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Resumo 

 

Esta pesquisa trabalha a temática “Os lugares de memória na cidade de Quirinópolis – Goiás: 
implicação identitária de 1945 a 2000”, discutindo os conceitos de memória, cidade, patrimônio 
e cultura. A partir deste pontos procura discutir o patrimônio como expressão de cultura e 
identidade do povo quirinopolino. Dentro destes pressupostos tem como objetivos observar o 
papel das construções públicas como fato social na relação com os processos de produção 
simbólica, conhecer e analisar o perfil identitário local e regional e, desta forma, elaborar 
narrativas históricas utilizando a fotografia como documento e, assim, criar um banco de dados 
o qual será direcionado aos pesquisadores interessados na área de história. Assim, a partir da 
metodologia de análise critica documental, bem como análise das representações sociais 
existentes nos espaços considerados patrimônio da localidade de Quirinópolis. 
Palavras-Chave:  memória, cidade, patrimônio, cultura, representação social 

 
 

A partir do temática Os Lugares de Memória na Cidade de Quirinópolis - GO: 

Implicação Identitária 1945 A 2000, procura-se  investigar as representações sociais 

sobre o patrimônio histórico-cultural da cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás a partir 

da noção de patrimônio cultural. Escolhemos como ponto de partida para análise as 

construções públicas. Esse processo foi conduzido por várias instituições e atores 

sociais, liderados por políticos locais, movidos por diversos interesses de natureza 

política, sócio-econômica e cultural. Então, tomamos as construções públicas como fato 

social que nos motivam a pesquisar sobre a produção simbólica e os significados das 

narrativas (da trama e do drama) que podem indicar pistas antropológicas sobre as 

representações sociais e culturais sobre a cidade e seus habitantes. 

 Queremos fazer uma Antropologia na cidade lançando mão do método 

etnográfico explorando os conceitos de Memória, Tradição, Identidade, Ritos e 

Patrimônio Cultural. Sob estes conceitos, a linha de pesquisa privilegia os estudos 

históricos relacionados à Identidades, Tradições e Territorialidades, delimitadas tais 

questões, pretendemos também mapear e interpretar as narrativas dos pioneiros de 

Quirinópolis e contrapor memórias coletivas sobre o passado e o presente da cidade 
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tendo em vista as categorias de tempo e de espaço que serão estratégicas para se 

compreender como e de que forma os quirinopolinos pensam. 

A crescente ampliação e flexibilidade da noção de patrimônio  evoca uma 

postura transdisciplinar. Nesse sentido, pretendemos correlacionar não somente o 

patrimônio edificado, mas igualmente as diversas outras manifestações do patrimônio 

como o chamado patrimônio imaterial ou intangível (representações simbólicas) e o 

patrimônio natural. A exploração múltipla conceitual do patrimônio irá contribuir para 

construção do perfil identitário local e regional. Esperamos, desta forma, oferecer 

conhecimento novo sobre o tema e sobre Quirinópolis e ainda constituir um sistema de 

informações sobre as Referências Culturais da Cidade. 

Desta forma pretende-se com este projeto discutir o patrimônio como expressão 

de cultura e de identidade. O conhecimento e a valorização dos bens culturais 

contribuem com o despertar da cidadania e com a noção de que expressam a história e a 

tradição local e regional, por isso, acredita-se que o patrimônio aguça o sentimento de 

pertencimento. Sua revitalização é uma alternativa para o desenvolvimento que viabiliza 

a inserção social da comunidade. Representa, ainda, um caminho para o 

desenvolvimento auto-sustentável.  O projeto foi construído a partir de reflexões que 

pretendem expor o valor do patrimônio como um dos alicerces do desenvolvimento da 

sociedade como lugares de memória.  

Acreditamos estar (re)apreendendo a olhar para o patrimônio como um bem que 

representa identidade e que exterioriza o valor de uma cultura, de algo que pode ser  a 

expressão de uma conjuntura histórica, a leitura de uma concepção social ou ainda  a 

manifestação de uma tradição.  

O patrimônio pode ser definido como bem cultural, tangível ou intangível, que 

desperta o sentimento de valor e identidade e que expressa a própria cultura. Contudo, o 

crescimento desordenado das cidades, as mudanças dos comportamentos, os novos 

valores e estilos de vida podem gerar impactos irreversíveis nos patrimônios, pois são 

fatores resultantes da vida capitalista da sociedade globalizada. Neste caso, 

Quirinópolis, estado de Goiás, a revitalização é o movimento contrário, pois indica a 

retomada das discussões sobre necessidade de preservação, conservação e restauração 

do patrimônio é, essencialmente, a preocupação com espaços e manifestações que 
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permitam um novo olhar, à convivência, o conhecimento e a interação com valores, 

histórias, símbolos e manifestações.  

Nessa perspectiva é valido esclarecer que a opção pela pesquisa envolvendo o 

discurso do patrimônio cultural está diretamente vinculada a necessidade de ser ter em 

Quirinópolis, Estado de Goiás uma política patrimonial. 

Acredita-se que o homem do século XXI busca o conforto da tecnologia e 

reconhece, cada vez mais, a necessidade de manutenção do patrimônio como elemento 

de identidade, de herança cultural, de referência sobre um passado que precisa estar 

vivo para servir de equilíbrio perante a vida moderna. 

O conceito de memória coletiva de Maurice Halbwachs é, efetivamente, o 

norteador da presente proposta de compreensão de cidades. Memórias de pioneiros e 

antigos moradores da cidade de Quirinópolis (Estado de Goiás, Brasil), possibilitam o 

acesso às imagens do passado, imagens que resultam constituídas por valores de ordem 

social, comunicando um ethos completamente diferente do que vivenciamos no presente 

da imagem da cidade moderna, uma revisitação à forma de Lewis Munford entender o 

que é imagem da cidade, que dizia: (...) "precisamos de uma nova imagem da ordem, 

que abrangerá o orgânico e o pessoal, (...) somente se pudermos projetar essa imagem, 

seremos capazes de encontrar uma nova forma para a cidade" (MUNFORD 1998: 10)1.  

Portanto os lugares de memória aqui identificada como patrimônio cultural,  elos 

vividos no eterno presente, se faz necessário para elaboração de uma lei de preservação,  

perfazendo se assim a dialética da lembrança, discutindo a história e a memória, que 

dizia: (...) a história ao contrario pertence a todos e a ninguém, o que lhe da uma 

vocação para o universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na 

imagem e no objeto.(NORA. 1.985)2.        

Trata-se de uma contextualização teórica etnográfica que possibilita pensar a 

cidade pela a lente do "novo patrimônio", ou das "memórias do social" (JEUDY 1990)3, 

na perspectiva de uma prática de conhecimento do espaço-tempo da cultura local, 

percebemos que a nova imagem da cidade não é composta exclusivamente de elementos 

físicos, imóveis, pois rever a imagem da cidade, através da lente do "novo patrimônio", 
                                                 
1MUNFORD, Lewis. A cidade na história. Goiânia: Martins Fontes, 1998. 
2 NORA, Pierre. Entre a Memória e História: A problemática dos Lugares. In: Projeto história 11 – 
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História. PUC – 
SP,1993 
3 JEUDY, Pieere. Memórias do Social. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. 
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é rever também a imagem da cidadania. Descortina-se assim a imagem de duas cidades:   

pois muito além de formas, texturas e dimensões físicas, a imagem da cidade é resultado 

também de uma grande diversidade de espaços e de lugares de memória (POLLAK 

1989: 3).4 

 Ao pensar o espaço urbano de Qurinópolis, se faz necessário, a princípio, pensar 

o seu centro urbano, pois é para lá que apontam as suas origens históricas e políticas, 

que afinal se configuraram em conteúdo sócio/espacial/cultural de seu planejamento 

inicial. O ponto de origem de uma cidade, enquanto elemento de referência da cultura 

local, tem, talvez, maior relevância (...) "que as necessidades de ordem mais prática, ao 

fazer com que procurasse um local fixo de encontro a afinal um ponto contínuo de 

fixação" (MUNFORD 1998: 12,13)5. Portanto, considero (...) "a subjetividade do 

mundo simbólico como importante metodologia para se compreender a cidade" 

(MEDEIROS 2003:1)6, também como conhecimento para melhor intervir por meio de 

planejamento (BERNARDES 1998)7. 

 O conteúdo das memórias de antigos moradores descortina uma cidade, uma 

"cidade antropológica", cultural, semiótica (DORFLES 2000)8. Por isso, o presente 

projeto propõe investigar as representações sociais sobre o patrimônio histórico-cultural 

da cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás a partir da noção de patrimônio cultural. 

Escolhemos como ponto de partida para análise o acervo do museu.  O mesmo foi 

conduzido por várias instituições e atores sociais, liderados por políticos locais, 

movidos por diversos interesses de natureza política, sócio-econômica e cultural. Então, 

tomamos as construções públicas como fato social que nos motivam a pesquisar sobre a 

produção simbólica e os significados das narrativas (da trama e do drama) que podem 

indicar pistas antropológicas sobre as representações sociais e culturais sobre a cidade e 

seus habitantes. Entendido no sentido expresso por Evaldo Coutinho que já deixava 

claro ao falar sobre "O espaço da arquitetura", que não sendo representação, mas pura 

                                                 
4 POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. In: Estudos Históricos, Vol 2, n. 3. Rio de 
Janeiro: FVG, 1989 
5 MUNFORD, Lewis. A cidade na história. Goiânia: Martins Fontes, 1998. 
6 MEDEIROS, W. A. Patrimônio, memória e gestão: uma nova imagem de Goiânia. Dissertação 
(mestrado. Goiânia: UCG), 2003.  
7 BERNARDES, Genilda Darc. Goiânia: cidade planejada/cidade vivida - discurso e cultura da 
modernidade. Dissertação (Mestrado. UnB) 1998.  
8 DORFLES, Gilles. Arquitetura Moderna . São Paulo: 2000. 
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realidade, só o é de fato arquitetural quanto se completa na relação entre sujeito e 

objeto, acreditamos uma relação antropológica:  

 

“(...) O espaço aberto não possui nenhuma demarcação intransponível, 
caracterizando-se, ao inverso das outras artes cujas obras não se deixam penetrar 
por ninguém; a sua condição mesma é a de fazer-se franqueável, convertendo, a 
quem o penetra, em participador da própria essência espacial. (...) A colaboração 
direta do habitante ou do mero visitante, consistente na estada de seu vulto que, em 
última análise, é também um valor arquitetônico". (COUTINHO 1998: 38, 39) 9 

 

Por detrás de uma "cidade tecnológica" - uma cidade cuja obsessão é se construir 

moderna e futurista - se descortina uma "cidade antropológica", ou seja, uma cidade 

desenhada por traços do ethos cultural, de valores que se configuram como tradições de 

grupos políticos e sociais, ou de "comunidades de memória". Percebe-se que além da 

"político-partidária", presente na arquitetura que é a própria representação simbólica  de 

várias edificações de Quirinópolis, descortina-se também uma multiplicidade de 

identidades da cidade que referenciavam, isto sim, valores vividos, construídos no 

cotidiano, identidades essas que nem sempre são lembradas pois não existe uma política 

patrimonial que serve de base ideológica para definir a identidades quirinopolina. O que 

arde no fogo da memória?  

Referenciado na temática memória - não a memória oficial, objetiva, mas uma 

memória coletiva, subjetiva (LE GOFF 1996)10 – busca-se entender e visualizar a 

Quirinópolis no período compreendido entre 1945 a 2000 a partir de jornal da cidade, 

jornal sudoeste e entrevistas com a população. É um olhar sobre o passado a partir de 

memórias fragmentadas e de reminiscências da história oral que nos ajudam a entender 

a fragmentação da paisagem urbana atual. Trata-se de um olhar sobre o que restou da 

"memória enquadrada" (POLLAK 1989)11.  

Os fragmentos de "memórias enquadradas" nos proporcionam um exercício de 

reflexão que nos remetem ao discurso do Patrimônio Cultural muito mais como 

pertencente ao domínio da "política da memória", da memória objetiva e oficial do que 

das memórias subjetivas de pioneiros. A história oficial e a memória popular travam 

uma batalha de reminiscências que, ouvidas atentamente, desenham uma linha divisória 

                                                 
9 COUTINHO, Evaldo. O espaço da arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
10 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Unicamp. 1996 
11 POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. In: Estudos Históricos, Vol 2, n. 3. Rio de 
Janeiro: FVG, 1989 
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entre o público e o privado, o oficial e o oficioso. É uma constatação de que os lugares 

de memória se transformaram em fragmentos de modernidade, cumprimento a sina de 

deslocamentos e mudanças na cidade angustiada pela velocidade. A memória dos 

pioneiros e antigos moradores luta angustiada para sobreviver. Num momento em que 

as políticas públicas não consideram o vivido para se pensar o planejado? O Estado e 

suas memórias formatam um trabalho constante de configuração e de readaptação de 

discursos e de atos de poder.  

O "trabalho" da memória reconstitui fragmentos de passado entremeados a 

fragmentos do presente. Ao falarem do passado da cidade, ao narrarem os seus dia-a-

dias nos seus anos iniciais, os pioneiros e antigos moradores constroem um pano de 

fundo, um contraponto que reaviva a imagem do presente fragmentado e estigmatizado 

pelas marcas digitais da modernidade. É importante observar, portanto, que a memória 

fundamentalmente "trabalha" o presente com subjetividade. Tal subjetividade, tanto do 

olhar quanto da fala, calcada está sobre um passado de inúmeros pequenos registros que 

dialogam fundamentalmente com o presente, referem-se ao presente, e não estrita e 

exclusivamente ao passado, como poderíamos supor.  

Os fios de memórias tecidos pelas narrativas de pioneiros e antigos moradores 

nos conduzem a lugares e comunidades de memória. Seguir esses fios de memória é 

buscar a trama que constitui a "cidade antropológica", muitas vezes escondida sob 

conturbações, arrefecidas sob as ilhas de calor, ou mesmo acanhadas por entre manchas 

de poluições visuais, olfativas, auditivas. 

Memória, passado e patrimônio são categorias que emergem de construções 

ideológicas ou representações coletivas (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976)12 que 

legitimam a existência ou atuação de atores ou grupos sociais. Coletar por meio de 

entrevistas as memórias dos moradores significa entrar em contato com fatos, imagens, 

lugares, feitos que se encontram na ordem do coletivo, e somente como tal possuem 

sentido. Por isso as narrativas, ainda que coletadas individualmente se entrecruzam no 

coletivo. Mas isso também não quer dizer que produziram uma memória coletiva 

homogênea. A fragmentação da paisagem do presente de certa forma é reveladora da 

diversidade de interesses sobre a cidade. Da diversidade de "memórias coletivas". 

Portanto, longe de uma memória coletiva homogênea, oficial temos isto sim uma 
                                                 
12 CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Identidade, Etnia e Estrutura Social. São Paulo: Livraria 
Pioneira, 1976 



 

 7 

diversidade muito grande de memórias. Daí a diferença entre o Patrimônio Cultural 

oficial, que busca construir uma memória homogênea e límpida como instrumento de 

legitimação de poder político e a memória coletiva, composta de memórias 

fragmentadas que explicam a paisagem fragmentada do presente.  

A paisagem urbana que deparamos atualmente no centro de Quirinópolis é 

também conseqüência da diversidade de memórias coletivas com seus jogos de poderes 

político a definir o que deve ser lembrado e o que deve ser apagado da lembrança. A 

sociedade gesta o seu patrimônio cultural na medida ou na forma em que é construído 

também o seu "poder simbólico" (BOURDIEU 1989)13. As lembranças são negociações 

para construir simbolicamente o presente.  

No todo fragmentado da cidade de Quirinópolis, a Praça dos Três Poderes  é 

apenas mais um fragmento. Entretanto, quando ouvimos relatos que o incluem no dia-a-

dia de pessoas comuns, a história é vulcanizada por trechos de memória que 

ressemantizam a forma e a função dos edifícios, redirecionando o sentido de existir 

resgatado pela "rede de significados" dos fios que tecem a cultura. Ao ouvirmos 

narrativas que religam a Praça dos Três Poderes, uma arquitetura moderna (símbolo da 

política partidária) sendo uma das edificações marcante na paisagem do centro de 

Quirinópolis, podemos nos deparar com o que se denomina aqui de desfragmentação. A 

desfragmentação ocorre quando ouvimos narrativas que "religam" a individualidade do 

elemento edificado constante no presente da cidade, ao tecido da memória a partir da 

reconstrução de relatos. Assim, a Praça dos Três Poderes é identificada em testemunhos 

do passado como sendo o desenho da marca do gado de um prefeito, bem como 

edificações antigas existentes relacionado-as à lembrança do que era a Prefeitura e o 

Fórum, uma das primeiras edificações públicas, que deu lugar exatamente à construção 

da CEQ (Cooperativa de Ensino de Quirinópolis). Ouvindo as narrativas que colocam a 

extinta Prefeitura e o Fórum como importante lugar de memória, os fragmentos do 

passado localizados em seu entorno, passam a ter sentido no presente. 

A partir destes pontos procura-se refletir sobre Memória, Historia Patrimonial, e 

Identidade, bem como, avançar as discussões sobre o perfil identitário local, regional, 

nacional, contribuindo para a História de Quirinópolis e ao mesmo tempo constituir um 

sistema de informações sobre as Referências Culturais da Cidade. Especificamente 
                                                 
13 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico.Tradução Fernando tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1989. 
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procura-se observar o papel das construções públicas como fato social na relação com 

os processos de produção simbólica; discutir os conceitos de Memória, Tradição, 

Identidade, Ritos e Patrimônio Cultural; conhecer e analisar o perfil identitário local e 

regional; elaborar narrativas históricas utilizando a fotografia como documento; criar 

um banco de dados o qual será direcionado aos pesquisadores interessados na área de 

historia e, por fim, recuperar o papel das construções públicas para se compreender a 

historicidade de Quirinópolis-Go. 

Desta forma, fundamenta-se teórica metodologicamente para realização destes 

estudos, fazendo necessário o esclarecimento de alguns conceitos que serão explorados 

durante a sua realização.  As questão da identidade coletiva, é um dos conceitos 

entendido como “processo de construção de significado com base em um atributo 

cultural ou, ainda, um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, os quais 

prevalecem sobre outras fontes de significados”. (CASTELLS, 1999. P: 2)14. 

 Por tanto percebemos que,  toda e qualquer identidade é construída, e parte-se 

das indagações de como, por quem, a partir de quê, e para quê isso acontece. Percebe-se 

ainda que a construção social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado por 

relações de poder, sendo distinta em três formas e origens de construção identitária: 

identidade legitimadora, resistência e de projeto. Encontra-se no trabalho exposto as 

características do poder de dominação (legitimação), introduzido pelas instituições 

dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em 

relação aos atores sociais  e aqueles estruturados e organizados, embora às vezes de 

modo conflitante, reproduzem a identidade que racionaliza as fontes de dominação. 

 O sentido de poder aqui citado deve ser entendido, segundo os conceitos de 

Foucault, onde ele  “ (...)atribui as relações de poder com o estado como não sinônimos, 

pois os poderes não estão localizados em nenhum ponto específico da estrutura social”, 

pois funcionam como uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada ou ninguém 

escapa, a que não existe exterior possível, limites ou fronteiras. Portanto o poder não é 

algo que se têm o poder e de outro aqueles que se encontram dele alojados, mesmo nas 

relações partidárias ou facções presentes na cidade. 

A cidade de Quirinópolis aparece como fenômeno essencial num quadro de 

crescente centralização burocrático-administrativa. As relações de poder estão 
                                                 
14 CASTELLS, Manoel. O Poder da Identidade. Tradução Klauss Brandini Gerhart . São Paulo: Paz e 
Terra 1999. (A era da informação: Economia, Sociedade e Cultura: v2). 
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atravessadas por contradições que, em maior ou menor grau, entreabrem possibilidades 

de reversão das formas de domínios material e imaterial. E já Bronislaw Baczko15 

assinala que é por meio imaginário que se podem atingir as aspirações e as esperanças 

do novo (modernidade). È no imaginário que a sociedades esboçam suas identidades e 

objetivos, sendo que as relações de poder apresentadas por contradições, em maior ou 

menor grau, possibilitaram revisão das formas de domínio material e imaterial e que 

mediante a imaginação coletiva, é que se idealizou e estabilizou “novo” proposto pela 

politica local. sendo fator regulador e estabilizador, também é idealizador dos fatos 

ocorridos, como conceito de mudança de mentalidade da sociedade quirinopolina.                                

Em relação as memórias coletivas, que constituem por assim dizer o corpus do 

nosso trabalho as entendemos, segundo os postulados de Halbwachs, como sendo as  

conexões de memória e percepções as quais se dão, ao nosso ver, a partir da aplicação 

da sociologia do sujeito enquanto participe do processo dinâmico-social, que gera uma 

multiciplidade de acontecimentos que vão se processando dentro do quadro dialético da 

existência humana. “...a história não é todo passado. Ou, por assim dizer, ao lado de 

uma história escrita há uma história viva, que se perpetua ou se renova através do 

tempo, na qual se pode encontrar novamente um grande número dessas correntes 

antigas que desapareceram apenas em aparência.”(HALBWACHS 20006: p.86)16    

 Trata se portanto de uma questão subjetiva segundo Halbwachs sobre o “passado 

vivido” que é impossível de ser concebido sem a evocação e localização da lembrança 

que por sua vez, devem ser tomada para ponto de aplicação dos quadros sociais que 

servem de ponto de referência nesta reconstrução do que classificamos como memória 

coletiva. 

 As reflexões aqui apresentada são preliminares. Portanto, é necessário se 

estender mais sobre a elaboração desses estudos  antes de apresentar resultados 

conclusivos. Nestas primeiras abordagens, podemos perceber que as considerações 

sobre memória e identidade social são fundamentais para a tese que pretendemos 

desenvolver. 

Explorar a iconografia de Quirinópolis e região vem a ser um novo modo de 

conhecer, preservar e divulgar a sua memória e história. Para tanto, deverá ser levantado 

                                                 
15 BACZKO, Bronilslaw. Imaginação Social. In. Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional. Casa 
da Moeda. Editora Portuguesa, 1985 
16 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 1990 
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o acervo do museu com as imagens, institucionais ou pessoais, que foram doadas para 

fazer parte da historia denominados aqui como lugares de memória as imagens que estas 

sociedades produziram perenizando facetas bipolares da política, que são facetas da 

historia local. Optou-se, então, pela metodologia de dialética critica, que busca 

investigar as representações sociais sobre o patrimônio histórico cultural da cidade de 

Quirinópolis sobre a produção simbólica e os significados das narrativas (da trama e do 

drama) que podem indicar pistas antropológicas sobre as representações sociais e 

culturais da cidade e seus habitantes, em que os políticos tradicionais utilizam as marcas 

de seu gado como símbolos de sua administração na arquitetura.   

A metodologia do projeto consistirá em revisão bibliográfica registro e discussão 

crítico-comparativo dos depoimentos colhidos numa pesquisa de campo, juntamente 

com a documentação disponível no museu da cidade e o jornal da cidade. 

A metodologia de descrição das fotografias será desenvolvida conforme o Guia 

de recomendações para a documentação do fato cultural publicado pela Funarte em 

1995. O trabalho de descrição das fotografias e de grande importância para os 

pesquisadores. A fotografia, como documento iconográfico, possui certa ambigüidade, 

pois permite varias leituras, de acordo com a subjetividade do leitor. Por essa razão, as 

descrições procuram contextualizar o pesquisador com informações básicas a respeito 

do conteúdo registrado e da época em que foi produzido o material. Ressalta-se ainda 

que todo o trabalho de descrição será direcionado aos pesquisadores interessados na 

área de historia. As descrições dos documentos e a posterior elaboração do inventario e 

índices serão realizados objetivando atender as necessidades e informar os futuros 

usuários do acervo fotográfico.   

A foto como afirma Bittencourt, “enquadra um fato específico ocorrido em 

determinado momento, trazendo de volta a imagem de faces, lugares, coisas, memórias, 

fatos históricos e sociais, relacionados aos momentos em que ocorreram” 

(BITTENCOURT, 1994, p. 228)17. Dessa maneira permite a reconstrução do passado 

através da análise do conteúdo retratado e de seu contexto histórico, revelado em suas 

coordenadas de espaço e tempo, e nas suas características enquanto objeto. Portanto, o 

documento fotográfico pode ser considerado como fonte histórica para pesquisa em 

                                                 
17 BITTENCOURT, Luciana. A fotografia como instrumento etnográfico. Anuário antropológico, Rio 
de Janeiro, n. 92, 1994. 
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várias áreas do conhecimento. Tem sido usado para o conhecimento visual do passado, 

como “resgate da memória visual do homem e do seu entorno sócio-cultural” 

(KOSSOY, 1989, p. 36)18. 

Em um trabalho de história oral as sugestões dos colaboradores são de 

fundamental importância. Por isso, a entrevista inicial não deve ser determinada 

aleatoriamente. Em geral, dá-se preferência para pessoas que possuam um 

conhecimento abrangente sobre as séries fotográficas e que tenham condições de, 

juntamente com o oralista, indicar os futuros entrevistados. Essa entrevista, denominada 

ponto zero, pode vir a constituir-se na primeira de uma rede de colaboradores, que 

constituirão um grupo orgânico e auto (ou inter)-selecionado (MEIHY, 1998, p.54)19. 

As entrevistas devem ser precedidas por um momento preparatório no qual os 

colaboradores terão esclarecimentos sobre os objetivos do projeto e a dimensão de sua 

participação. Nesse contato inicial são explicitados os usos do gravador como material 

de registro, bem como as condições de utilização dos depoimentos fornecidos, depois de 

trabalhados e transformados em documento escrito. 

Este projeto será desenvolvido a partir de entrevistas temáticas conforme as 

séries fotográficas. Nesse caso, a utilização de questões preestabelecidas permite que a 

narrativa se atenha à temática central e os detalhes da vida pessoal do entrevistado 

sejam considerados à medida que se vinculam ao assunto proposto pelo pesquisador 

(MEIHY, 1998, p. 41.42)20. 

Pretende-se ainda, discutir a difícil tradução do discurso oral para o escrito; 

abordar as questões éticas que envolvem o trabalho do oralista, como a conferência e 

autorização do documento. 

 

                                                 
18 KOSSOY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Ática, 1989. (Série Princípios). 

 
19 MEIHY, José Carlos Sebe Bom.Manual de história oral. 2 ed. São Paulo: Loyola, 1998. 
20 idem 


