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MINICURSO A HISTÓRIA ORAL COMO METODOLOGIA PARA A PESQUISA E O 

ENSINO NO CAMPO DAS HUMANIDADES 
 
 

Ementa:  
História Oral como uma metodologia interdisciplinar. Os limites e possibilidades do uso da História 
Oral como metodologia para a pesquisa e o ensino no campo das humanidades. Os conceitos de 
entrevista, oralidade, narrativa, memória, experiência, e como eles se aplicam na produção e análise 
de fontes orais. Técnicas de produção, arquivamento e manuseio de fontes orais. Princípios éticos 
inerentes à produção e divulgação de fonte orais.  
Objetivos: 
1) Promover uma capacitação básica para o uso da História Oral como metodologia para produção 
do conhecimento no ensino e na pesquisa no campo das humanidades; 
3) Refletir sobra a História Oral como metodologia privilegiada para investigação da experiência 
social por meio da abordagem das narrativas que sobre ela fazem os seus sujeitos. 
Metodologia: 
1)  Discussão de textos de referência sobre os temas do curso: estes textos serão digitalizados e 
enviados para os cursistas por meio dos e-mails por eles indicados na ficha de inscrição. 
2)  Realização de atividades remotas e encontros virtuais: serão realizados três encontros virtuais, 
entre o ministrante e os cursistas, por meio do Google Meet. Cada encontro terá uma hora de duração.  
Estes encontros ocorrerão nos dias 23 e 30 de junho e 7 de julho. Após estes encontros atividades de 
estudo e fixação de conteúdos serão disponibilizadas na turma virtual do curso, no Google 
Classroom.  
Obs.: antes do início das atividades os cursistas receberão tutoriais de como usar as plataformas 
Google Meet e Google Classroom. 
3)  Uso de videoaulas: Um dia antes de cada encontro virtual uma videoaula será disponibilizada na 
plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube e o link para acessá-las será enviado aos e-mails 
dos cursistas. O conteúdo de cada videoaula será objeto de discussão no encontro virtual subsequente 
Carga Horária:  
20 horas 
Custo: 
Gratuito 
Certificação: 
Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC), órgão suplementar do Instituto de 
Humanidades da UNILAB.  
Ministrante: 
Américo Souza, professor do Instituto de Humanidades da UNILAB 
Vagas: 
30 vagas 
Público Alvo: 
Estudantes dos cursos de graduação presencial do Instituto de Humanidades 
Inscrições:  
As inscrições serão recebidas no período de 1 a 5 de junho de 2020, por meio do formulário eletrônico 
disponível no seguinte endereço:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHnVr4aR8eIUlCeN633bTjPFQUGQYQD5lcsa5_n
Kbys0U_5g/viewform?usp=sf_link 
Período de Realização do Curso: 
23 de junho a 7 de julho de 2020. 
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