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RESUMO: Considerando a ditadura civil militar (1964-1985) como o marco
inicial da história do tempo presente no Brasil, este simpósio pretende discutir o método
da história oral e a relação entre memória e história tão presentes na historiografia de
períodos recentes e de experiências traumáticas, como guerras, genocídios e regimes
autoritários. Desse modo, serão bem-vindos trabalhos que abordem questões
concernentes à ditadura em tela e que utilizem como fontes depoimentos orais e
memórias escritas em autobiografias e biografias, sejam elas produzidas por indivíduos
ligados ao governo e à repressão ou por pessoas ligadas à resistência e à luta armada.
Atentando para a metodologia e a teoria da história, desejamos entender como as
memórias estão ligadas não somente ao passado, mas, especialmente, aos objetivos e à
conjuntura política do momento em que são produzidas, o que as tornam para além de
testemunhos sobre o passado, uma construção psíquica fundamentada na relação
passado-presente.
JUSTIFICATIVA: Devido ao grande uso de fontes orais no trabalho com a
história do tempo presente, o simpósio temático pretende discutir a sua metodologia e
teoria, sobretudo as relações entre memória e história, nos estudos sobre a ditadura civil
militar brasileira de 1964 a 1985.
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