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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância da metodologia de história oral de vida que proporciona a trajetória marcante de
pessoas anônimas principalmente no ambiente acadêmico em que o entrevistado é protagonista da pesquisa. Para este trabalho, foram
analisadas as narrativas através da entrevista da professora Maria Margarida Teles de Sousa e sua trajetória no curso de formação de
professores no Instituto Nacional de Educação de Surdos na de década de 90 no século XX. Ao tempo que mostra através de estudos várias
acepções que norteiam a caraterização da historia de vida oral como forma de esclarecimento. Este estudo é de cunho qualitativo e como
procedimentos metodológicos através de entrevista semiestruturadas. As conclusões pretenderam contribuir com a importância das narrativas de
pessoas anônimas na construção da formação de professores.

Palavras-chave: História oral de vida. Formação de professores. Narrativas.

ABSTRACT This article aims to present the importance of the oral history of life methodology which provides the remarkable trajectory of
anonymous people mainly in the academic environment in which the interviewee is the protagonist of the research. For this work, the narratives
were analyzed through the interview of the teacher Maria Margarida Teles de Sousa and her trajectory in the training course of teachers in the
National Institute of Education of the Deaf in the decade of the 90s in the twentieth century. At the same time it shows through studies several
meanings that guide the characterization of oral life history as a way of clarification. This study is qualitative and as methodological procedures
through semi-structured interviews. The conclusions sought to contribute to the importance of the anonymous narratives in the construction of
teacher training. Keywords: Oral history of life. Teacher training. Narratives.

RESUMEN El presente artículo tiene como objetivo presentar la importancia de la metodología de historia oral de vida que proporciona la
trayectoria marcante de personas anónimas principalmente en el ambiente académico en que el entrevistado es protagonista de la investigación.
Para este trabajo, se analizaron las narrativas a través de la entrevista de la profesora María Margarita Teles de Sousa y su trayectoria en el
curso de formación de profesores en el Instituto Nacional de Educación de Sordos en la década de los 90 en el siglo XX. Al tiempo que muestra a
través de estudios varias acepciones que orientan la caracterización de la historia de la vida oral como forma de esclarecimiento. Este estudio es
de cuño cualitativo y como procedimientos metodológicos a través de entrevistas semiestructuradas. Las conclusiones pretendieron contribuir con
la importancia de las narrativas de personas anónimas en la construcción de la formación de profesores. Palabras clave: Historia oral de la vida.
Formación de profesores. Narrativas.

1. Introdução

Nos últimos anos, as pesquisas científicas vêm se intensificando cada vez mais em relação ao método da História Oral de Vida principalmente
nas interseções com outras disciplinas como exemplo: a psicologia, a antropologia, psicanálise, sociologia e etc.

Os estudos significativos da Historia Oral se caracterizam no campo da pesquisa qualitativa em que se relacionam nos significados dos discursos
e sua formação de produção de sentido. Vários autores se agregaram a este de método para a sua pesquisa como Bosi (2003), Meihy (2005),
Meihy e Helena (2007) Silva e Barros (2010) entre outros.

Sabe-se que a Historia Oral se categoriza em três tipos principais: Historia oral de vida; Historia oral; temática; Tradicional oral. E para a nossa
pesquisa, foi escolhido como método de pesquisa, a História Oral de Vida e sua relação básica com entrevista em que o colaborador passa a ser
o protagonista da entrevista, permitindo a liberdade de dizer o que melhor lhe apraz.

Este artigo divide-se principalmente em dois pontos, o primeiro sobre as acepções da História Oral de Vidas e suas contribuições e o segundo
ponto refere-se ao método entrevista em que retrata as narrativas da formação profissional no INES da professora Margarida Maria Teles Sousa
na década de 90 do século XX.

1. SIGNIFICANDO A HSTÓRIA ORAL DE VIDA

Os estudos sobre história de vida não são tão simples como parecem, pois trazem um arcabouço teórico e metodológico que se organizam para
um melhor desenvolvimento da pesquisa seja na coleta de dados de vida pessoal e/ou da sua trajetória profissional. Outra análise relevante foi
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elaborada por Meihy e Holanda (2007), o qual demonstra que não se refere a uma simples técnica ou método, e sim uma forma de saber,
partindo da elaboração do projeto ao resultado da pesquisa.

Destacam-se as pesquisas realizadas por Bosi (2003), por meio de sua experiência pessoal e dos estudos no campo da memória entendida
como construção ao longo da vida, a partir das experiências cotidianas e suas interações com as pessoas, denominando de memória social.

A história oral potencializa atores comuns nos relatos e nos testemunhos pessoais na construção das pesquisas científicas. De acordo com
Perazzo (2015, p.04):

Com o advento dos estudos sobre as relações humanas e as sociedades, sob a perspectiva
cultural, percebemos um deslocamento da noção de sujeito e da hierarquia dos fatos,
destacando os pormenores cotidianos. Foi nessa perspectiva que se possibilitou um lugar
especial da História Oral nos estudos sobre o passado, mas, sobretudo, sobre o presente,
com vistas para o cotidiano das pessoas comuns, tornando legítimas as fontes orais, os
relatos pessoais e os testemunhos. (PERAZZO, 2015, p. 04)

Faz-se necessário trazer algumas acepções que se constituem a história de vida. Conforme Silva e Barros ( 2010, p. 69),

A história de vida, um dos métodos que compõem o campo mais amplo da pesquisa
qualitativa e mais especificamente da história oral, constitui-se como um dos instrumentos
fundamentais das ciências humanas, sendo utilizado atualmente por diversos sociólogos,
antropólogos, historiadores, psicólogos e, mais recentemente, por terapeutas ocupacionais.
(SILVA e BARROS, 2010, p.69)

Diante este exposto, pode-se entender que a metodologia perpassa por várias áreas interdisciplinares, possibilitando assim outras formas de
coletas de dados para construção dos saberes, projetando outras fontes de dados como: jornais, revistas, arquivos, documentos oficiais e
instituições.

Há outra metodologia que se trabalha com a historia de vida que se aplica a este estudo seria a “historia de vida “inacabada” ou resumida que
procura associar as estratégias usadas nas coletas de história de vida e depoimento de pessoas.” (FREITAS 1998, p. 19-20).

Vale a pena ressaltar como a História Oral se categoriza. Conforme Meily (2005), a História Oral se categoriza em três tipos principais: Historia
oral de vida; Historia oral; temática; Tradicional oral. Os aspectos de História oral e tradicional oral referem-se respectivamente a um estudo que
relaciona com a metodologia etnográfica, que foca trabalhar com o cotidiano de um grupo.

Diferentemente, “a História de vida Oral propõe trata-se de narrativa de experiências de vida de uma pessoa”. (MEILY, 2005, p. 147). Este
recurso de pesquisa retrata a trajetória de uma pessoa cuja sua caminhada traz aspectos significativos tanto histórica como também socialmente.

Mais especificamente sobre História Oral, Meihy (2005, p.93) retrata que: “combinou duas funções complementares: 1) a de registar e 2) a de
divulgar experiências relevantes e estabelecer ligações com o meio urbano que consumia as entrevistas, promovendo assim um incentivo para a
compreensão e o registro da história local,”

Diante deste exposto, Pereira de Queiroz (apud FREITAS 2003, p. 22) coaduna sobre o processo de coletivo: “Com as histórias de vida,
busca-se atingir a coletividade de que seu informante faz parte e o encara, pois como mero representante da mesma através do qual se revelam
os traços desta”. Esta metodologia tanto pode externar a coletividade como também a individualidade.

Silva e Barros (2010, p. 70) retrata as questões sobre memória coletiva como produto social: “ As narrações ou histórias orais formam parte
daquilo que Halbwachs (1990) chamou de memória coletiva. Para o autor, a memória seria sempre produto social e não individual e, sobretudo,
seria um diferenciador comum de um conjunto de pessoas, pois fundamenta e reforça sentimentos de pertencimento e de fronteiras entre os
grupos.”

Diante deste excerto, é importante salientar e diferenciar que neste método, “a memória presente nos relatos orais não é sinônimo de História
Oral, pois neste método de pesquisa, há um rigor e os aspectos fidedignos principalmente através do instrumento utilizado na entrevista:
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gravador, filmadora e etc.

Neste tipo de metodologia em que o principal agente da ação narra sua própria trajetória, alguns termos foram substituídos como, por exemplo:
entrevistado e informante por colaborado(a)r. Silva e Barros (2010, p. 71) explica sobre esta mudança semântica: “o qual deixa de ser
considerado um objeto de conhecimento para co-conduzir conjuntamente com o(a) pesquisador(a) o registro de sua história”. Pode-se perceber
que o pesquisador(a) é de coadjuvante na construção nesta prática social.

A entrevista é o principal instrumento na construção deste método. Apesar de haver outros meios de se obter dados como forma de registro.
Meihy (apud SILVA e BARROS, 2010) sugere três procedimentos que qualifica uma entrevista: transcrição, textualização e transcrição - etapas
complementares que se referem respectivamente a:

1. Transcrição: processo rigoroso, longo e exaustivo de passagem inicial do oral ao escrito. Para alguns pesquisadores, trata-se de operação de
caráter puramente técnico, por vezes relegado a outros. No entanto, na perspectiva apresentada, a transcrição é de grande importância para a
construção e análise das histórias de vida, principalmente por sua natureza reiterativa;

2. Textualização: etapa na qual as perguntas do pesquisador(a) são retiradas ou adaptadas às falas dos colaboradores. Há igualmente rearranjos
a partir de indicações cronológicas e temáticas. Desse modo, busca-se facilitar a leitura do texto por meio de conformações às regras gramaticais
vigentes e da supressão de partículas repetitivas, sem valor analítico, típicas do discurso oral. O objetivo é o de possibilitar uma melhor
compreensão da narrativa;

3. Transcrição: refere-se a incorporação de elementos extra-textos na composição das narrativas dos colaboradores. Procura-se recriar o
contexto da entrevista no documento escrito. Mais do que uma tradução, tenta-se elaborar uma síntese do sentido percebido pelo(a)
pesquisador(a) além da narrativa e performance do colaborador(a).

Neste tipo de método, o colaborado(a)r se sente autônomo na construção da entrevista, ou seja, o coloborado(a)r se manifesta no que quer falar
tendo assim a liberdade de desenvolver o andamento da entrevista, com o objetivo de fluir da melhor maneira possível o discurso que mais lhe
agrada. Neste contexto, o papel do pesquisador não é de conduzir a entrevista e sim de compreender a história de vida que está sendo
estabelecida pelo colaborado(a)r.

Assim, A história oral tem uma condição sine qua non para contribuição dos estudos acadêmicos em que se dá voz as pessoas anônimas, em
que seus estudos são narradas de forma profícuos para o enriquecimento da academia. Sobre a história oral, Maia (S/D) averbera que:

A História Oral pode contribuir para a existência deste encontro a partir de dois aspectos que
lhe são essenciais e não muito praticados pelo jornalismo contemporâneo: dar voz aos
anônimos" Este é um dos aspectos da História Oral, que, por outro lado, também pode ser
usada para estudos de determinadas instituições e/ou grupos sociais como empresários,
militares, entre outros. (MAIA, S/D)

3. A ENTREVISTA

A relação do binômio entre entrevistador e entrevistado advém do campo das ciências sociais que potencializam este procedimento metodológico
com mais eficácia. O modelo da entrevista foi narrado na modalidade oral pela professora e armazenada no gravador do celular e depois
transcrita.

Faz-se importante esclarecer o de fato é transcrever, pois há várias acepções. Para este estudo ficaremos com o conceito do dicionário Houaiss,
pois de acordo com o dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2009, p. 1866) transcrever é “escrever novamente (um determinado
conteúdo) em outro lugar; transladar, copiar, reproduzir” ou “passar para o papel ou equivalente (algo) que está sendo ouvido (p. ex., um texto de
discurso, uma música, etc.)”.

Para este artigo, a entrevista se limitou somente a formação profissional da professora Margarida Maria Teles Sousa no ano de 1998, na esteve
no INES Rio de Janeiro para o curso específico sobre a educação de surdos e teve como instrumento de para obter os dados no celular gravador
do celular, a entrevista foi concedida no mês de novembro de 2017 no campus da Universidade Federal de Sergipe.
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Atualmente a professora é mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe e atua como professora efetivada mesma instituição
desde 2008 no departamento de educação no campus de São Cristóvão com a disciplina Arte e Educação, mas anteriormente ministrava a
disciplina LIBRAS no mesmo departamento.

A escolha da profissional aconteceu pelo fato de que a professora foi ao Rio de Janeiro para curso de formação, pois poucas professoras fizeram
este curso. O curso de formação de professores do INES para professores que moravam em Sergipe se iniciou no final década 50 mais
precisamente em 1959 com a primeira matrícula da professora Iracema Moura Santana e logo após surgiram a presença de mais sete
professoras na década 60 e assim sucessivamente.

Este tipo de pesquisa tem como objetivo trazer visibilidade as pessoas desconhecidas da sociedade, mas que trouxe também importância no
campo principalmente educacional. De acordo com Goodson (1995, p.75) os estudos sobre as vidas dos professores trazem um entrelaçamento
entre a história de vida com a história da sociedade:

Os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a ver o indivíduo em
relação com a história do seu tempo, permitindo-nos encarar a interseção da história de vida
com a história da sociedade, esclarecendo, assim, as escolhas, contingências e opções que
se deparam ao indivíduo (GOODSON, 1995, p.75).

Margarida, em sua entrevista fala do anseio de ampliar mais o conhecimento com os surdos.

“como funcionária da prefeitura e trabalhando com surdo, eu senti a necessidade de conhecer
a história e trabalhar com próprio surdo a questão de prática. Então, aí descobri através de
duas professoras Aurora e Rosangela que foram antes de mim para o Rio de janeiro no
INES”.

O INES só recebia professores que eram enviados por órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal. Isto significa que mesmo que
os professores tivessem interesse, eram impedidos de participar da formação e até hoje continua este procedimento.

A participação da prefeitura em relação ao curso do INES. Margarida descreve que:

“Eu me candidatei e me organizei e fui. A prefeitura, ela só deu a passagem e por conta da
gente”.

Na entrevista, a professora Margarida descreve o movimento dentro instituto e o nível curricular:

“é um programa como uma pós-graduação. Tem currículo, tem histórico, passei por várias
disciplinas, as práticas e as teóricas e funciona como regime semi internada. Você chega de
manhã às sete horas da manhã e sai às seis hora da tarde e todo movimento era dentro do
próprio instituto, fornece almoço, lanche. O curso intensivo começa no mês 13 abril e vai até
última semana de novembro e início de dezembro. Aí a gente parte por todas questões teórica
e prática”.

Na década 90 do século XX, o INES não tinha como principal foco na língua de sinais na formação do professor.

“na época que fui, o foco da educação de surdo não era só a língua de sinais. Era a educação
mesmo de uma forma geral como trabalhar com o surdo na sala de aula, Tinha como base a
questão oralista, porque era muito forte ainda o oralismo. Mas a gente vivia o oralismo, a
gente via a comunicação total, não era o oralismo puro, nem era língua de sinais. A gente
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misturava era tudo”. (Margarida).

Percebe-se que as tendências filosóficas educacionais no INES não se configuram como uma politica educacional definida da época para que
pudesse dar um suporte eficaz tanto na formação dos professores como também na relação com os alunos. No excerto da professora,
compreende-se na época que a educação voltada para o aluno surdo preconizava nos aspectos estratégicos de como trabalhar com este aluno
dentro da sala de aula.

Faz-se necessário esclarecer quais são estas tendências filosóficas educacionais que norteavam a educação de surdos e seus respectivos
representantes, De acordo com Souza (2010. P. 8-10)

1. Oralismo: Treinamento da Fala (fala/ som) ou oralismo: defende o aprendizado da língua oral com o objetivo de aproximar os surdos ao
máximo possível do modelo ouvinte. Defensores: Gerolamo Cardano (Italiano); Juan Pablo Bonet (Espanhol); Sammuel Heinicke (Alemão);
Alexandre Graham Bell (Escocês), Jacob Rodruigues Perreira (Francês);

1. Método Combinado ou Bimodal: defende o uso da língua oral, língua de sinais, treinamento auditivo, leitura labial e o alfabeto digital, entre
outros recursos. Defensores: Pedro Ponce de León (Espanhol); Thomas Hopkins Gallaudet (professor americano);

1. Linguagem Gestual (hoje Línguas de sinais): considera importante veículo de aquisição de conhecimento, comunicação e organização do
pensamento no desenvolvimento da pessoa surda. Defensor: Charles Michael L’Èpée (Francês) , criou os “ sinais metódicos”;

1. Comunicação Total: método criado no ano de 1960 e que combinava língua de sinais associada à língua oral, treinamento auditivo e leitura
labial e o alfabeto digital. Defensor: Doraty Schifflet (Americana) e Ivete Vasconcelos (Brasileira);

1. Bilinguismo: na década de 1970, a Suécia e a Inglaterra observaram que os deficientes auditivos utilizavam em momentos distintos a
oralização e a língua de sinais, originando a filosofia bilíngue, ou seja, a utilização pelos surdos da língua de sinais como primeira (L1) e,
como segunda, a língua majoritária do seu país. (L2). Defensor: Lucinda Ferreira Brito (Brasileira).

Portanto, o bilinguismo foi de fato uma reivindicação principalmente da comunidade surda. Santana (2007, p.166) declara que:

O bilinguismo inaugura um novo debate na área da surdez, ele defende a primazia da língua
de sinais sobre a língua portuguesa, antes aprendida simultaneamente na comunicação total,
ou isoladamente no oralismo. primazia, defendida por muitos autores tem por base dois
argumentos. Primeiro, a presença de um período crucial para a aquisição da linguagem.
Segundo, a existência de uma competência inata, na qual para aprender uma língua, bastaria
estar imerso em comunidade linguística e receber dela inputs linguísticos cruciais.

Todo este percurso histórico das tendências filosóficas educacionais serve de base para compreendermos melhor os aspectos da entrevista da
qual a entrevistadora aborda em seus relatos no Instituto nacional de educação de surdos (INES).

Na entrevista, a professora Margarida descreve algumas disciplinas cursadas que faziam intersecção com a língua de sinais desde história da
educação de surdos no Brasil até os aspectos linguísticos da língua.

“as disciplina iam desde educação de surdos do Brasil até as práticas com línguas de sinais,
aula de história, psicologia dos surdos, educação, fundamentos matemáticos, linguística,
linguística aplicada à educação de surdos e teoria de linguísticas”.

Na entrevista, a professora Margarida fala sobre a disciplina língua de sinais e as disciplinas no curso de formação de professores.
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“Em relação à língua brasileira de sinais, era uma carga horária muito pequena, nós
passamos um ano e tivemos sessenta horas de língua brasileira de sinais, porque o foco não
era a gente entender e conhecer a língua brasileira de sinais só, a gente tinha que entender
do surdo, da pessoa surda de modo geral. Como é o comportamento, como é a questão
matemática, linguística, a questão psicológica, a questão artística. tinha que entender da
pessoa surda. O foco nosso o sujeito quem é”.

A ideia principal do INES da década de 90 era reconhecer os aspectos físicos, psicológico e linguístico sem enfatizar na estrutura comunicacional
do surdo, ou seja, a língua de sinais ficava em segundo plano, com isso os professores formadores não desenvolviam a fluência da língua de
sinais no curso de formação e sim nos corredores em contatos com alunos surdos da mesma instituição de forma informal.

A carga horária da disciplina de língua de sinais era diminuta com número de sessenta horas durante um ano, pois não são suficientes para
trazer uma evolução da prática comunicacional da língua, pois se percebe que o curso de formação constroem um currículo mais voltado para os
aspectos principalmente psicológico, social e de estratégias de ensino.

È importante frisar que neste período em que a professora Margarida participou desta formação, a língua de sinais brasileira (LIBRAS) ainda não
era reconhecida como língua no Brasil, foi somente a partir da lei nº 10.436/2002. Esta lei foi cunhada como lei de LIBRAS.

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de
Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se
como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o
sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem
um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas do Brasil. Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da
Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização
corrente das comunidades surdas do Brasil. Art. 3º As instituições públicas e empresas
concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e
tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais
em vigor. Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais,
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de
Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do
ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A Língua
Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.
(BRASIL, 2002)

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da História Oral de vida da professora Margarida Maria Teles de Sousa na sua trajetória profissional no INES serviu para privilegiar a
importância de pessoas anônimas na construção das práticas pedagógicas na formação de professores na educação de surdos.

Foi possível perceber a iniciativa da própria professora para agregar ainda mais valores culturais e pedagógicos na sua formação, partindo para
Rio de janeiro com estadia de um ano na aprendizagem da pessoa surda e também do contato com a língua.

A construção cognitiva obtida no INES através de várias disciplinas no período de um ano favoreceu não somente a professora, como também os
professores que receberam novos conhecimentos com retorno a sua cidade natal.

O papel crucial deste método através do instrumento de gravação traz ainda mais veracidade nos fatos, enriquecendo de forma fidedigna. Neste
método, a entrevista feita pelo colaborador é de livre escolha o vai ser abordado. Neste caso, o entrevistador não é o protagonista da ação, com
isso a entrevista consegue ter maior fluidez devido à espontaneidade que se tem na entrevista, pois não uma entrevista estruturada como em
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outros métodos.

Portanto, as informações obtidas através deste método de pesquisa possibilitaram o conhecimento de como o INES se estruturava na década de
90 no século XX na formação de professores para educação de surdos, sabendo que o foco desta formação não era somente o conhecimento da
língua de sinais.
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