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Neste artigo, expomos a experiência de trabalho com o método da 

História Oral em pesquisa realizada sobre a recepção da televisão em uma 

comunidade quilombola no Rio Grande do Sul: a Família Silva, situada na 

cidade de Porto Alegre. O estudo, a priori, tem como intuito verificar, a partir de 

um contexto étnico específico, as apropriações e percepções dos sujeitos 

sobre as narrativas das telenovelas brasileiras e, assim, compreender como os 

membros do quilombo dão sentido a esses textos midiáticos e quais inferências 

fazem a partir daquele contexto.  

Diante de nossas leituras e experiências, conjecturamos que a tradição 

oral faz parte dos vários elementos constituintes das identidades étnicas 

quilombolas, mas não é um fator único e determinante de sua constituição. 

Nessa questão, temos um pensamento convergente com Julie Cruikshank 

(2000), quando afirma que os estudos recentes sobre a tradição oral estão 

mais propensos focalizá-la não só na formação das narrativas como também o 

posicionamento dessas formas narrativas nas hierarquias de outras narrativas, 

o que para nosso estudo é importante, visto que consideramos as narrativas 

televisivas como integrantes desse cenário.  

Assim, optamos por utilizar um método de investigação que fosse 

coerente com a utilização de dados e fontes orais na construção do 

conhecimento científico. Definimos o método da História Oral na tentativa de 

ser o mais eficaz para essa função.  
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Segundo Philippe Joutard (2000), há três atitudes relativas à adoção 

desse método nos estudos de cunho social: ouvir a voz dos excluídos e dos 

esquecidos; dar visibilidade para as realidades “indescritíveis”, e testemunhar 

as situações de extremo abandono. No trabalho de campo na comunidade 

quilombola, seguimos as indicações de Alberti (2005) e Harres (2008) para a 

utilização da História Oral e acionamos três tipos de técnicas de pesquisa: 

História de Família, Observação Participante e Entrevista Semi-Estruturada. 

Com a conclusão das dez entrevistas e de todo processo de transcrição e 

leitura flutuante, obtivemos as seguintes categorias que nortearam nossas 

considerações: História do quilombo, Violência, Preconceito, Cidadania, 

História do negro, Cotidiano, Relação com o outro, Relações de classe, 

Relações de gênero e Relações étnicas.  

Assim, convém ressaltar a importância da utilização do método da 

História Oral, visto que privilegiamos um método que respeitasse o contexto 

das pessoas e levasse em consideração as experiências de vida para refletir 

sobre a recepção midiática. Atribuímos grande importância à história contada a 

partir de seus pontos de vista, suas impressões e versões. O nosso estudo é 

construído valorizando a fala de pessoas subalternizadas numa sociedade com 

disparidades de várias ordens, mas que tem nesses grupos grandes fontes 

para compreender a realidade brasileira. 

A partir da relação dos sujeitos com as telenovelas, pudemos 

compreender traços culturais da comunidade, alicerçados nas práticas, 

vivências e experiências, o que converge com os pressupostos dos estudos 

culturais de pensar a esfera cultural a partir das relações e práticas 

empiricamente vividas na sociedade.  
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