
BOMENY. Helena e BIRMAN , Patricia (org .). As Assim Chamadas Ciências Sociais . Rio 
de Janeiro, UERJ , Relum Dumará, 1991 . 

CANDIDO, Antonio - Formação da Literatura Brasileira, 21-1 edfção, 2 volumes. São Paulo, 
Martins. 1964. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 4 edição. São Paulo, Cia. ditara Nacional, 1 7 . 
COSTA. João Cruz • Contribuição à História das Idéias no Brasil . Rio de Jan iro. José 

Olympro, 1956. 
FERNANDES, Florestan - "As Ciências Socrars na América Latina· in As Ciências Sociais 

na América Latina. CLACSO, São Paulo , Difusão Européia do Lrvro. s.d . 
· FRANCO. Gustavo M. B. ' A primeira década Republicana" in ABREU. Marcelo Paiva. A 

Ordem do Progresso. Rio de Janeiro , Campus. 1989. 
GAMA, Ruy. Engenho e Tecnologia. São Paulo, Duas Cidades, 1979. 
GOMES, Paulo Emílio Sales - "C inema: Trajetória no subdesenvolvimento" in Argumento. 

Ano 1, n° 1, São Paulo, 1973 
GUDIN, Eugenio. "Um Embaixador d Alta Classe" in Digesto Econômico, nll 162, 

Nov/Dez. 1961, Ano XVIII. 
HABERMAS, Jurg n • "Modernidad versus postmodernidad" in Modernldad y Postmo

dernldad. (org .) Picó, Josep. trad . esp ., Madríd, Alianza, 1988. 
IANNI , Octavio ·'Sociologia da Sociologia na América Latina" in As Ciências Sociais na 

América Latina. op. clt. 
IGL~SIAS, Francisco • Introdução à Historiografia Econômica . Belo lorizonte. 

FCE/UMG. 1959. 
LEITE. Dante Moreira. O caráter Nacional Brasileiro. São Paulo, USP, 1954. 
MÂNTEGA, Guido - A Economia Política Brasileira - Petrópolis. Vozes, 1984. 
MARTINS, Carlos Estevam- "Construção de teoria na crência social brasi leira" in Dados, 

n<~ 1, Rio de Janeiro. 1 66. 
MARX, Karl - "Introdução à Critica da Filosolia do Direito de Hegel" . in Temas de Ciências 

Humanas, nº 2. São Paulo, Grijalbo, 1977. 
MELATII. Julio Cezar - "A Antropologia no Brasil : um roteiro" in O que se deve ler em 

Ciências Sociais no Brasil São Paulo, ANPOCS/Cortez. 1990. 
MOAS , Richard - O Espelho de Próspero - Trad . port .. São Paulo. Cía. das Letras. 1988. 
MOTA, Carlos Guilherme - Ideologia da Cultura Brasileira (1933-1974). São Paulo, Alica, 1977. 
MOTOYAMA, Shozo e FERRI, Mano G. V ( rgs .). História das Ciências no Brasil , 3 

volumes, Sêo Pau lo, EDUSP/CNPq, 1980. 
MOTOYAMA. Shozo -(org .) Tecnologia e Industrialização no Brasil . S o Paulo, UNESP 1994. 
NOGUEIRA, Denio P LÁEZ, Carlos M. "Introdução: Ensaios sobre a conomia Brasileira; 

1822· 1972' in RBE, Vol. 26, n° 3, 1ul/sel, 1972. 
PAULA, L. Nogueira Síntese das Evolução do Pensamento Econômico no Brasil . Rio 

de Janeiro, MTIC. 1942. 
PAZ, Octavio - O Labirinto da Solídão. Trad. por!., Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1976. 
PINTO. Álvaro Vieira. Consciência e Realidade Nacional . 2 volumes. Rio de Janeiro. ISEB. 1960. 
PRADO, J Bento - "O Problema da filosofia no Brasil" in Alguns Ensaios, São Paulo, Max 

Limonad. 1985. 
RAMOS. Gueneiro - A Redução Sociológica, 2 ' ediçao. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1965. 
RODÓ. José Enriqu . Ariel ,lrad . port ., Campinas. UNICAMP. 1991 . 
SCHWARZ, Roberto - Ao vencedor as Batatas, São Paulo. Duas Cidades, 1977. 
VARGAS, Milton. (Org .) História da Técnica e da Tecnologia no Brasil. Sao Pau lo, 

UN · SP, CEETEPS, 1994. 
VASCONCELOS, José. "La razacós('J'Iica : Prólogo" rn Filosofia y ldentldad cultural en 

America Latina. op. cit. 

56 

História oral de vida: 
o instante da entrevista 

MICHEL MAR/ELE VEN 
Dourar em Cl6ncio Pollricll • USP 

Professor Adjunlo do Oopartnmenro do CliJnoia Pollt/ca de FAFICHIUFMG 

ÉRIKA DE FARIA 
Graduada om História • FAFICH/UFMG 

Bolsista de Aperfeiçoamento do Programa de Hlstóriil Oral FAFICHIUFMG 

MtRIAM HERMETO DE SÁ MOTTA 
Graduada om História · FAFICHIUFMG 

Bolsista de Aperleiçoamenlo do Programa de His tória Oral FAFICH/UFMG 

RESUMO Os aulores se propõem a considerar algumas questões sobre 

0 momento de realização de uma entrevista de história de vida. a partir 
de suas experiências no projeto de História Oral da FAFICH/UFMG, tendo 
como centro de suas pesquisas o movimento politlco da esquerda cató
lica e de di rigentes sindica is no fim dos anos 50 e na década de 60. O 
estudo passa por questões ret rentes ao processo de memória e chega 
ao instante da entrevista. com uma anál ise do ver, do ouvir e do falar, os 
sentidos mais envolvidos neste processo. Tomando por base entrevistas 
individuais os autores consideram que há algo semelhante entre elas e 
um procedimento "psicoterapêutico", mas apontam tamb~m .s~as dife
renças fundamentais. Preocupados com a relação entre o 1nd1v1dual e o 
coletivo. eles ressaltam que a experiência com a história oral de vida levou 
à percepção do sentido das entrevistas - que vai além do recolhimen~o 
de tontes para análise histórica - como um momento fundante, que c na 
algo novo. um acontecimento que também faz his tória. 

ABSTRACT Les auteurs se proposent à commenter quelques questions 
au suje\ du moment de réalisation de l'entrevue d'histoire de vie. à pa rtir 
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de leur expérience dans le Projet d'Histoire Orale de la FAFICH/UFMG, 
ayant comme centre de leurs recherches le mouvement polilique de la 
gauche catholique et des dirigeants syr:~dicaux à la fin des années 50 et 
dans la décennie de 60. Leur étude part des questions de mémoire et 
arrive à l'instant de l'entrevue, avec une analyse du voir, écouter et parler, 
les sens les plus engagés dans ce processus. Prenan t pour base des 
entrevues individuelles, les auteurs considêrent qu'il y a une ressemblan
ce entre celles-ci el un comportement "psycothérapeutique" , mais indi
quent ausslleurs ditférences fondamentales. Préoccupés par la relation 
entre !'individuei et le col lectif, ils soulignenl que l'expérience de l'histoire 
orale de vie conduit à percevoir le sens des entrevues - qui va au delà 
du rassemblement de sources pour l'analyse historique- comme un 
moment de fondation , qui crée quelque chose de nouveau, un évênement 
qui aussi fait histoire. 

Antes de iniciarmos as reflexões metodológicas que são o objetivo 
deste trabalho, algumas considerações devem ser feitas. Primeiramente, 
acreditamos ser interessante situar o grupo de trabalho -os três pesqui
sadores - que escreveu este artigo. 

O projeto do qual fazemos parte , desenvolvido por professores mes
tres e doutores dos Departamentos d História, Sociologia e Ciência 
Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, teve 
início no ano de í 990, sob o nome "Minas Gerais: Política e Sociedade 
Através da História Oral ( 1935-1964 )". com o objetivo de produção e 
análise de fontes orais (entrevistas temáticas e histórias de vida). Com 
este fim , três eram os temas de pesquisa: história das elites. história da 
cidade de Belo Horizonte e história dos partidos polllicos e sindicatos. 
Durante quatro anos, foram gravadas cerca de 254 horas de entrevistas, 
que contemplaram as três vertentes citadas. Estas entrevistas deram 
origem a vários artigos de revistas, apresentações em seminários e um 
livro com as entrevistas, editadas, de história de vida de um polftico de 
projeção na sociedade de Minas Gerais. Dr. Edgar da Mata Machado.1 

No final de 1994, recebendo o título"Memória e História: Visões de 
Minas", o projeto foi reformulado, com o objetivo de que as três vertentes 
de pesquisa já mencionadas permeassem as entrevistas a partir de 
então. Atualmente, durante as entrevistas são abordados vários temas: 
processos de migração e imigração; relação entre as esferas privada e 
pública na vida cot idiana; planejamento da modernidade e do progresso; 
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representação da polltica. Os atores sociais entrevi stados, desde o início 
da pesquisa, são empresários do setor privado, administradores públi 
cos, polllicos e militantes partidários, trabalhadores, e habitantes anOni
mos da cidade de Belo Hori zonte. 

Em 1995, algumas entrevis tas já foram real izadas, num total de 46 
horas, algumas estão ainda em andamento, alguns artigos foram publi
cados em revistas e houve participação do grupo de pesquisa em 
seminários e congressos. 

O grupo que escreveu este artigo exerce no amplo contexto da 
pesquisa algumas atividades voltadas para a investigação da temática 
movimento político da esquerda católica e dos dirigentes sindicais 
no final dos anos 50 e na década de 60. Este pequeno grupo se compõe 
de um Doutor em Ciência Política, Professor Adjunto do Departamento de 
Ciência Polftica da Facu ldade de Fi losofia e Ciências Humanas da UFMG, 
professor Michel Marie Le Ven, e duas bolsistas de aperfeiçoamento 
cientftico, graduadas em História, ~rika de Faria e Miriam Hermeto de Sá 
Motta. 

Neste trabalho que desenvolvemos juntos, fizemos algumas entrevis
tas, das quais surgiram questões que sentimos a necessidade de com
partilhar, o que nos levou a escrever estas páginas. Cabe, então, fazer 
considerações de uma outra ordem: uma justi ficativa deste texto. Durante 
o processo (às vezes longo, às vezes curto, mas sempre intenso) de 
realização de entrevistas de uma história de vida, o ponto que mais nos 
intrigou - e sobre o qual mais conversamos - foi o momento da 
entrevista. Não o momento de análise dos dados ou o processo técnico 
da transcrição, nem mesmo questões sobre utilização e importância 
desta m todologia, mas o instante da entrevista. Est instante, foi o que 
sentimos, é mais que mera parte de uma técnica (ou mesmo da utilização 
de uma metodologia) e comporta dimensOes possivelmente inesperadas 
numa investigação acadêmica. 

O primeiro aspecto que abordamos, com este tim, são reflexões sobre 
o processo de rememorar. A memória não é cronológica nem linear e a 
percebemos como um con junto de experiências que ocorreram num 
espaço e num tempo diversos do tempo presente - o tempo do "reme
morar". E o instante do rememorar implica o lembrar e o imaginar, pois 
apenas traços destas experiências podem ser resgatados; elas nunca 
serão re-presentadas - trazidas para o presente de novo - tais como 
ocorreram no passado. Além disso, por mais que se possa resgatar do 
passado, há sempre lacunas de lembrança : a memória do squecimenlo. 
Segundo Ecléa Bosi: 

''( .. .)a memória permite a relaçao do corpo presente com o passado 
e, ao mesmo tempo, in terfere no processo 'atual' das representa-
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ções. Pela memória, o passado não só vem à tona das águas 
presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como 
também empurra, 'desloca · estas últimas, ocupando o espaço todo 
da consciência . A memória aparece como força subjetiva, ao mes
mo tempo profunda e ativa, latenle e penetrante, oculta e invasora". 
(BOSI: 1987, p . 9). 

As imagens do passado são susc itadas pelo momento vivido no 
presente e são expressas através de signos também utilizados no pre
sente (vocabulário, gestual, etc .). No nosso caso, o momento presente, 
que movimenta a memória, é a entrevista. 

Uma entrevista de história de vida é um "momento solene". em dois 
sentidos. Por um lado, há todo um aparato técnico, a presença de 
pesqu isadores. que são encarados pelo entrevistado, quase sempre, 
como seres dotados de uma "autoridade acadêmica". O entrevistador 
toma a iniciativa de apontar seus objetivos e interesses e escolhe os 
indivíduos a serem entrevistados. Por outro lado, apesar destes aspectos, 
à primeira vista constrangedores, o entrevistado concorda em desnudar 
sua história diante de pessoas normalmente desconhecidas-o que não 
é uma situação comum.2 Assim sendo, as perguntas feitas pelos entre
vistadores dão lugar a reflexões por parte do entrevistado, o que o 
permite, e em certa med ida o impulsiona, a tecer sua rede de relações e 
experiências do vivido. E isto pode desencadear emoções e sentimentos 
por vezes muito tortes e que devem ser tratados com cuidado. Como 
podemos observar, a memória de uma entrevista de história de vida não 
é a mesma de uma conv rsa info-rmal com amigos ou mesmo de uma 
entrevista jornalística. 

Em nossa pesquisa, observamos que os atores soc iais da década de 
60 normalmente experimentam sentimentos muito fortes e presentes, por 
estarem re lembrando momentos delicados de suas vidas e da história do 
Brasil republicano. Em análises de histórias de vida, pode se perceber 
as nuances da sociedade ou de um grupo específico de pessoas. pois o 
indivíduo, inserido num contexto, ref"lete as carac lerís1icas deste. E é, a 
priori , exatamente este o nosso interesse: a re lação entre o individual e 
o coletivo. Maria lsaura Pereira de Queiroz, ao tratar das re lações do 
indivíduo com o coletivo, na história oral, relata: 
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"(. .. ) o que existe de individua l e único numa pessoa é excedido, 
em todos os seus aspectos, por uma Infinidade de influências que 
nelas se cruzam e às quais não pode. por nenhum meio escapar, 
de ações que sobre elas se exercem e que lhe são inteiramente 
exteriores (. .. ) A história de vida é, portanto, técnica. que capta o 
que sucede na encruzilhada da vida individual com o social" 
(QUEIROZ: 1991, p. 21). 

Neste sentido, o pape l do pesquisador tangencia o papel do psicó
logo, pelo fato de ele trabalhar com percepções individuais. É nesse 
ponto que iremos nos deter, refletindo acerca do momento da entrevista. 

A primeira característica da entrevista consiste em que ela põe em 
presença um ind ividuo que aceita l·alar da sua vida para outros, que são 
ao mesmo tempo estranhos e cúmplices em um projeto comum, o que 
cria um laço de presença. Essa presença, em lugar e tempo "artific iais " 
- no senti do de obra e não d falsidade - põe em movimento todos os 
sentidos corporais e espirituais que são próprios da re lação humana. 
Cria-se um grupo que é movido por interesses, desejos e posições 
sociais. Nos contentaremos com três desses sentidos, os mais vividos e 
exercitados na inter-ação: o ver, o ouvir e o falar. 

Diz Eni Pulcinelli Orlandi, em "Terra à vista", quando inicia a anál ise 
do discurso das descobertas (português/lndio) : 

"Ver; tornar visível, é uma forma de apropriação. O que o olhar 
abarca, é o que se torna ao alcance das mãos. O visfvel (o desco
berto) é o preámbulo do legível: conhecido. relatado, codificado" 
(ORLANOI: 1990, p. 13). 

Ver e ser visto. tornar-se conhecido e às vezes re-conhecido por sua 
própria história e por sua qualificação ou situação social na atualidade 
(no caso do entrevistado, um ex-militante político e, no caso dos entrevis
tadores, professor/pesquisadores da UFMG) . Há, nesse momento, uma 
aproximação, uma des-coberta e uma reciproc idade. Cria-se, então, uma 
mútua reve lação no olhar, que, mui1as vezes, expressa aceitação e 
resistência. cumplic idade e descon1iança. Se ver é nomear o outro, 
pesquisador/pesquisado nomeiam e são nomeados. É um momento 
único, que vem a constituir uma história comum. Os participantes deixam 
de ser indivfduos para eslab lec r um iníc io de história, com todas as 
emoções que esse momento pod suscitar em ind ivíduos. Esse ver, 
entre-ver, inter-ver, é um ver que fala - ele é um e lemento da fala. Como 
diz também Eni P. Orlandi: 
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"É alíás pelo discurso que a história não é só evolução mas sentido, 
ou melhor. é pelo discurso que não se está só na evolução mas na 
história" (ORLA NO I: 1990, p. 14 ). · 

Ver é então produzir sentido, é também tazer história. Ver e falar, falar 
e ouvir. Não é só o entrevistador que ouve, não é só o entrevistado que 
fala. Não é um monólogo, evidentemente, ou um depoimento para a 
história. E muito menos um inquérito ! É um diálogo, mesmo que um 
diálogo entre desiguais. Hoje o entrevistador - historiador/cientista social 
- não ignora o sentido da fala como palavra que também institui um 
espaço público. Mas queremos dizer algo de nossa experiência de 
entrevistador como revelador de histórias, como pesquisador, que tala e 
ouve em função da história do Bras i li. Nos" interessam" as representações 
dos inter-locutores sobre história individual e social com seus "desloca
mentos" 3 , a história fami liar e cotidiana. a compreensão do polftico e a 
constituição do sujeito político no contexto de continuidades e desconti
nuidades iniciadas na década de 60 e vividas até hoje. 

Falar e ouvir, nesse caso, poderia significar algum pré-conceito e há 
muita possibi lidade que o seja. Mas no caso, como entrevistadores, 
somos confrontados com o nosso próprio projeto de pesquisa (e também 
de vida, porque no caso as duas dimensões se entrelaçam) e com a 
necessidade de ouvir. 

Ouvir significa uma disponibilidade que entra em conflito com o que 
poderia vir a ser uma invasão, a utilização (como instrumento) do outro 
que abre sua vida, sua intimidade, sua história. Então ouvir é também 
criar-se mutuamente como criadores de algo novo, que acontece no 
momento do diálogo. Esse tempo - que fazemos questão que se dê no 
máximo durante uma hora, não por ser um número mágico, mas porque 
desencadeia uma série de emoçOes fortes que esgotam, que despertam 
a memória - deve obed cera alguns limites para que dele não se perca 
um certo controle. O ouvir nesse caso tem algo de terapêutico para os 
dois inter-locutores, no mín imo para tornar possível um reconhecimento 
e um respei to mútuos, de pessoas que estão crescendo como gente, 
como homens e mulheres que sabem do sentido de cer tos atos humanos. 
Queremos recorrer a uma analogia com o atendimento terapêutico, feita 
por Ana Maria ernandes Pitta: 
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"Ouvir é um sentido fisiológico, basta dispor de uma certa integri
dade biológica associada a um bom desempenho neurofisiológico 
de funções e as coisas estarão mais ou menos equacionadas. 

Troj clolr social t corilhls d'idonltlé. Pans; li mrn s '' Grolrpo 

Escutar é uma outra coisa. É um ato psicológico. Impõe uma 
disposição interna de acolher signos, ora claros, ora obscuros, e 
buscar alcançar algum registro que vlabilize algum oampo de 
trocas ... " (PITTA: 1994, p. 155-156). 

Escutar para a autora é uma "decifração (humana só) que busca 
captar, uti lizando-se do ouvido, signos, mediante certos códigos que são 
incorporados através de história, culturas, experiências vividas". Mas é 
sobretudo uma "interpretação" que além do alerta e do reconhecimento 
de signos e convenções próprios da linguagem, "admite de antemão um 
espaço intersubjetivo de interpretação, onde o que escuta traz necessa
riamente um apelo do 'escuta-me' num jogo transferencial já não conce
bíve l sem a penetração no mundo inconsciente" . 

A relevância desta atitude é que o ouvir que é escutar representa o 
reconhecimento de um "território ou espaço apropriado. familiar. organi
zado, doméstico que traga um sentimento de segurança capaz de 
proteger-nos de qualquer ameaça". Interpretar na escuta significa, então, 
"um engajamento, um querer fazer para que se possa levar adiante o 
exercício da decifração.· aproximação, ajuda". 

Falamos de cumplicidade, que no caso não significa um buscar a 
homogeneização, a identificação, a con-fusão do um com o outro, muito 
menos a dissolução de um no outro. Cumplicidade aqui significa o 
reconhecimento do "território" do outro, sua "verdade de vida", o que não 
é urna postura neutra, cienti fi camente "objetiva", que garante a ética 
profissional do pesquisador-entrevistador. Em outras palavras. o seu 
saber é um reconhecimento de aproximação-ajuda que permite a cada 
um se constitui r no seu lugar e, mais uma vez, de fazer história, de tazer 
um acontecimento. 

Este "lazer história" pode ser compreendido como Interação, lermo 
muito feliz para se pensar nas entrevistas de história de vida: trata-se, 
efetivamente. de uma inter-ação, ou seja, uma ação entre os cúmplices 
envolvidos no processo da entrevista. Há uma interessante troca de 
"saberes", possível quando da utilização da história oral, pois tratamos 
de informações que estão vivas. 

O momento da entrevista tem assim um sentido próprio, distinto do 
uso que se possa fazer do produto-entrevista, mas que é, evidentemente. 
perseguido na transcrição. na releitura e na versão final da entrevista 
quando se torna arquivo oral e escrrto. São, acredi tamos, elementos de 
experiência - emocionantes, mas não irracionais e/ou instrumentais -
da entrevista que lhe dão seu caráter de aventura humana. Mas é preciso 
agora considerar que, apesar do seu caráter aventureiro, podemos fazer 
dela um trabalho profissional. 

As entrevistas permitem ao entrevistado uma reformu lação de sua 
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identidade, na medida em que se ele vê perante o outro. Ele se percebe 
"criador da história" 4a partir do momento em que se dá conta que, mesmo 
minimamente, transformou e transforma o mundo (talvez até sem t r a 
consciência disso), questionando elementos da vida social. Então ele 
pára e re flete sobre sua vida - e este momento é acirrado pe las 
entrevistas, ocorrendo com frequência - se vê como um ator social e 
"criador da história". Essas pessoas, de objetos da pesquisa, se tornam 
sujeitos, pois percebem não só sua história de vida, mas seu projeto de 
vida nesse processo de auto-análise. 

Mas devemos ressaltar que não se trata de um processo idêntico ao 
que ocorre na psicologia clfn ica. Existem algumas semelhanças entre um 
e outro. mas existem também diferenças fundamentais. No nosso caso, 
a demanda é provocada pela pesquisa de história oral, diferentemente 
do infcio de um processo clinico, onde a demanda parte do próprio 
paciente. 

Outra diferença, ta lvez a principal, se refere ao fato de que a intenção 
quando da demanda de uma história de vida, não é a de um tratamento 
psicoterapêutico ou de um psicanalllico - seja no indivíduo que fala, seja 
nos que ouvem. A intenção seria a de analisar um discurso individual 
tendo em vista a sua inserção socia l. Seria. portanto. uma análise de 
caráter acadêmicas 

O trabalho do pesquisador não só é um trabalho analítico, de cunho 
científi co, mas um trabalho social. Na tentativa de compreensão - a partir 
das histórias de vida- de um grupo ou de uma comunidade, o pesqui
sador ajuda o grupo a se compreender enquanto agente de transforma
ção social. 

Outro ponto que deve ser comentado é que, nas experiências que 
tivemos em entrevistas, o modo de vida do entrevistado produz um efeito 
no entrevistador, pois ele também passa a refletir sobre sua própria vida, 
a partir do depoimento do outro. Os di!erentes pontos de vista, concep
ções de mundo e modos de atuação proporcionados pelo entrevistado 
suscitam no entrevistador uma reflexão sobre si mesmo e novos questio
namentos sobre sua experiência e projeto de vida. Assim sendo, pode
mos inferir que os indivíduos não continuam os mesmos após a realização 
de entrevistas de história de vida. 

Por exemplo, com relação ao nosso tema de estudo. ocorre, inevita
velmente, uma comparaçào entre as práticas polít icas das décadas de 

4 1 rmo ullf\zado r ( ug no En,.quez. m : "lndlv1du, créallon 1 hlslolre". in· Connoxlons. PcrspocllvCJs 
psych nalyliqu s sur los c ndwl s social s, n A4, 1984, p . IA 1-15 . 

5 Apontamo• oqui. com r<lZ o. · r. drl01 nças. enlrc nlrovísla dG h!Siorl oral d vidu a lnt rv nçao Poicosso
ciológlca Conludo, qu r mos. a pnr lir d nosso oxp riênc lo, as~lnll l ar A dlm n ·ao "t ropOutico" d~ hlsrórl orOI 
de vida. Com Isso, o qu ho1 o par;) nos um lnlulç o, vai s 1 obj lo de observoçao ralloxao conllnuo no 
x releio d· •· lu1uras nlr vi las 

64 

60 e 90. Passamos a fazer especulações sobre a atuação dos jovens nas 
décadas de 60 e 90; a atuação dos mi litantes de 60 entrevistados e suas 
atuações nos anos 90; as continuidades e descontinuidades de ação e 
discurso em grupos de ação católicos. 

m resumo, podemos conc luir que a experiência recente da história 
oral de vida nos !ez redescobri r o sentido próprio da entrevista não como 
fonte para um produto posterior e final da pesquisa, mas como momento 
fundante onde não só reco lhe-se a história, mas onde se vive a memória 
e se cria um acontecimento que também faz história. 
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