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História oral: técnica, ferramenta e metodologia 
 

A história oral centra-se na memória humana e sua capacidade de rememorar o 

passado enquanto testemunha do vivido. 

O que conhecemos como história oral é uma prática antiga, que está ligada aos 

contos populares, ao universo da comunicação humana. 

A oralidade é tida como fonte para estudos históricos desde a antiguidade. A mesma 

era considerada fonte apenas entre pesquisas antropológicas. Mas, com o passar do 

tempo outras áreas da Ciências Humanas e das Ciências Sociais passaram a 

recorrer as fontes orais e assim foi construída pouco q pouco o que atualmente é 

chamada de História Oral. 

 

Como procedimento metodológico, a história oral tem como objetivo registar, e 

perpétua, vivências, impressões. 

Segundo o autor  ALBERT a história pode ser entendia como: 

Um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica,) que privilegia a 

realização de entrevista com pessoas que participaram de, ou testemunham 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do 

objetivo de estudo. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, 

grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, etc. (ALBERT, 1989:52). 

 

Já para os autores como Philippe Joutard, Alessandro Portelli e Chantal de 

Tourtier-Bonazzi, autores de três capítulos do livro Usos e abusos da história oral 

(AMADO, FERREIRA,2016), a defendem como uma metodologia mais abrangente e 

complexo do que uma mera técnica de entrevista. 



 

 

Desde sua introdução no Brasil, em fins dos anos de 1970, a história oral é vista 

Como “um conjunto de técnicas utilizadas na coleção, preparo e utilização de 

memórias Gravadas para servirem de fonte primária a historiadores e cientistas 

sociais. A técnica, em si, consiste de entrevistas devidamente guiadas pelo 

historiador” (CORRÊA, 1978, p.13). 

Muitos consideram a história oral: como um método que consiste num conjunto de 

procedimentos técnicos geradores de entrevistas, que traz como principal referente a 

memória coletiva. 

 

Referências 

 

ALBERTI, V. História oral: a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio  

Vargas, 1990. 

 

JOUTARD, Philippe. História oral: balanço da metodologia e da produção nos 

últimos 25 anos. In: FERREIRA, M. M.; AMADO, J. (Org.). Usos e abusos da história 

oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

 

TOURTIER-BONAZZI, Chantal de. Arquivos: propostas metodológicas. In: 

FERREIRA, M.M.; AMADO, J. (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio , 1998. 


