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Audiovisual  e  história  oral:    
utilização  novas  tecnologias    

em  busca  de  uma  história  pública
Marcela Boni Evangelista1 

Marta Gouveia de Oliveira Rovai2 
Suzana Lopes Salgado Ribeiro3

RESUMO: O artigo aborda as relações estabelecidas pelo fazer da história 
oral e os registros audiovisuais na contemporaneidade, apresentando um 
balanço de trabalhos que vêm sendo produzidos. Além disso, o texto aborda 
como tais trabalhos negociam seus resultados junto a seus entrevistados 
para a produção de textos, considerando na escrita a performance do 
momento da entrevista. Apresenta, por fim, a possibilidade deste fazer 
desaguar em resultados mais ligados à produção de uma história pública

PALAVRAS-CHAVE: Fontes Audiovisuais, Performance, Narrativas, História 
Pública, História Oral.
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ABSTRACT: The article discusses the relations established by doing oral 
history and audiovisual records in contemporary, showing a balance of 
work that has being produced. Moreover, the text deals with some discus-
sions on how such work negotiate their results with their interviewees, for 
the production of written texts considering the performance present at 
the interview moment. Finally, it displays about the possibility of produce a 
knowledge more connected to a public history.

KEYWORDS: Audiovisual Sources, Performance, Narratives, Public History, 
Oral History.
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A história oral enquanto conjunto de procedimentos que vem se 
estruturando a partir de condições técnicas do mundo moderno, 

tem sua origem no surgimento da possibilidade de registro através de 
gravadores de áudio. Ainda que as fontes orais tenham sido utilizadas ao 
longo da História, diferenciamos a questão do registro em suportes das 
novas tecnologias como específicas deste novo fazer da história oral, o 
qual será abordado neste artigo. Os desdobramentos possíveis a partir 
dos novos equipamentos da cultura digital para o registro de experiên-
cias nos convidam a refletir sobre as transformações mais recentes no 
âmbito da oralidade.

Nesta direção, é importante refletir sobre documentos para a história 
oral e, portanto, pensar o quanto estas novas tecnologias influenciam ou 
possibilitam seu fazer carregando elementos de pós-modernidade e de 
liquidez presentes no mundo contemporâneo. Crescem formas alterna-
tivas de documentação, como os documentários em vídeo, compilações 
iconográficas e as próprias entrevistas de história oral. Estes documentos 
dialogam com a contemporaneidade por serem produzidos por equipa-
mentos modernos – câmeras e gravadores digitais – mas, mais do que 
isso, são também “descontínuos”, “auto-reflexivos” (GIDDENS, 1991, 2002) e 
“líquidos” (BAUMAN, 2001) como seu próprio tempo.

A modernidade é inseparável de sua “própria” mídia: os textos 
impressos e, em seguida, o sinal eletrônico. O desenvolvimento e 
expansão das instituições modernas está diretamente envolvido com 
o imenso aumento da mediação da experiência que essas formas 
de comunicação propiciam. [...] As imagens visuais que a televisão, 
o cinema e os vídeos apresentam sem dúvida criam texturas de ex-
periência via mídia que não estão disponíveis na palavra impressa. 
(GIDDENS, 2002, p. 29-31).

Em vista do impacto do sinal eletrônico e das novas mídias, é importante 
que os novos documentos promovam o debate sobre subjetividade, plura-
lidade, diversidade complexificando a produção do conhecimento, uma 
vez que oferecem novas versões e protagonistas aos processos históricos. 
Também se pode relacionar esta descontinuidade e liquidez com um pro-
cesso econômico e político característico da sociedade da informação 
(CASTELLS, 2007), que também é vivido na história oral. Isso tem relação 
com a busca de formas alternativas de documentação e explicação do 
mundo. Daí a ideia da história oral como uma nova forma de produção de 



AUDIOVISUAL E HISTÓRIA ORAL: UTILIZAÇÃO NOVAS 

TECNOLOGIAS EM BUSCA DE UMA HISTÓRIA PÚBLICA

92

documentação e conhecimento sobre a contemporaneidade. Nessa medida, 
é possível afirmar que a história oral:

Vinculada ao uso dos meios eletrônicos, a junção de entrevistadores 
e entrevistados dimensiona nova forma de se produzir textos resul-
tantes de pesquisas realizadas no tempo real da apreensão. Isso 
também joga luzes nos processos de preservação, arquivamento 
e uso de documentos dispostos às análises do social. (MEIHY; HO-
LANDA, 2007, p. 22).

Se o uso do gravador (PORTELLI, 1993) suscitou uma série de formulações 
teóricas e éticas relativas à história oral, a introdução de novos métodos 
de captação de histórias individuais ou coletivas acena para uma onda de 
discussões cujo principal objetivo é permitir que a história oral, em sua 
relação intrínseca com o tempo presente, absorva os novos componentes 
técnicos e tecnológicos do mundo contemporâneo e consiga relacionar 
seu uso com todo o conjunto de procedimentos já utilizados e conso-
lidados teoricamente. A velocidade com que assistimos ao avanço das 
imagens, muitas vezes em detrimento da escuta e da escrita, força-nos 
a novos posicionamentos na elaboração do conhecimento. Evidentemente, 
entendemos as críticas que apontam esses meios de comunicação e sua 
forma de propagação de informações, bem como a vivência contemporâ-
nea nas grandes cidades como responsáveis pelo esvaziamento da noção 
de experiência. Nas palavras de Agamben, após retomar o que Benjamin 
teria afirmado em 1933, “O homem moderno volta para casa à noitinha 
extenuado por uma mixórdia de eventos – divertidos ou maçantes, banais 
ou insólitos, agradáveis ou atrozes –, entretanto nenhum deles se tornou 
experiência.” (AGAMBEN, 2005b, p. 21-22).  

Contudo, acreditamos que existe outro movimento a partir do qual pessoas 
antes excluídas podem, ao se apropriar destas tecnologias, contar suas 
histórias. Importa dizer que com a possibilidade de divulgação de vídeos 
via internet projetos de história oral que utilizam este recurso ganham 
maior possibilidade de circulação.

Cresce a produção de pequenos vídeos com imagens baseadas, sobretu-
do, em narrativas de histórias de vida e na valorização das experiências. 
Alguns desses vídeos, especialmente os produzidos por realizadores 
profissionais, possuem linguagem audiovisual profissional e sofisticada. 
Outros, produzidos por sujeitos engajados em suas próprias histórias e 
contextos comunitários, podem ser mais precários quanto aos recursos e 
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à linguagem audiovisual, mas guardam polifonias, contradições e ambi-
guidades que muitas vezes estão ocultas nas obras dos profissionais. Os 
vídeos provocam, emocionam, chocam, questionam, mostram imagens 
alternativas ao universo midiático. 

Tais narrativas audiovisuais compõem universos subjetivos e identitários 
complexos, diversos e difíceis de serem reduzidos a esquemas de análises 
de ação coletiva tradicionais da sociologia ou da ciência política. Ao contrá-
rio, nos aproximam dos questionamentos sobre a polifonia das narrativas, 
a multiplicidade das subjetividades, e a presença constante da defesa da 
transmissão da experiência humana como forma de vivenciar na memória 
e na identidade individual e coletiva os processos de resistência, na contra-
mão do contexto de destruição da experiência do contexto histórico atual.
Algo bastante inovador e significativo, na medida em que se pluraliza o 
registro histórico ao trazer à cena novas narrativas e diferentes temáticas. 
Portanto, cabe pensar bases para a utilização do vídeo em história oral 
assim como refletir qual a sua contribuição na construção de narrativas.O 
uso de vídeo no trabalho com histórias orais – de vida, temática e tradição 
oral – coloca em debate uma série de novas preocupações sobre as rela-
ções que se estabelecem entre entrevistado e entrevistador, e os produtos 
da pesquisa. Uma delas é até que ponto a imagem interfere – positiva ou 
negativamente – na condução de narrativas e que critérios podem ser 
pensados para os cortes, construção e análise das mesmas. O uso de 
fontes audiovisuais modifica o fazer do pesquisador à medida que o coloca 
frente a um diferente processo de registro da performance do narrador, 
resultando em mudanças nos procedimentos de transcrição/transcriação 
do relato. Outra questão a ser levantada com as novas técnicas – e aí cabe 
também a utilização dos meios digitais, como a internet – relaciona-se com 
os caminhos que podem ser abertos a partir delas.Sabendo das diversas 
formas de aplicação da história oral, destacamos que os trabalhos com 
uso de vídeo devem refletir sobre questões como mediação, negociação, 
colaboração, devolução, transcriação, que passam a ser consideradas à luz 
das possibilidades oferecidas pelo uso da câmera. Inicialmente, é possível 
identificar ao menos duas possibilidades de utilização do vídeo em traba-
lhos de história oral: aqueles que preveem no projeto a utilização do recurso 
da captação de imagens de todas as entrevistas e os que são resultados 
da edição de materiais coletados em diferentes momentos da pesquisa.No 
primeiro caso, é necessário atentar para alguns elementos relacionados à 
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intimidade estabelecida entre entrevistador e entrevistado, pois “entende-
mos a entrevista enquanto um momento em que pontos de vista distintos 
se encontram. Trata-se de uma situação marcada pela interlocução e pela 
produção de significados novos.” (EVANGELISTA, 2010, p. 178). Parte desta 
produção de novos significados é privilegiada pelo vídeo proporcionar um 
conhecer das performances, ou comportamentos expressivos, de cada en-
trevistado sobre suas experiências e trajetórias de vida. Ressaltamos, para 
tanto, o que Paul Zumthor observou sobre a importância da oralidade em 
nossa sociedade (ZUMTHOR, 2007a) e observamos a existência de com-
portamentos expressivos que se concretizam no momento da narração de 
uma história de vida. Ou seja, cada sujeito conta e interpreta sua versão 
de uma dada experiência para pesquisadores que se tornam mediadores 
e utilizam recursos de uma câmera de vídeo. Esta versão vem carregada 
de referências de uma experiência vivida passada, mas também de efeitos 
discursivos que os entrevistados pretendem estabelecer e provocar nos 
entrevistadores que ouvem sua narrativa e nos futuros espectadores que 
terão acesso ao seu “documento”.Levando em consideração que o vídeo 
pode registrar a performance e que ela também é carregada de expressi-
vidade e significado, lembramos as palavras de Zumthor: “A performance 
e o conhecimento daquilo que se transmite estão ligados. A performance, 
de qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é somente um meio 
de comunicação: comunicando ela o marca.” (2007b, p. 32).

Trabalhos com vídeos-testemunhos que abordam experiências traumá-
ticas, como a vivenciada por sobreviventes do holocausto (CLARK, 2009), 
permitem potencializar o registro da performance nas narrativas, como 
os gestos, as lágrimas e os silêncios. Ressaltando que a responsabilidade 
do pesquisador envolve não apenas o ouvir, mas o olhar atento, a sensibili-
dade para a percepção sobre o coincidente ou o destoante e o dissonante, 
entre fala e corpo.

[...] a História Oral e os testemunhos de traumas gravados em vídeo 
estão engajados no processo de recuperação da memória e da 
experiência através da criação de narrativas pessoais, quer seja a 
experiência pessoal e privada, quer seja a pública e coletiva. O projeto 
para a reativação da memória, do eu e da experiência compartilhada 
do sofrimento é especialmente valioso em face do acúmulo de co-
nhecimentos sobre traumas e sua exposição perante vastas plateias 
públicas. (CLARK, 2009, p. 161).
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Diante deste desafio em escutar as histórias de vida de forma mais ampla 
e sensível e de divulgá-las em “vastas plateias públicas” a manutenção 
do formato de captação de entrevistas envolvendo somente entrevistador 
e entrevistado acrescenta ao primeiro a responsabilidade de controlar o 
equipamento de vídeo. 

Este tipo de registro da entrevista sugere um trabalho em que a imagem 
captada seja fixa, sem que, sozinho, o pesquisador tenha o aproveitamento 
de outros recursos oferecidos pelas câmeras. Também a iluminação aca-
ba sendo preparada antes do início da gravação e não sofre alterações 
posteriores. À preocupação teórica do trabalho com imagem vem unir-se 
a habilidade com o uso de vídeo.Nesse sentido, vem sendo desenvolvida 
uma série de projetos com a utilização do vídeo em que pesquisadores 
são responsáveis tanto pela condução da entrevista quanto pela prepara-
ção prévia dos equipamentos de vídeo e iluminação. Destaca-se aqui o 
trabalho realizado com a comunidade de químicos brasileiros (RIBEIRO; 
SANTOS, 2010) em que o registro das histórias foi feito em áudio e vídeo, 
todas as entrevistas foram transcritas e transformadas em narrativas de 
história de vida. Essas narrativas de pessoas envolvidas com o cotidiano 
da Química contam histórias dos anos de organização e reorganização 
das universidades e de sociedades de químicos, mas também de como, ao 
longo desse tempo foram se formatando identidades relacionadas à prática 
da pesquisa e de um projeto de institucionalização da química no Brasil.

A diferença do suporte escolhido para esses registros tem relação 
direta com as condições de realização e gravação que são possibilita-
das pelo trabalho de campo, levando-nos à reflexão sobre a utilização 
de recursos tecnológicos de acordo com as possibilidades técnicas 
de registro de entrevistas em ambientes públicos e institucionais. 
(RIBEIRO; SANTOS, 2010, p. 132).

Cada vez mais, entretanto, projetos de história oral vêm utilizando o recurso 
audiovisual a partir de um trabalho coletivo. Desta maneira, a formação de 
uma equipe em que a responsabilidade sobre as diferentes atividades são 
divididas, permite um melhor controle e uso do potencial dos equipamen-
tos, como a câmera e a iluminação, porém pode comprometer algo caro 
aos trabalhos com entrevistas de história oral: a espontaneidade possível 
e a intimidade buscada no contato entre quem faz a entrevista e quem a 
concede.A qualidade do material captado tende a ser superior, sobretudo 
na medida em que o profissional responsável pelos equipamentos é es-
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pecializado naquela atividade. É possível utilizar de forma mais ampla as 
possibilidades oferecidas pelos equipamentos de modo que o cenário e as 
expressões possam ser melhor traduzidos para a linguagem audiovisual. 
Trabalhos realizados com equipes demandam detalhes importantes que, 
se contemplados pelos envolvidos, podem garantir resultados satisfatórios. 
Em primeiro lugar, é importante que todos compartilhem dos mesmos 
conceitos, ainda que cada qual com os aparatos de sua área. Este tipo de 
procedimento pode evitar situações constrangedoras como nos casos em 
que entrevistador e equipe de filmagem têm comportamentos destoantes. 
Trabalhos como os de Clark (2009) destacam a importância de que todos 
os envolvidos na filmagem possam “mergulhar” nas narrativas, compar-
tilhando interpretações e significações, acompanhando o narrador para 
que o vídeo não seja um registro sem vida. O narrador é testemunha de 
sua própria experiência, enquanto o entrevistador e todos os envolvidos no 
aparato fílmico tornam-se testemunhas atentas de seu relato. Além disso, 
existe a partir do registro audiovisual a perspectiva dessa narrativa se 
tornar pública e com isso assegurar ao narrador seu papel de protagonista 
e testemunha de uma experiência coletiva, que mesmo traumática não 
gerou vítimas e sim sujeitos. 

A História Oral tem suas raízes no ato criativo do discurso, moti-
vada pela esperança de que experiências individuais possam ser 
transformadas em narrativas históricas e culturais inspiradoras de 
ação. A história individual, a história de vida, modela a narrativa da 
História Oral, mas, ao passo que essa história emerge das fraturas 
da História, ela inevitavelmente trata do sofrimento em sua dimensão 
coletiva. (CLARK, 2009, p. 163).

Além das situações em que as entrevistas são filmadas, temos diversas 
experiências que buscam a confecção de produtos audiovisuais após a 
realização de pesquisas de história oral. Nestes casos, tanto há trabalhos 
que utilizam a gravação de todas as entrevistas ou parte delas, como os 
que somente partem para o recurso fílmico em momentos subsequentes. 
Em ambos os casos é possível verificar a preocupação com o registro 
audiovisual desde o momento das entrevistas, ainda que nem sempre de 
maneira sistemática. O que marca tais trabalhos, no entanto, é a utilização 
do material produzido em desdobramentos das entrevistas realizadas.O 
Laboratório de Estudos da Intolerância da USP tem realizado trabalhos que, 
alicerçados nos aparatos da história oral, utilizam o recurso audiovisual 
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como parte integrante dos projetos com entrevistas. Este é o caso do docu-
mentário Juntar é bom. Melhor é misturar! (2009), estudo desenvolvido com 
professores de ascendência japonesa da USP, que contam sua experiência 
migratória e sua trajetória no Brasil. No filme, intercalam-se diferentes 
elementos audiovisuais: entrevistas, objetos biográficos, fotografias, cartas, 
imagens de arquivo e música.A construção de produtos com tais caracte-
rísticas demanda conhecimentos técnicos que vão além da utilização da 
câmera e direcionam a atenção para elementos de edição, aproximando 
o resultado do trabalho da linguagem documental e cinematográfica. Do-
minar diferentes linguagens da tecnologia, portanto, é também exigência 
deste novo pesquisador. Ou seja, ele deverá se inteirar de sua produção 
em âmbito temático, desenvolver habilidade de entrevistar, promover o 
diálogo aberto, atentar para aspectos da performance, assim como domi-
nar o manuseio de equipamentos (hardware) e de programas de edição e 
produção de vídeo (software). Trabalhos com tal formato necessitam ainda 
da construção de roteiros que permitam o encadeamento dos diversos 
elementos constitutivos do produto audiovisual, além da utilização da minu-
tagem das entrevistas, de modo a pontuar de maneira exata os temas que 
deverão ser abordados. A ideia da minutagem também tem relação com 
a verificação, sobretudo em projetos com diversas entrevistas, dos temas 
recorrentes, facilitando análises relacionadas à memória coletiva, aspecto 
dos mais importantes em trabalhos de história oral.Em trabalhos como este 
a negociação se mostra elemento indispensável. Como acreditamos que 
a história oral seja todo o conjunto de procedimentos que se iniciam com 
o projeto e terminam na análise, passando pelas entrevistas, pensamos 
que o processo de elaboração do produto final também deva ser discuti-
do com o colaborador (MEIHY, 2008). Mais do que a preocupação com a 
estética, o que deve interessar na elaboração do vídeo, é a preocupação 
com a publicização das histórias e isso deve contar com o consentimento 
dos entrevistados.Um trabalho que pode nos ajudar a exemplificar esta 
sensibilidade no caminho da negociação é o da pesquisadora Juniele Ra-
belo de Almeida, cujo desdobramento tem profunda relação com a ideia 
de devolução colocada em prática em diversos trabalhos do Núcleo de 
Estudos em História Oral da USP4. Seu projeto foi estruturado, desde o 

4  O  histórico  deste  trabalho  pode  ser  encontrado,  em  parte,  no  texto  de  Anjos,  Lima  e  Almeida  (2008).
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início, a partir da história de vida de uma única pessoa, Dona Eliuza, uma 
catadora de materiais recicláveis bastante conhecida na região central de 
Belo Horizonte. Para contar sua história de vida, Dona Eliuza concedeu 
diversas entrevistas, todas gravadas em áudio e algumas em vídeo. A 
narrativa oral foi transcrita e posteriormente passou pelo processo de 
transcriação. O conceito de transcriação tem sua fonte de inspiração em 
discussões sobre a tradução, a passagem de um discurso oral para o 
escrito. Sendo assim, alguns pesquisadores chegam a refletir:

Como devolver esse conjunto performático que tivemos no momento 
das entrevistas, onde reproduzimos uma audição [...]? Para mim é a 
Transcriação que devolve ao texto escrito a performance, na medida 
em que busca assimilar na escrita, o gestual, os olhares, as demons-
trações de emoção, de maneira teatralizada. (HOLANDA, 2006, p. 163).

Em seguida à construção do texto final, foi proposta a realização de uma 
produção audiovisual a partir de um roteiro em que os trechos narrativos 
selecionados bem como os cenários componentes seriam escolhidos de 
forma colaborativa entre entrevistada e equipe de trabalho. O produto 
final, resultado da negociação, atendeu tanto aos interesses da equipe – o 
próprio estudo das relações entre história oral e vídeo – como deu impor-
tância às preocupações de Dona Eliuza, que escolheu os fragmentos de 
sua narrativa para compor o filme sobre sua história de vida. A equipe 
coordenada por Almeida contou com a participação de alunos de diversas 
áreas, o que representou um desafio ao trabalho mas, sobretudo, lançou 
suas potencialidades. O trabalho fílmico com narrativas de vida em uma 
comunidade também pode proporcionar a devolução de forma mais am-
pla, por meio das políticas públicas. Os documentários produzidos pelas 
cineastas holandesas Ilse e Femke Van Velsen, Fight the Silence (2008) e 
Weapon of War (2010), partiram de um projeto construído em colaboração 
com a comunidade de mulheres violentadas por soldados durante a guerra 
que se estende no Congo desde 1996. Perpetradores e vítimas, colocados 
frente a frente e apresentando suas versões, ajudaram na escolha dos te-
mas e cenas, e na construção do filme, ao mesmo tempo em que puderam 
discutir seus traumas. Depois de concluído, as produtoras percorreram 
a África e o restante do mundo colocando em discussão o problema da 
violência sexual contra mulheres. Desta forma, elementos como negociação, 
mediação, transcriação e, sobretudo, devolução e política pública puderam 
ser levados a cabo, tanto por Almeida como por Van Velsen, entrelaçando 



Marcela Boni Evangelista / Marta Gouveia de Oliveira Rovai

99

o uso do recurso do vídeo e os conceitos e práticas da história oral.O que 
se produz, em casos como estes, é mais do que um produto de consumo; 
é conhecimento sobre o qual é possível se pensar a própria vida, e é um 
compromisso ético que o pesquisador estabelece com a verdade do outro, 
os significados do narrador, mediando os usos da palavra e da imagem, 
sua edição e publicação, a partir de necessidades e interesses negociados 
com seus colaboradores.Além dos trabalhos de história oral amparados 
pelo registro de vivências através de entrevistas, outras experiências que 
relacionam estudos históricos e o recurso audiovisual vêm sendo desenvol-
vidas pelo LABHOI-UFF (Laboratório de História Oral e Imagem da UFF). 
Podem ser elencadas quatro diferentes modalidades de produtos em vídeo 
desenvolvidos pelo grupo: escrita direta e interativa, escrita intertextual, 
escrita intertextual ampliada e escrita vídeo-clip (MAUAD, 2010, p. 147). Em 
todos os casos busca-se certa independência das discussões que envolvem 
a linguagem do documentário cinematográfico, de modo que os estudos 
são orientados pela ideia de “texto videográfico”:

Um termo em grande medida criado para sairmos dos debates sobre 
documentário cinematográfico, e valorizarmos a necessidade de 
divulgar o trabalho acadêmico num suporte alternativo ao papel e 
com uma linguagem atualizada, bem como termos um produto que 
possa ser retornado ao entrevistado como resultado de um trabalho 
de produção de sentido (dentro dos protocolos da produção de fontes 
orais está previsto oferecer ao entrevistado uma forma de objetivação 
do tempo cedido na entrevista). O uso das fontes visuais – pictórica, 
fílmica e fotográfica – pelo LABHOI integra hoje o que, em nossas 
discussões, denominamos de “a escrita videográfica”. A “escrita vide-
ográfica” como resultado da pesquisa histórica implica a elaboração 
de um novo tipo de texto histórico que considere na sua produção a 
natureza do tipo de enunciação da fonte trabalhada. Assim, as fontes 
orais, visuais e sonoras para serem objeto de reflexão historiográfica 
e comporem o texto histórico devem ter sua substância de expressão 
preservada. (MAUAD, 2010, p. 146).

Os trabalhos realizados pelo LABHOI marcam reflexões metodológicas e 
teóricas sobre o registro audiovisual e de construções narrativas para a 
História. Entretanto, quando tratamos especificamente da história oral e 
do contato com o outro/narrador é preciso considerar também pressu-
postos teóricos e éticos que perpassam este fazer em diversos momentos 
e demandam atenção no estabelecimento de documentos de autorização 
do uso de imagem e som. 
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A coleta de autorizações dos entrevistados, sendo prática comum nos 
trabalhos de história oral, passa a apresentar novas necessidades. Se num 
primeiro momento, o que se autoriza é a gravação do áudio e do texto pro-
duzido a partir deste, a introdução do elemento videográfico acrescenta 
a autorização da imagem do entrevistado e complexifica casos em que 
os temas tratados são mais polêmicos. Nos primeiros casos, embora haja 
preocupação com as autorizações, não há uma regra clara a ser seguida 
de forma abrangente sobre para qual etapa do trabalho está sendo conce-
dida a autorização, uma vez que geralmente os estudos não se esgotam na 
gravação do áudio. Desta forma, o áudio é tão somente o ponto de partida 
para o estabelecimento de outros produtos, os quais sofrem processos 
que podem transformar o sentido do que fora dito pelo entrevistado. O 
recurso da edição do texto é um destes elementos e, buscando minimizar 
tais questionamentos e ampliar os efeitos da colaboração empreendida 
em alguns projetos de história oral, busca-se mais que a autorização, a 
validação do texto final a ser utilizado. No caso de trabalhos desenvolvidos 
no âmbito do NEHO-USP, tal produto refere-se ao texto transcriado. A 
despeito da variedade de tipos de autorizações e de usos dos materiais 
coletados, cabe aos diretores dos projetos providenciarem autorizações, as 
quais são indispensáveis para o uso dos produtos dos trabalhos.Nos casos 
em que há o registro também de imagens, a questão das autorizações exige 
ainda mais cuidados e a negociação se mostra fundamental. O tratamento 
de questões polêmicas e que possam comprometer os entrevistados ou 
colocá-los em risco exigem reflexão que considere novas possibilidades de 
abordagem das histórias narradas. 

No universo do texto escrito, alguns recursos podem solucionar boa parte 
dos problemas, como é o caso da mudança de nomes e características 
pessoais dos envolvidos. José Carlos Sebe Bom Meihy teve que lançar mão 
de tal medida em Augusto e Léa (2008), trabalho que aborda a história de 
uma família da elite paulistana em que o marido homossexual contraiu o 
vírus HIV e o transmitiu à esposa, que somente quando apresentou sinais 
avançados da doença descobriu o que acontecera. Neste caso, a mudança 
dos nomes e atividades dos entrevistados foi suficiente para descaracterizar 
e preservar a identidade dos protagonistas da história. Mas, o que fazer 
quando o produto final é audiovisual? Partimos do pressuposto de que todos 
ou pelo menos a maioria dos trabalhos de história oral tomam como ponto 
de partida questões de relevância social. Desta maneira, as experiências 
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registradas ganham importância coletiva na medida em que permitem 
iluminar discussões públicas sobre diferentes temas. No caso de Augusto 
e Léa importava menos saber quem eram os reais envolvidos na história 
do que oferecer ao debate público questões como diferenças sociais e de 
gênero, além de elementos de saúde pública que poderiam ser depurados 
daquela experiência. Mas, aqui falamos do universo da escrita. Quais as di-
ficuldades e potencialidades que o registro audiovisual oferece em uma fase 
final dos trabalhos de história oral?Uma das possibilidades vislumbradas 
remete à substituição da “personagem”. Ainda que esta saída comprome-
ta a suposta “veracidade” do relato, uma vez que não será o protagonista 
daquela história quem contará a experiência em questão, não poderíamos 
estender as preocupações da “história oral visual” e relacioná-la com o 
cinema de ficção propriamente dito? Exemplos como o documentário Jogo 
de Cena (2007), de Eduardo Coutinho, sugerem a possibilidade da experi-
ência contada por diversos “atores”. Aqui, as narrativas de mulheres que 
protagonizaram fatos reais se misturam à fala de atrizes que incorporam 
as mesmas histórias, confundindo o expectador sobre os limites do real e 
do ficcional, mas preservando os significados dos relatos.Outras soluções 
se apresentam como é o caso do recurso aos docudramas, produções que 
ao misturar elementos de ficção e realidade, buscam trazer à tona temas 
de relevo para a sociedade contemporânea. Nestes casos, tanto os reais 
protagonistas das histórias podem atuar em espécies de reconstituições 
de cenas como as imagens construídas podem trazer novos personagens 
que representam as experiências narradas.Mesmo filmes de ficção podem 
ser analisados como docudramas na medida em que suscitam reflexões 
de representação social. Exemplo deste tipo de experiência foi realizado 
por Aida Penna Campos Abreu em trabalho que aborda os filmes Cidade 
de Deus (Fernando Meirelles, 2002), Carandiru (Hector Babenco, 2003) e 
Tropa de Elite (José Padilha, 2007). Nos três casos estudados, as histórias 
são inspiradas em produções literárias amparadas em experiências que 
dialogam com a realidade vivenciada socialmente.

Como docudramas, os filmes de ficção acima possuem uma forte 
presença dos eventos do mundo histórico que habitamos e a influên-
cia da estética do documentário de representação social. (ABREU, 
2009, p. 9).

Neste sentido, podemos afirmar que os filmes em questão, mesmo não 
se caracterizando como trabalhos de história oral, atingiram alguns dos 
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objetivos almejados pelas produções audiovisuais desta área, com ênfase 
para a ilustração de questões experimentadas no cotidiano da sociedade 
brasileira. Pensar nas possibilidades oferecidas pelo formato do docudra-
ma contribui para alargar o espaço de atuação da história oral em seu 
compromisso com a história pública.

A relevância da publicização de uma experiência de impacto coletivo tem 
relação com aspectos que tocam o tema da história pública. O produto 
audiovisual possui um alcance sensivelmente superior ao trabalho escrito. 
Isto se deve tanto à possível preferência por parte dos receptores quanto à 
capacidade de absorção deste produto. O contingente de pessoas analfa-
betas totais ou funcionais deve ser considerado quando pensamos numa 
história que se pretende pública. Desta maneira, a transposição para a 
linguagem fílmica permitiria uma maior democratização dos resultados 
dos trabalhos de história oral, os quais seriam possibilitados a um público 
mais amplo, procurando romper com a indiferença social diante de alguns 
problemas. Consequentemente, a oferta de uma discussão pública tam-
bém se mostra mais abrangente.Outro aspecto, que nota a mudança das 
relações de poder e autoridade intelectual entre os envolvidos, foi exposto 
por Michael Frisch:

…what is most compelling about oral and public history is a capacity 
to redefine and redistribute intellectual authority, so that this might 
be shared more broadly in historical research and communication 
rather than continuing to serve as an instrument of power and hie-
rarchy. (FRISCH, 1990, p. xx).

A noção de história pública vai ao encontro de um tipo de produção do 
conhecimento que pretende ser ampla e, portanto, mostra-se cada vez mais 
necessária a utilização de mecanismos de propagação de informações. É 
o caso, por exemplo, de incentivar uma apropriação mais abrangente do 
potencial das redes sociais e da web como um todo. A despeito das ne-
cessárias precauções no que diz respeito à publicação de materiais, uma 
vez que o grande volume de informações tende a prejudicar uma seleção 
mais apurada do que se absorve em termos de conhecimento, não parece 
ser mais possível uma real separação entre a produção de conhecimento 
e sua publicação.Os recentes acontecimentos em território africano – com 
a organização da sociedade civil via internet e celular em protesto contra 
as ditaduras do Egito, Arábia e Tunísia – podem servir como ilustrativos no 
que diz respeito ao potencial positivo da utilização de redes sociais, o que 
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pode ser verificado tanto em termos de ação como de reflexão. A história 
oral e seu comprometimento com uma história democrática suscitam 
o debate sobre estas novas possibilidades que se descortinam.A relação 
entre a história oral e o tempo presente nos impele a discutir os novos 
mecanismos oferecidos pela tecnologia e imprime maiores compromis-
sos éticos àqueles que trabalham com história oral, na medida em que a 
necessidade cada vez maior de uma história pública remete à ampliação 
do alcance dos resultados dos trabalhos colocados em prática. O trabalho 
sensível com a sonoridade e a visualidade repletas de vida e significados 
pode nos remeter, neste sentido, a uma história pública preocupada com 
a rememoração, o esclarecimento (a produção do documento histórico ou 
da expressão da subjetividade), e também com a politização dos grupos 
sociais. Assim discutimos sobre a viabilidade e os desafios do registro 
e da posterior divulgação da mensagem e da performance encenadas 
pelos entrevistados em suas construções narrativas. Destacamos que a 
transcriação pode ser caminho, no caso da necessidade da passagem do 
narrado – oral e performaticamente – para o escrito. Além disso, apre-
sentamos iniciativas de trabalhos que pensam uma edição transcriativa 
em trabalhos audiovisuais de história oral. Ou seja, cientes das mudanças 
procedimentais, gostaríamos de evidenciar que as relações éticas devem 
permanecer como preocupação no modo como efetivar o registro – edi-
tar – do se contar do outro. Destacamos as potencialidades positivas de 
construção de conhecimento por meio deste documento diferenciado. 
Documentos audiovisuais repletos de modernidade tecnológica, de auto 
reflexividade e subjetividade que têm o poder de tornar mais público o fazer 
e o viver histórico. Tanto porque as tecnologias da modernidade tornam 
mais visíveis e acessíveis os conteúdos dessas narrativas, quanto porque 
seu fazer e sua possibilidade de registro são ampliados e democratizados. 
Nesse processo de democratização destaca-se a possibilidade de constru-
ção de uma documentação sobre bases em que o saber acadêmico não 
é considerado hierarquicamente superior ao saberes compartilhados por 
entrevistados. Um fazer em que esses conhecimentos possam ser consi-
derados como complementares e eticamente respeitados em uma relação 
dialógica de negociação contínua.  
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