têm cerca de quinhentos anos, pois, desde pouco após a 
chegada dos europeus à América, os americanos passaram a fazer perguntas 
angustiadas acerca de si próprios: Quem somos nós? Somos diferentes dos 
europeus? Devemos integrar-nos a eles? (Mais tarde, essas perguntas passa
ram a abranger também os norte-americanos.) Devemos impor nossas pró
prias idéias e valores? Será que temos mesmo idéias próprias, ou somos ape
nas uma cópia malfeita dos outros? 

De maneira geral, podemos dizer que todos os grandes movimentos inte
lectuais, científicos e artísticos da América Latina ofereceram respostas a 
essas questões, em geral de uma forma pendular, ora defendendo, às vezes 
ardorosamente, uma identidade puramente latino-americana - não raro 
relacionada à figura do indígena, em geral idealizado, como no romantismo 
-, ora valorizando quase exclusivamente as idéias e costumes europeus e sua 
adoção pela América, como no caso do arcadismo do século XVIII. Raros, 
raríssimos foram os períodos em que os latino-americanos estabeleceram 
relações tranquilas e maduras com a própria identidade. Ousaria mesmo 
dizer que uma das características da história intelectual da América Latina 
tem sido justamente a existência de uma identidade partida, bifurcada, in
trinsecamente problemática, porque se encontra em constante tensão en
tre dois pólos aparentemente opostos. Como se, ao nos olharmos em um 
espelho, ora víssemos, horrorizados, as imagens dos outros refletidas, ora as 
nossas próprias imagens, deformadas. 

História e identidade 

As razões para que assim tenha acontecido são históricas. Não é preciso 
aprofundar-me nessa questão, pois nós, cientistas sociais, a conhecemos bem. 

Foram séculos de colonialismo seguido de subdesenvolvimento, de ex
propriação de nossas riquezas, de genocídio de nossos índios, de escravização 
dos africanos trazidos para nosso continente. Foram séculos de condenação 
de nossa população à miséria, à desigualdade social, à falta de terras onde 



trabalhar. Foram séculos de ignorância, de interdição tanto aos saberes eru
ditos europeus quanto, ao mesmo tempo, aos saberes de nossos índios e de 
nossos negros. Foram séculos de imposição do cristianismo e de proibição 
de outras crenças. Certamente não fomos nós, os latino-americanos, que 
criamos essa situação. Nós fomos e somos, até hoje, as vítimas dela. 

Creio que séculos demais vividos nesse tipo de relação histórica 
aprofundaram em nós, latino-americanos, um persistente sentimento de 
inferioridade, de mal-estar, de deslocamento, como se não soubéssemos quem 
somos. Como se, em todo esse vastíssimo mundo, não houvesse um único 
lugar para nós. Olhamo-nos no espelho, repito, e não nos reconhecemos, 
seja porque nossa imagem surge deformada, seja porque surge como a ima
gem do outro. 

A esse sentimento de inferioridade, a esse mal-estar difícil de carregar no 
peito, temos reagido conforme as imagens que o espelho nos tem mostrado. 
Ora tentamos ser o outro. Mas o outro é justamente aquele que não somos e, 
portanto, esse caminho nos conduz apenas à frustração e à exposição ao 
desprezo e ao escárnio dos outros reais. Ora tentamos corresponder à nossa 
própria imagem deformada, aquela que nos isola de todos, forçando uma 
identidade apenas pelos contrastes, pelo fechamento dentro de nossas pró
prias fronteiras. Exatamente por estar deformada, esta última imagem con¬ 
duz-nos somente a deformações, acentuando nosso sentimento de desloca
mento no mundo. Desse forte sentimento, penso, decorre a importância 
que tem o tema do exílio em todo nosso pensamento social e em nossas 
artes: temos sido não apenas, e por tantas vezes, exilados políticos, expulsos 
de nossos países pelos regimes ditatoriais, mas também, e talvez principal
mente, devido ao sentimento de deslocamento no mundo, temos sido exi
lados de nós mesmos e exilados dentro de nossos próprios países. 

Embora aparentemente opostas, ambas as atitudes, em verdade, são faces 
de uma mesma moeda, lados de um mesmo perfil. Ambas se encontram 
presas à mesma armadilha da dicotomia. A primeira afirma-a pela semelhan
ça total com o outro, e a segunda, pela negação completa do outro. 

Superando a dicotomia 

As ocasiões em que mais sucesso tivemos foram e são aquelas em que 
conseguimos superar essa persistente dicotomia da nossa identidade, essa 
escolha psicótica entre sermos o outro ou sermos a deformação de nós mes
mos. Estivemos bem, nos sentindo confortáveis no mundo e sendo reconhe
cidos como ocupantes de um lugar específico nele, como possuidores de 
uma contribuição particular a oferecer todas as vezes em que nos esquece¬ 



mos da obsessão do espelho, para sermos, simplesmente, nós mesmos e, des
sa forma, expressarmos, com liberdade, nossas próprias histórias, nossas di
ferenças internas, nossas maneiras de ser, de sentir, de pensar. Nós somos 
frutos (a nossa experiência histórica comprova isso) da convivência, nem 
sempre harmoniosa mas sempre presente, entre vários povos e várias cultu
ras, diferentes valores, aos quais uma dolorosa experiência histórica deu 
unidade e consistência. 

Os melhores exemplos de sucesso na superação da identidade dicotômica 
e da expressão mais adequada de nossa identidade de latino-americanos, 
penso, podem ser encontrados entre alguns de nossos artistas. Vêm-me ime
diatamente à mente os nomes, entre tantos outros, de um Gabriel Garcia 
Marquez, uma Gabriela Mistral, um Glauber Rocha, um Cabrera Infante, 
uma Frida Kahlo... Artistas que tão bem souberam encontrar e proclamar, de 
diferentes modos, nossa identidade específica de latino-americanos, sendo 
internacionalmente reconhecidos por isso. 

Como esses artistas conseguiram isso? Eles o fizeram sem reivindicar a 
priori qualquer suposta identidade latino-americana. Fizeram-no simples
mente por meio de sua arte maior, utilizaram-se de suas exímias habilidades 
para expressar as próprias vivências e sentimentos, estes, sim, natural e es
sencialmente latino-americanos. 

Identidade e mestiçagem 

Um conceito, o de mestiçagem, vem sendo muito empregado desde o iní
cio deste congresso. Roberto DaMatta, na sessão de abertura, fez dele o cen
tro de suas reflexões, Philippe Joutard e Mercedes Vilanova também a ele se 
referiram, gerando adendos e debates. Trata-se, sem dúvida, de um conceito-
chave quando se pensa a América Latina, profundamente relacionado à nos
sa identidade. Por isso, quero referir-me a ele, com o objetivo sobretudo de 
tentar historicizar alguns de seus aspectos, a partir de uma perspectiva 
latino-americana. Quero com isso tentar apontar alguns fatores, ainda não 
abordados aqui, que nos fazem, a nós latino-americanos, sentir 
desconfortáveis frente ao conceito de "mestiçagem". 

Como muito bem expressou Alessandro Portelli, a mestiçagem é o resul
tado de um processo histórico impositivo e desigual, o fruto, muitas vezes, 
não do amor, da vontade e do entendimento, mas da violência contra as 
mulheres, contra os negros e contra os pobres. Por si só, essa constatação 
muitas vezes nos deixa pouco à vontade, pois recordamos a nós mesmos que 
o preço pago pela nossa mestiçagem tem sido, e continua a ser, muito alto. 



Muitas vezes os conceitos de "mestiço" e de "mestiçagem" foram empre
gados entre nós para apontar não um traço constitutivo de nossa história, 
de nossos povos, de nossas culturas, mas, ao contrário, de forma ideológica, 
um traço profundamente negativo, espécie de "pecado original" que nos 
vedaria, para todo o sempre, o acesso à civilização, à cultura e ao progresso. 
Vários de nossos intelectuais, com base em teorias européias, construíram 
suas idéias a partir dessa perspectiva, a qual se espalhou pela sociedade, 
aprofundando em todos nós um forte sentimento de inferioridade e, entre 
aqueles poucos que podiam aspirar a serem incluídos na categoria de "bran
cos", o horror pelo restante de sua gente mestiça e o desenvolvimento das 
mais cruéis, seletivas e imaginosas estratégias para tentarem se manter nes
ta categoria. 

Às vezes, conseguimos representar a mestiçagem como um atributo posi
tivo, como um jeito de ser que nos identifica, e como uma conquista de 
nossos povos. Entretanto, nessa perspectiva a mestiçagem em geral apresen-
tou-se como um dado pronto, acabado, e, sobretudo, como uma solução 
para os nossos problemas. Em outras palavras, seria como se disséssemos: 
por sermos mestiços, não temos preconceito racial; por sermos mestiços, 
aceitamos e praticamos a igualdade social; a mestiçagem resolve todas as 
nossas diferenças. Nessa perspectiva, a mestiçagem, portanto, serviu como 
uma espessa capa a encobrir nossos graves problemas sociais e nossos pre
conceitos raciais. Até hoje os países latino-americanos mantêm seus negros 
e mestiços em uma situação inferior: são eles os mais pobres, os que menos 
acesso têm à educação e à saúde, os que menores oportunidades conhecem 
de ascensão social e, sobretudo, os que mais sofrem as consequências dos 
profundos preconceitos sociais, econômicos e étnicos. 

Talvez por isso, porque a mestiçagem, tal como a nossa identidade, tenha 
sido encarada entre nós de forma tão polarizada - seja como uma chaga, seja 
como a maquiagem de uma sociedade problemática que não quer enxergar 
seus próprios problemas -, tantos de nós, latino-americanos, nos sintamos 
tão mal em relação a ela. Trata-se de um desconforto que tem se manifestado 
aqui, neste congresso, desde quando o assunto foi posto sobre a mesa pela 
nossa presidente, Mercedes Vilanova, e depois retomado por Roberto DaMatta 
e Philippe Joutard, e que surge sempre que o tema vem à baila. 

Mas há uma terceira forma, uma terceira via, para compreendermos a 
nossa mestiçagem e com ela convivermos. É para esta via, penso, que apon
taram as palavras de Mercedes, DaMatta e Joutard - e aqui chamo atenção 
para a riqueza desse diálogo internacional, desse cruzamento de múltiplas 
perspectivas no debate de idéias. Mercedes e Joutard apresentaram suas 
intervenções informados por uma perspectiva européia, diversa da nossa, a 



perspectiva angustiante de uma Europa fraturada, de um lado, por guerras 
étnicas e religiosas internas e, de outro, pelo rápido crescimento da intole
rância frente aos mestiços e aos imigrantes. Ambos opõem-se a essas ten
dências que assolam a Europa, e vêem na experiência mestiça da América 
Latina uma possibilidade de superação desses problemas, uma possibilidade 
de diálogo entre povos, etnias, culturas e religiões diversas. 

Qual seria a terceira via de entendimento da mestiçagem latino-america¬ 
na? Como no caso da nossa identidade, penso que é a da superação da 
dicotomia, da superação da visão da mestiçagem como um pecado original 
ou como uma solução mágica dos problemas, dicotomia que é exatamente a 
mesma expressa pelo espelho. Nesta terceira via, trata-se de compreender a 
mestiçagem, por um lado, como um dado histórico, como um fato, e, por 
outro, também como um desafio, um processo ainda em construção. As 
perguntas que passaríamos a nos fazer seriam do tipo: como transformar 
nossa mistura racial em efetiva igualdade sócio-econômica e étnica, igual
dade de oportunidades? Como respeitar as diferenças, a todos garantindo 
iguais direitos? Esses são alguns dos imensos desafios de nossa sociedade 
miscigenada. Se enfrentados, poderão conduzir-nos ao diálogo, à tolerân
cia, ao respeito mútuo, como desejamos todos nós, latino-americanos ou 
não. Para isso, será preciso ainda muito esforço, determinação e luta, nas 
várias frentes, em cada minuto do dia. Da parte de todos nós, cidadãos, e de 
todos nós, historiadores oralistas. 

História oral na América Latina: trajetórias e projeto 

Voltarei os olhos, a partir de agora, especificamente para a história oral. A 
história oral latino-americana, nos últimos anos, tem se destacado pela ex
tensão, qualidade e originalidade de sua produção. Não é um acaso o fato de 
este congresso internacional estar se realizando no Rio de Janeiro, mas uma 
expressão da importância que a história oral latino-americana vem adqui
rindo ultimamente, e do reconhecimento internacional a esse fato. 

Nas últimas décadas, a história oral na América Latina conheceu um cres
cimento vertiginoso, aparentemente maior até do que o enorme desenvol
vimento registrado na maioria das outras regiões. Numerosos livros têm 
sido lançados na área, com sucesso. A história oral conquistou não só um 
espaço acadêmico, em universidades, arquivos e instituições de pesquisa, 
como também começa a se firmar como um espaço popular, por meio de uma 
série de iniciativas de associações de bairro, de movimentos sociais, de seto¬ 
res sociais (imigrantes, mulheres, operários etc), que têm organizado pro
gramas de história oral para recuperar suas próprias trajetórias sociais. No 



Brasil, criou-se em 1994 a Associação Brasileira de História Oral, que tem 
sido muito ativa, com a publicação de um boletim e, recentemente, tam
bém de uma revista, e a organização periódica de encontros regionais e 
nacionais. Do mesmo modo, outros países latino-americanos fundaram 
também suas associações, mantendo uma grande produção de pesquisas 
na área. 

Temos, portanto, nós, latino-americanos, conseguido nos expressar por 
meio de nossa história oral e obter para ela reconhecimento internacional, 
graças ao trabalho e à qualidade da nossa produção. Nessa trajetória, não nos 
preocupamos em saber se somos ou não latino-americanos ou se a nossa 
história oral expressa ou não a identidade latino-americana. Temos, sim
plesmente, nos dedicado ao nosso trabalho, organizando-nos em função das 
questões e dos problemas comuns de pesquisa que temos urgência em dis
cutir e resolver. 

Qual tem sido a característica mais importante da produção latino-ameri
cana em história oral? Ao meu ver, justamente a variedade, a capacidade de 
abranger várias temáticas, direções e tendências teóricas. Temos tido uma 
importante produção a respeito dos despossuídos, de nossos camponeses e 
operários, das nossas mulheres, dos marginalizados sociais, assim como dos 
movimentos sociais que eles têm promovido. Ao mesmo tempo, já temos 
também uma sólida tradição em entrevistar nossas elites, inclusive as mili
tares, e um grande acervo de fontes orais a respeito delas. Temos trabalhado 
nas universidades e fora delas. Temos quem considere a história oral uma 
técnica, quem a compreenda como uma metodologia, quem a tome por uma 
disciplina. Temos os interessados apenas nas informações que as entrevistas 
revelam, temos os interessados nas suas representações, no campo do sim
bólico, temos os interessados em ambas as dimensões... O "inventário das 
diferenças", como já o denominou Marieta de Moraes Ferreira, seria quase 
inesgotável. 

Parece-me claro que o conjunto dessa produção tão variada tem trazido 
contribuições inegáveis, reconhecidas como tal, ao campo da história oral. 
Citaria, como exemplos, as novas temáticas reveladas pela história oral 
latino-americana, como a história indígena ou o tratamento sistemático 
dos marginalizados sociais. O pioneirismo do vínculo entre história oral e 
imagem, hoje tão promissora. E o caráter basicamente interdisciplinar da 
experiência latino-americana, revelado não só na formação de equipes de 
pesquisa multidisciplinares, mas também no recente crescimento da his
tória oral entre profissionais que não são historiadores, mas que utilizam 
a história oral em suas investigações, especialmente os profissionais da 
área da saúde. 



Não haveria então problemas na história oral latino-americana, hoje? Claro 
que sim! Para ater-me apenas a alguns deles, eu lembraria as expressões de 
uma mentalidade colonizada, que ou busca seus modelos teóricos exclusi
vamente na produção européia e norte-americana ("o outro" do espelho, 
tendência forte e difícil de superar), ou se fecha à importante contribuição 
teórica dos intelectuais daquelas regiões, demonstrando profunda ignorân
cia e desinformação (o "eu deformado" do espelho), que em muito prejudi
cam o trabalho. Lembraria a pobreza, responsável pela falta de bibliotecas, 
pelo insuficiente número e pela deficiente qualidade dos equipamentos, 
pela dificuldade em fazer circular nossa produção. E, por fim, lembraria o 
diálogo ainda insuficiente - especialmente por parte dos brasileiros - entre 
os historiadores orais latino-americanos. Há muito a melhorar, a aperfeiço
ar, na história oral latino-americana. A estrada apenas se inicia. 

O caminho para tais melhorias, penso, é o do trabalho redobrado e da busca 
incessante por cada vez maior qualidade em nossa produção. E qualidade, em 
história oral como nas outras metodologias históricas, é sinonimo de dominar 
o próprio ofício, de conhecer-lhe os fundamentos, as técnicas, as metodologias, 
as teorias, as bibliografias, as questões que o informam, mantendo-se atualizado 
em relação às novas tendências que surgem a seu respeito. 

Para terminar, portanto, respondo às importantes questões propostas. Se 
nós, historiadores orais latino-americanos, prosseguirmos nessa que tem 
sido a nossa marca distintiva até agora - a busca incessante da qualidade em 
nossos variados trabalhos -, conseguiremos, como uma consequência natu
ral desse trabalho de bom nível, exercido em terras, com gente e com temas 
da América Latina, expressar, exatamente como temos feito até agora, a 
nossa própria identidade de latino-americanos. Continuaremos, assim, a fa
zer ouvir nossas vozes plurais. Basta isso. Esse é o caminho que tem dado 
certo. O outro caminho - o que nunca deu nem nunca dará certo - é o da 
obsessão pela definição forçada de uma identidade latino-americana, aquele 
caminho do espelho, onde, devido ao nosso olhar míope, nunca seremos capa
zes de enxergar refletida nossa verdadeira e bela imagem. 



BALANÇO E NOVOS DESAFIOS 

Eugenia Meyer 

Agradeço aos colegas brasileiros o convite para participar do encer
ramento desta esplêndida e impecável conferência, que me per
mite um reencontro com meu passado, com minha memória, aqui, 

na Fundação Getulio Vargas e em seu CPDOC, e me permite contradizer a 
letra daquele tango que afirmava que "vinte anos não eram nada". Falso: são 
muitos, e muitos; e fazem parte de uma experiência rica, profunda e emoci
onante a que dou imenso valor. 

Sim, estas duas décadas transcorridas desde que um entusiasmado gru
po de pesquisadores do CPDOC pediu-nos, a mim e a dois historiadores dos 
Estados Unidos, que apresentássemos um primeiro seminário sobre a 
metodologia da história oral a especialistas da América Latina têm enor
me significado. Afortunadamente, esta reunião, a presença múltipla e plural 
de todos vós, de tantas partes do mundo, atestam a maioridade da história 
oral em nosso continente. Já lá se vão os anos em que tínhamos de recla
mar atenção para sermos considerados no complexo e fechado mundo 
acadêmico. 

Os desafios para o século XXI, parece-me, só podem partir de uma balanço 
real e objetivo do que temos sido e feito, tanto como protagonistas quanto 
como historiadores. As novas metodologias e teorias aplicadas ao trabalho 
histórico - na história econômica, política ou social; na das mentalidades, 
dos sem história, dos operários, dos camponeses, das classes subalternas, dos 
biografados no poder; dos assuntos de gênero; ou dos ismos que nos enqua
draram, fossem eles cientificismo, positivismo, marxismo, estruturalismo 
etc. - nos levam a pensar, no fim do século e do milênio, em uma tarefa 
obrigatória e permanente: revisar a história, aspirando a uma história total, 
integral, plena, inclusiva, que reconheça, em consequência, a história 
oral como um método de investigação, ferramenta que se integra em 



outras formas de recursos heurísticos para construir permanentemente 
a história. 

É por isso que insisto em negar a categoria excludente de "historiadores 
orais": no final das contas, a questão é que ou se é ou não historiador. O que 
talvez nos diferencie é a responsabilidade complementar quanto à reserva, à 
ética, à preservação de testemunhos, à proteção dos informantes e ao com
promisso de buscar maneiras de devolver-lhes sua história. 

Se o século XX é o das grandes inovações e das grandes destruições, é, 
também, o dos grandes desencontros e é, por excelência, o século das co
municações e da velocidade em comunicar, desinformar, negar, destruir, 
viver e matar. 

Se a Europa está marcada, nestes cem anos, por duas guerras mundiais, 
pelas balcanizações e pela redefinição continental, a América Latina está 
assinalada pela violência, pela pobreza, pela marginalização, pelas ditadu
ras e pela repressão, como também a aceitação de que este século é o do fim 
das utopias. 

Desde a revolução mexicana - a primeira grande revolução social do sécu
lo XX - até a revolução cubana, passando pela experiência singular dos 
múltiplos "68", das ditaduras militares, das guerras sujas do Sul do conti
nente, até o esforço para estabelecer, ou restabelecer, as democracias, desco
brimos que tudo pertence a um passado longínquo, de imitação de modelos 
ou de exaltação de paradigmas distantes e alheios. 

Por fim, é preciso reconhecer a necessidade de seguirmos nossos próprios 
caminhos, com nossos próprios meios; busquemos a originalidade, a auten
ticidade; deixemos para trás os rastros da imitação, da cópia, ou do plano de 
um colonialismo cultural desgastado e obsoleto; chega de insistir na repro
dução de modelos. Demos crédito a nossa(s) própria(s) originalidade(s); 
originalidades surgidas de uma permanente miscigenação cultural. 

Nossos povos - por que duvidá-lo? - são produto de múltiplas mestiçagens, 
étnicas e culturais, que nos tornam profundamente zelosos de nossas iden
tidades e de nossas nacionalidades. 

Deixamos de nos valer de parâmetros estrangeiros e, em consequência, 
estamos na busca permanente e no reencontro com o que é nosso. Parado
xalmente, nossa pluralidade cultural não se expressou plenamente aqui, 
neste foro; é notável, nesse sentido, a ausência entre nós de cubanos, porto-
riquenhos, costarriquenses, chilenos, peruanos e tantos outros latino-ame
ricanos que desenvolveram um significativo trabalho de história oral nesta 
última década. 



Tivemos, neste continente, tantos projetos como pesquisadores interessa
dos e comprometidos que se lançaram à aventura de recuperar a memória e 
desafiar as formas tradicionais da pesquisa social. 

Não resta dúvida de que a responsabilidade dos historiadores latino-america¬ 
nos, devido às peculiaridades de nosso mundo, está na recuperação da história 
não-oficial, da história que foi oculta ou silenciada, aquela que vem contradizer 
os discursos esgotados de ditadores e governantes circunstanciais ou espúrios. 

É nossa responsabilidade socializar as fontes e continuar os combates pela 
história, impedindo que triunfe o esquecimento oficializado, tão conveni
ente para muitos governos - por exemplo, o do México em 68, o do Chile de 
Pinochet, ou o de Videla, na Argentina. 

Os silêncios, os esquecimentos, a obstinação em negar a história - ou em 
descobri-la -, os desaparecidos, as negações, as vozes, os gestos e imagens 
que têm personalidade e força próprias constituem um acervo valioso para 
se escrever a história do século XX a partir do presente. 

Este é nosso desafio, mas também nosso compromisso. Há que integrar os 
velhos e os novos tempos e encontrar uma lógica sequencial. Se a todos nós 
preocupam os mecanismos de que se valem as classes no poder para impri
mir um selo à história, isto nos insere na construção permanente de uma 
história clandestina e rebelde, um quilombo da história; uma história, en
fim, de denúncia e inconformismo. 

Mas é, também, a história que busca legitimar outras formas de revisar o 
passado, de entender, de propor e propiciar as mudanças. Poderemos, assim, 
passar às novas gerações uma pauta plural e imaginativa, legar-lhes um 
verdadeiro arsenal para as novas batalhas, para os combates permanentes. 

Para estarmos melhor armados para estas batalhas e combates, devemos 
insistir na necessidade da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. 
Nós, os historiadores, nos vemos na premente necessidade de pedir recursos 
emprestados à psicologia, à antropologia, à etnologia, à sociologia, à geo
grafia, à demografia etc, para compreender os relatos e interpretar os silên
cios, os esquecimentos, as intenções, as tergiversações. 

Teremos de trabalhar de braços dados com outros cientistas sociais, para 
desconstruir a memória, de uns e de outros - de todos - e construir a histó
ria, porque, contas feitas, nos recusamos a aceitar que nos rotulem de 
memorialistas ou colecionadores de lembranças. Resta, pois, como compro
misso permanente, preservar as fontes, proteger testemunhos e assumir o 
desafio e o privilégio de sermos, alternadamente, protagonistas, testemu
nhas, críticos e historiadores de nosso tempo. 


