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MEMORIA E HISTORIA -- - , ... A--. TECNICA 
• 

DA H ISTO RIA ORAL 

/Jucflia de Almeida Neves Ddgado 
Prof! do Oc.!pt~ de Uislória ' .V Fl\•1(. 

Muito se tem discutido acerca da técnica de história ora l~ cuja ·u tili~açào 
tem-se estendido a um número cada vez maior de historiadores. O ponto central 
da discussão refere-se à questão do contraste entre o objetivo ~·cientffiço'' - e Q 
subjetivo. O ato de rememorar, reviver. -re~embrar- objeto central da técnica de 
história oral:-:-, implicaria em um tal grau de subjetividade, de emocionalidade. de 
perspectiva do passado á partir· da inserção objetiva e subjetiva no presente, que 
comprometeria a imparciaHdade, a neutralidade exigida de uma ."'fonte cien rfi· 
ca''. · 

Na verdade. o recurso à memorialfstica é uma das fontes possfveis para a 
elaooração dà. ciência histórica. Sua utilização para se reconstruir uma época, ou 
até os sentimentos predominantes em um determinado perfodo, pode ou não 
ser exclu.siva. Basta que pa,ra isto se delimi~e bem o objetivo e a amplitude a se· 
rem alcançados pelo ato de pesquisar.a que o histor;iador se propõe. 
· Corno a memória compreende recordações e perspectivas - ~e uma ·fase 
qu~; cronol.ogi_camente,".já · foi . ultrapassada, o ideal, em termos de se alcançar 
u111a maior objetividade. na atividade do pesquisador, é que à técnica da história 
oral se açQplasse . a pesquisa de outras fontes documentais. No entanto, não se 
deve tarnbêrn descartar a possibilidade de se trabalhar na pesquisa histórica 
tendo como fonte exclusi,va a oralidade. Basta que se compreenda que neste ca
so a memoriallstica estã sobrepondo-se, como técnica a outras passlveis de se
rem utilizadas. Entendendo·se e internalizando-se esta condição, também se 
estarâ compreendendo a dimensão e objetivos do trabalho proposto. Pesquisas 
e trabalhos desta natureza podem, sem dúvidat em muito contribuir para o refa
zer histórico de uma época, de um perfodo, de uma coniu11tura. São partes vivas, 
por que revividas, por que refeitas. de um painel mais amplo no qual se conju· 
gam fatos~ tempo~ experiências, emoções, conflitos, noções de valores, trndíções, 
rupwras. continuidades que compõem a trajetória histórica. 

A técnica da história oral - Que ôeve ser entendida exatamente como umcl 
técnica - pode em muito contribuir na elaboração de enriquecedores trabalhos 
históricos. Entrevistado e entrevistador, numa troca de indagações, informações, 
como numa inter-relação- que pode ser mais ou menos espontânea; mais ou me~ 
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nos dirigida- têm a fascinante oportunidade de percorrerem paisagens de uma 
vida inteira, ou de momentos de vida. É o descortinarr de painéis sociais, polhi
cos, econômicos, afetivos ou cultrurais Que compõem o universo de uma época. 
E o ato de descortinar. de se olhar em perspectiva facilita a compreensão, o en
tendimento. O ato de descortinar, de se memorizar gera também informações 
objetivas 'que podem, se comparadas a outras. elucidar fatos, ou demonstrar 
compreensões e análises diversas dos fatos. É com certeza tarefa fmpar do his
toriador a penetração na diversidade, para se enrcontrar nos constrastes e tam
bém nas evidências o conjunto que fez uma época ou uma conjuntura. 

BRASIIL: PArs DESMEMORIADO 

'o Bra.sil' ê um _pars onde a memória é tratada com o abandono a que se 
relegam as coisas que se entende éomo sendo secundárias. No mãximo, até bem 
pouco tempo, cultivava-se de forma pouco acentuada um memorialismo oficiat. 
Atualmente. tem-se procurado~ mesmo que de forma ainda incipiente, romper
se com esta tradição que em nada contribuí para co,nstroção da nacionalidade, 
da história viva· e real do povo e da f!'l,ação brasileira.. 

Ui.ge recuperar-se, com prioridade, a memória nacional. A memória do 
oprimido - negros, mulheres. ve~hos, organizações associativas- sufocada pela 
história oficial e pelo abandono. Urge também não se esquece~ r, caminhando-se 
para um extremo oposto, e também vesgo, pois contempla um só lado, a me
mória e a história das classes dirigentes, das elites sociais e poHticas. São elas 
que têm assumido, ... na maior parte das vezes, as decisões que fazem a histór.ia 
polftica e econômica do pafs, seus estados e suas regiões. 

o movimento de recuperação da memória dev.e ser duplo .. Elites e oprimi
dos rcompõem o' todo social, que em movimentaÇões de avanços e recuos, pres
sôes e contrapressões constróem-a 'dinâmica da história:· ouvi-los, assimilar seus 
sentimentos e informações, arquivar suas recordações com'o fontes vivas pron
tas a serem pesquisadas. consultadas e analisadas ê tarefa inovadora à qual a 
comunidade dos estudi:os~s da hist~ria deve se propor com urgência e destreza1. 

A VASTIDÃO E OS liMITES DO ATO DE REMEMORAR 
~ . 

Ao se dispor a realizar um empreendimento desta grandeza. o historiador. 
no entanto, deve estar atento para fatores que intrfnsecos ao ato de rememorar, 
de reviver, tornam-o fascinante, apes<;)r ~,de nem sempre exaustivo enquanto 
fonte. 

A Memória dos Oprimidos 

Por exemplo, ao se lidar com a memória dos oprimidos atenção especial 
deve ser dada ao fato real e concreto de que o seu refazer e O· seu reviver estão 
também condicionados. não só por costumes e tradições próprias de seu meio, 
por suas lutas sociais, polfticas. marcadas por pequenas vitórias e· muitas derro~ 
tas, mas também por arquétipos oficiais. São anos de propaganda e de cultura 
oficial agindo por sobre as classes dominadas e buscando com isso moldar-lhes 
o comportamento e reprimir-lhes as mar:ifestações interiores e exter_iores em 
busca de maior soberania. dignidade e melhoria de vida. y 
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A Memória das Elites Oi regentes 

Já as elites dirigentes, âo recomporem seu pa.ssado, ou mesmo temas a 
ele ligados, estarão, sem dúvida, influenciados por seus interesses ímediàtos de :: 
manutenção do poder. Terão também ·a tendência e a necessidade de trabalha- ' 
rem ideologicamente sobre seus atos e sobre fatos relacionados ao seu passado, · 
que de forma concreta está vinculado ao constante jogo de conqüista e manu- ..,. 
tenção do poder.ao qual sempre se dediêaram as éJlites polfticas e sociais. Um I 

permanente desenrolar de SftÍCUfaÇÕ8S e exercfCÍO de pOder que 'se estende "(la ··t 
esfera doméstica, à municipal, regional, estadual e nacio,nal. 

A lnter-refaçio Passado-Presente 

Outra atenção que cabe ser sempre ressaltada é a de -que o-ato de se me· 
morizar não é somente o mergulho no passado. Não é ·exclusivamente o relem
brar. A memória é a reunião de m-u.tos sentimentos, .de múUiplas observações,, 
de inúmeros pensares, todos reunidos pela perspectiva do atÜal. Memoriza~: é 1 
relembrar sob a influência do presente, das condições de vida, sociais e poHticas 
da atualidade. Condições que compõem o universo de viver do entrevistado e do 
entrevistador. ~ uma troca de experiências, de um compartilhar de valores, in
dagações e buscas que se entrelaçam na execução da t(!cnica e na constituição 
da fonte de história oral. 

Toda leitura, portanto, de dados recolhidos através da técnica da hist6ria 
oral, deve ser feita ~evando-se em conta a inter-relação entrevistado-entrevista
dor, passado-presente. Uma relação q'ue deve ser reconhecidá éoino viva, po1i· 
tilhada por emoções, por fragmentos do que foi e do que ê. Pontilhada também 
por componentes individuais e' soc.!ais" que se mesclám na_,récoiistituição do .fa-:.1 
to, do sentir, do reviver1 do refaz:er. 

A memória oral é a matéria--prima do reviver do outro para a nossa pró
pria reflexão. Ouandq um polftico, poi-· exemplo, relembra suas lides na consti
tuição de um partído, s·uas lemb~anças -são para o historiador fonte segura de 
análise de uma época, de suas contradições. das articulações macro e micro po- . 
IJticas daquela conjuntura memorizada. Ao historiador cabe refleti r sobre a in
formação relembrada, trabalhar sobre ela, situá-la no painel complexo da histó
ria poHtica da época. Somá-la a outras informações, documentos ,e análises para 
em um passo subseqüente trabalhar sobre o conjunto de informaçõs disponf
veis. seja na redação de um texto, no preparo de uma aula ou na preferência de 
uma palestra. É a fascinante e ditrcil tarefa de · se compor o todo a · partir dos 
fragmentos, na reconstituição e interpretação históricas. 

Sobre a Técnica de se Aplicarem Entrevistas 

Como o trabalho de memória oral envolve uma complexidade de fatores, 
nos quais, sem dúvida, predomina uma forte dose' de subjietividade; deve!se 
atentar para Que a técnica de se recolher depoimentos não fique submetida a 
modelos rigorosamente pré-,estabelecidos. A partir da definição dos objetivos a 
serem alcançados, deve-se levar em absoluta consideração a experiência, a dis· 
posição e as caractérfsticas peculiares <J cada individuo ou grupo com os·quais se 
estã trabalhando. Alguns necessitam de roteiros mais formais, perguntas rigoro
samente pré-estabelecidas. Outros se expressarn melhor através de toques mais 
sutis, de roteiros mais fluidos. Esta dir1âmica deve ser trabalhada pelo hisloria· 
dor que, téndo seu roteiro de indagações previamente elaborado, o aplicará se- · 
gundo as condições de relação com o ent,.evistado se realizaren1. 
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A flexibilidade a1iada à sensibilidade, que não implicam no abandono da 
objetividade~ devem ·se compor na formação de condições de relacionamento 
que facilitem ao entrevistado {que rememora) e· ao entrevistador (que trabalha 
iunto com o entrevistado sobre o rememorar) as melhores condições de intera· 
ção. Ao entrevistado deve·se dar a maior liberdade possJvel no trabalhar alem
brança •. Lembrar ê agir sobre a recordação. Cada grupo ou cada indivfduo tem 
formas espedficas de atuarem no refazer de suas: vidas,, de sua história, de seu 
tempo. Se ao historiador não cabe aprofundar estas espedficidades, cabe saber 
reconhecê~las. e· levâ·las em conta ao realizar seu trabalho. 

Existem, por exemplo, pessoas,_ex-militantes. ex·poHticos, ou atê cidadãos 
comuns que, ern idade mais avançada. muitas vezes jã apos,entados, dispõem de 
tempo maior para recordar. Outrosf muitas vezes, também jã idosos, ou não. 
mas que se .encontram no pleno exerdcio de suas atividades dispõem de pouco 
tempo disponfvel para as entrevistas. Trabalham, portanto, com respostas mais 
curtas. Neste caso, roteiros mais dirigidos funcionam melhor. 

Deve·se levar também em consideração a natureza da entrevista. Se são 
temáticas. ou de história de vida. No caso das temáticas, por exemplo: experiên
cia de ·sindic.aliistas em uma· ·determinada greve; experiências culturais de p·ro· 
dutores de cultura em uma determinada conjuntura; vida de uma cidade em um 
per,odo histórico especifico. Elas abrangem. no~rmalmente .. um número maior de 
entrevistados e são feitas com cada um em um n{lmero menor de horas. Neste 
caso, a relação entrevistado-entrevistador é mais fluida, mais ligeira, chegando 
muitas ve~es a se reduzir a um único contexto. Roteiros mais diri9idos se ade-
quariam melhor a estas situações. · 

Já quando se trabalha com história de vida o contato é mais prolongado. 
Muita·s entrevistas são realizadas. A interação pode ser estabelecida com mais 
vagar. Neste caso, saber combinar objetividade com reconhecimento das espe
cificidades do entrevistado torna-se fundamental para se facilitar o ato de recor
dar, de renascer com a memória.-Renascer é elucidlar o passado, com seus fatos 
e com todo o rigor do estar vivo. 

lapso~ Esqu~rnentos. Erros: Dados Conaetos 

Finalmente, deve-se estar também atento para o fato, de que a memória 
é também "um ponto 'de vistal uma "versão dos acontecimentos. lapsos, esque~ 
cimentos e erros também compõem o painel do reviver. Hã fatos. episódios que 
foram eleitos para serem destacados, outros para serem esquecidos. O h1storia
dor deve contar corn estes fatores. A memória o~ ral se realiza no momento. con· 
forme a emoção do momento ou a critério consciente ou inconsciente de quem 
rememora para co,ntrolar suas emoções. A soblievivênda do passado se efetua 
pelas condições do próprio passado e pelas contingências e emoções do pre ... 
sente, Ela se efetua no ato de recordar. de reviver, mas também no de renovar, 
de refazer, de viver o atual. 

Atentar-se para que a história de uma pessoa e de um grupo é a vivência 
de um tempo passado, refeita mis condições do tempo presente. torna~se pri· 
mordia! para o historiador que se propõe a contribuir na construção da memória 
viva de um povo, de uma nação .. 
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FUNDAÇAO PRESIDENTE TANCREOO NEVÉS 

RELATÓRIO PA_RCIAL: INVENTÁRIO DO ARQUIVO E ACERVO 
T·ANCREOO NEVES 

· A Fundação Tancredo 'Nevesi brevemente colocará à disposição dos pes· 
quisadores o "Arquivo Tancredo Neves .. bem como o "Acervo Tancredo Ne
ves", ambos em fase de organização. 

O trabalho de catalogação dos document·os. iniciado em meados de abril 
de 86. conta atualmente com os seguintes dossiês: 

' . ... 
01 - Discursos de 1940 a 1980. .. 
02 - Palestras proferidas por Tancredo de Almeida Neves. 
03 - Participação em comissões técnicas da Câmara: dos Deputados. 
04 - Participação em comissões especiais da Câmara dos Deputados. 
05 - Participação em comissões Parlamentares de Inquérito da· Cãinara dos 

Deputados. . , . 
06 - Participação nas diversas Comissões de E ·~onomia, Indústria e Comércio.· 
07 - Comissão de Economia, Indústria e Comércio: Projeto lei n':! 906 de -1972. 

(Relator .Tancreda Neves). 
08 .... Comissão de Economia, 'Indústria e Com~rcio: Emenda no artigo 71iJ.. 12 de 

abril de 1965. 
09 - Comissão de Economi'a; Indústria e Comércio: Projeto Lei nº 963/1972. 27 

de junho de 1974. 
10 - Comissão de 'Economia, fndústria e Comércio; Emenda 28 de outubro de 

1964. . 
11 - Comissão de Economia, Indústria e Comércio: Projeto n~ 2367 de 1970. 25 

. ' de junho ·de 1974. 
12 - Comissão'de Economia, Indústria e Comércio: Projeto Lei nº 967f72. 29 de 

maio de 197 4. · 
13 - Comissão de Economia, Indústria e Comé-rcio: Projeto Lei n!? 45 de 1971. 

29 de novembro de 1973. 
14 - Comis·são de Economia, Indústria e Comércio: Projeto lei nt? 1451n3. 5 de 

setembro de 1973. 
15 - Comissão de Eo-nomia. Indústria e Comércio: Projeto lei nº 849n2. 12 de 

abril de 1973. 
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16 - Comissão de Economia,. Indústria e Comércio: Projeto Lei n~ 598n2. 26 de 
junho de 1972. 

17 - Comissão· de ~economia. ~ndústria e Comércio: Projeto lei nº 2989/61. 22 
de junho de 1971. 

18 - Árvore genealógica da Famflia Almeida Neves. 
19 - Deputado Tancredo Neves: nodcias de jornais e revistas, década de 50 .. 
20 - Ministro da Justiça: Revista da Justiça~ 1954. 
21 - Boletim Comercial, 1956. 
22 - Campanha eleitoral para o governo de Minas Gerais em 1960. 
23 - Primei~~ Ministro: nodcias de jornais e revistas, 1961 e 1962. 
24 -:"' Primeiro Ministro; correspondências e anotações do Conselho de Minis· 

tros. · 
25 ..... Primeiro Ministro: correspondência recebida de 1961 a 1963. 
2·6 - Material de campanha p~ra Deputado Federal em 1962. 
27 - Pareceres do Deputado Tancredo Neves no perfodo de 1971 a 1976. 
2.8 - Dados da carreira pública do Deputado Tancredo Neves. MDB ~ 1975. 
29 - Resultado das eleições em 1978. 
30 - Senador Tancredo Neves: notfcias de jornais e revistas, 1979-1980. 
31' - Senador Tancredo Neves: O Partido Popular. 
32 - Notfcias sobre a campanha polftica para o governo de Minas Gerais em 

1982. 
33 - Notfcias sobre o Governador eleito Tancredo Neves, 1982. 
34 - Notfcias que antecederam a posse do Governador Tancredo Neves, março 

de 1983. . . 
35 - Resultado das eleições em Minas Gerai.s, 1982. 
36 - Diretriz.es para o Governo de Minas Gerais, 1983. 
37 - 'mprensa internacional: sucessão presidencial, 1984-85. 
38 - Histórico da sucessão presidencial. 
39 - Câmara dos Deputados: pronundamento a favoll' do candidato Tancredo 

Neves à Presidência da República. 
40 - Imprensa nacional· sucessão presidencíal, 1985. 
41 - rmprensa nacional: nodcias sobre o Presidente. 
4.2 - O Presidente efeito Tancredo Neves e a sucessão no Distrito Federal. 
43 - Questionârito respondido de próprio punho pelo Presidente Tancredo Ne-

veL ' 
44 - Declaração de Vacância da Presidênda da República: 1985. 
45 - Imprensa nacional: a doença e a morte do Presidente Tancredo Neves. 
46 - Imprensa internacional: a do,ença e a morte do Presidente Tancredo Ne

ves. 
47 - Pós~Mortem: 1-iomenagem das Cãma·ras Munidpais Brasil!eiras. 
48 - As manifestações religiosas pela doença e mone do Presidente Tancredo 

Neves. 
49 - Pós-Mortem: homenagem da Polfcia Militar. 
50 - Pós~Mortem: Correspondência das Embaixadas. 
51 - Correspondência de Pêsames: Bispos, Padres. Irmandades Religiosas. 
52 ~ P6s-Mortem: homenagem das Assen~blêias Legisiativas. 
53 - Pós-Mortem: Correspondência das Entidades Culturais e Educacionais. 
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54 - Pós-Mortem: Cãmara dos Deputados: Conselho da O_rde~ do Congresso 
Nacional. .... 

55 - P6s-Mortem: Supremo Tribunal Milita_r: Conselho . d_a Ordef!l do ~êri~o 
Judiciário. 

56 - Pós-Mortem: Literatura de Cordel. . 
57 - Manifestações de Pesar: Governos Estaduais~ 
58 - Livros sobre a morte do Presidente Tancred<? Neves. 
59 - Trabalhos escolares: doença e morte. 
60 - Boletins tnformativos de Clubes e Associações Recreativas: A morte do 

Presidente. · · · · 

61 - Jornais e Boletins de Entidades de Classes: A morte do Presidente. .. .... ... ' ,. . 
62 - Fotos: 200 fotografias legendadas e classificadas ·cobrindo · o perfodo de 

1930 a 1985. 

OBS: A Fundação P·residente Tancreé.fo N.eves já classificou uma mêdia de 3.251 
notrcias em dossiês por temas da· época do governo Tancredo Neves em 
Minas Gerais durante o perfodo 83-84. 

• * 
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Equipe Técnica: 

Ludlia de Almei dà Neves Delgado 
. poorde'!a~ora de Pesquisa' · 

, . li ~ ( }I 

Célia Reg.ina Araújo Alves 
Pesquisadora·. . 

Sônia Maria Penido de Freitas 
Pesquisadora i 1 

Rosangeta de Mendonça Sampaio 
Auxiliar de Pesquisa 

Denise Resende Costa 
Maria Helena Mero da Cunha 
Nila Rodrigues Barbosa 
EstagiArias 
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