Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura apresentam

Narrativas e aprendizagens
DIÁLOGOS ENTRE ACERVOS
PARA ALÉM DE QUANDO A BOLA ROLA
Uma história pode mudar seu
jeito de ver o mundo

Narrativas e Aprendizagens – Diálogos entre acervos é um roteiro educativo
elaborado pelo Instituto Museu da Pessoa para orientar, sugerir, trocar e também
aprender a como utilizar seu patrimônio de histórias de vida, agora, em diálogo com
outras coleções museológicas, no caso, o Museu do Futebol.
O documento é mais uma ação pertencente ao projeto: “Difusão de Acervos e
Metodologia de registro de história de vida do Museu da Pessoa”, contemplado no
ProAC edital 18/2015 – Difusão de acervos museológicos, da Secretaria de Estado
da Cultura, em parceria com o SISEM-SP e o Museu do Futebol.
O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo fundado em São Paulo no
ano de 1991. Desde sua origem, tem como missão registrar, preservar e transformar
em informação, histórias de vida de todo e qualquer indivíduo.
Trata-se de um museu em constante movimento e câmbio com a sociedade, onde
a colaboração de internautas, escolas, participantes de projetos, são fundamentais
na construção de uma rede internacional de narrativas, de exposições de
singularidades, significações, de pontos de vista da história.

Acesse e entenda

E por que trabalhar com memórias, biografias? Pierre Nora (1993)1 lembra que
a História é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe
mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente.
Afinado ao posicionamento do autor, compreende-se aqui que as memórias
são constituídas entre os atos de lembrar e esquecer, e as histórias de vida são
experiências decodificadas pelos próprios indivíduos resultantes destes “embates”
e continuas sintetizações, não necessariamente conscientes, ocorridos no tempo
presente. O resultado é a empatia, a construção de sentido pessoal e a compreensão
de seu entorno. E, justamente por estas decorrências, as narrativas se tornam fontes
importantes para a análise e problematização da coletividade em que se vive. Tratase de olhares sobre o cotidiano, sobre a micro história.
As histórias de vida são percepções singulares sobre uma realidade, assimilações
contextualizadas que dizem muito sobre uma conjuntura, e que democratizam e
problematizam informações dadas como certas e absolutas.
Cada profissional domina seu objeto de pesquisa e área de atuação. Diante dessa
premissa basilar, o roteiro proposto se desenvolve como norte, longe da pretensão de
modelo, e tem como base a concepção de que todo indivíduo possui sua experiência,
atua em determinado contexto, e que é, pode, deve também ser um pesquisador.
Aproveite a leitura, e muitas boas histórias!
Museu da Pessoa

1

NORA, Pierre. Entre memória e História: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, dez. 1993, p.9.

Para quem é este roteiro?
Narrativas e Aprendizagens – Diálogos entre acervos é um roteiro educativo indicado a pesquisadores da
temática futebol e sociedade, docentes das áreas de humanidades e interessados pelos assuntos.
O documento foi construído em diálogo e parceria com o Núcleo Educativo do Museu do Futebol, que
teceu considerações e gentilmente recebeu o Museu da Pessoa para acompanhamento de uma visita
educativa em suas instalações, além de oportunizar seu acervo para pesquisa.
Nestas páginas, compreende-se o futebol como um fenômeno social, e que discorrer sobre o esporte
predileto dos brasileiros é muito mais do que contar sobre os acontecidos dentro de quatro linhas,
trata-se sim, de refletir e questionar sobre a cultura, sociedade e história do próprio país. Escorado
nessa proposição, destaca-se que o roteiro pode ser empregado por qualquer pessoa, em contextos
museológicos, escolares ou não, pois o objetivo do documento é propor um diálogo entre os acervos
das instituições e o internauta/leitor, sobretudo sob a égide das histórias de vida, e por meio dessa
construção sugerir reflexões e análises acerca de temas diversos originários deste universo.
Vale destacar que o acervo do Museu da Pessoa possui histórias de todos os tipos, tamanhos e
significados, traz trajetórias de milhares de pessoas, de idades, opções sexuais, profissões, nacionalidades
e localidades diferentes. Por sua vez, o Museu do Futebol também trabalha com a memória que permeia o
esporte, apresenta seus primórdios nos bairros operários no início do século XX, traz os gols e narrações
inesquecíveis, as conquistas e derrotas, e também histórias de tantos outros personagens, como a de
Mário Américo (1912-1990), o massagista da seleção brasileira de futebol presente na exposição virtual
da plataforma do Google Cultural Institute. Assim como o Museu da Pessoa, o Museu do Futebol trabalha
com acervos digitais e produz pesquisas que contribuem com a ampliação das referências sobre a
memória desse esporte, e ajuda a localizar e digitalizar materiais presentes nas casas das pessoas.
Como trabalhar com este casamento de perspectivas, e refletir sobre o futebol brasileiro e seus
desdobramentos para além de quando a bola rola, são os atrativos para quem for utilizar este roteiro.

Quais são os conteúdos
possíveis de serem trabalhados?
Uma mesma história de vida contém diversos temas. Assim como muitas das narrativas falam sobre o mesmo assunto.
As histórias podem ser encaradas como instantâneos da realidade vivida, que trazem inspiração, como discursos de
autoajuda, ou para o engenho ficcional. Elas podem ser usadas para oficinas de criação literária, roteiros de filmes.
As narrativas podem ser empregadas para se discutir conceitos e métodos de pesquisa, como história, memória e
história oral. Elas também têm o poder de trazer aos leitores/ouvintes a reflexão e o sentimento de pertencimento em
relação a grupos e localidades. As biografias permitem ainda buscar traços de uma época, mentalidades, personagens.
Abrem um leque de possibilidades para se problematizar versões da história ao trazer informações não presentes em
fontes oficiais, como em materiais didáticos, livros e jornais.
As narrativas propiciam a participação democrática de uma comunidade na elaboração de sua própria história.

E qual é o foco
deste roteiro?
Diante de tantas possibilidades de
aplicações das histórias de vida, este
roteiro promove um recorte e centraliza
sua orientação na análise de biografias
balizadas pelo tema futebol em sua
acepção mais abrangente. O documento
apresenta exemplos de usos que podem ser
seguidos ou inspirar novas ações.

Por onde
eu começo?
O primeiro passo é conhecer
os sites do Museu da Pessoa e
do Museu do Futebol. Assista
entrevistas, leia depoimentos,
acesse o centro de referência,
aprecie coleções e exposições
virtuais. Navegue, investigue,
conheça! Mergulhe nesse universo!

Entre o encanto
e a atenção
Histórias tão diferentes... Cada relato traz uma questão, uma situação, um
contexto, uma relação, um tempo, e mostra uma pequena parcela do que é
essa admirável coisa chamada vida. A reflexão sobre sentido, o porquê de
existir, os desafios e as felicidades episódicas são as primeiras ponderações
ocasionadas pelas narrativas. Depois, sob um olhar mais atento, vêm à tona
seus temas, conteúdos, a crítica, o julgamento e a curiosidade de conhecer
a fundo essas trajetórias, algo possível por meio de entrevistas disponíveis na
íntegra do portal do Museu da Pessoa. Em seguida, a surpresa da consciência de
que, apesar da aparente distância da narrativa de um e de outro indivíduo, não é que
em muito as vidas se cruzam?
Encantador, não? As histórias (re) constroem cenas, carregam informações, opiniões e sentimentos que aproximam
ou repelem o leitor/ouvinte. Quem não se emociona com o relato de uma perda ou de superação? Quem não por
vezes se reconhece na narrativa dos outros? As biografias são cativantes, e não é por acaso, pois é inevitável que
proporcionem um diálogo cultural, mesmo que pela negação ou estranhamento. Pessoas falam sobre pessoas em
contextos de pessoas.
As histórias falam da vida e de vida. O arrebatamento é infalível, todavia, justamente por esse encantamento, empatia
quase inerente, a atenção ao tratamento das memórias deve ser redobrada, caso contrário, facilmente a narrativa pode
se tornar uma ilustração de um contexto, ou uma fonte cuja utilidade caia em uma falsa corroboração de um discurso.
O trabalho com histórias de vida pode ser feito de muitas maneiras, e dentro das possibilidades, existem dois
caminhos básicos para essa empreitada: O uso da trajetória de um indivíduo para disparar ações, pesquisar temas,
mobilizar grupos etc.; e a utilização de muitas histórias de vida para se compreender um tema específico, e assim
pluralizar os pontos de vista sobre o assunto.
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Como em qualquer procedimento, são necessários certos
cuidados quanto à utilização das histórias de vida como fontes. As
narrativas biográficas oferecem um ponto de vista singular: tratase de um olhar sobre a “história do cotidiano”, trata-se da “micro
história”. As histórias de vida apresentam informações qualitativas
pessoais, e por se tratarem de pontos de vista, devem ser levadas
em consideração as subjetividades dos narradores, seus enganos,
esquecimentos, seleções, ocultações e também o contexto em que
foram obtidas suas entrevistas. Assim, revela-se que as biografias
não podem simplesmente ser usadas como explicações isoladas
de algo ou serem consideradas como uma verdade absoluta.
No entanto, também é possível observar por meio delas, por
exemplo, como uma lei ocorreu na prática, como uma salvação ou
crise econômica se abateu no dia a dia das pessoas. As histórias
de vida auxiliam a problematizar números, humanizam dados,
contestam verdades. Nada como ouvir histórias de jovens para
compreender taxas percentuais de desemprego. E por que não
construir a história de uma cidade, empresa, coletivo a partir das
narrativas das pessoas que nela habitam, trabalham e atuam? As
narrativas também acabam com maniqueísmos como: Terá sido
revolução ou golpe? Será herói ou vilão? – Principalmente por esse
potencial de trazer diferentes compreensões sobre o mesmo tema.
Neste ponto, torna-se necessário dar mais um passo em relação
à questão do uso das memórias, e nada mais eficiente
do que exemplos.
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Parte-se então de uma história de vida (recheada de temas; basta
pensar em sua trajetória individual o quanto existe para se contar!)
ou de um tema (cujos vários indivíduos o vivenciaram, possuem
diferentes vínculos e pontos de vista, como a história de uma
cidade ou de um período histórico).

Uma história de vida para desenvolver
ou discorrer sobre vários temas
Marcos Evangelista de Moraes

[...] uma infância como a maioria das pessoas pobres
nesse Brasil. Não foi uma infância muito legal, mas
graças a Deus tive uma estrutura muito boa do meu pai
e da minha mãe, excelente, né? Eu acho que isso me
deu bastante força para que eu pudesse chegar onde
eu estou. Tenho 23 anos, morei num bairro pobre do
Jardim Irene, mas um bairro onde tinham pessoas de
caráter e junto com eles eu consegui vencer.
[...] Eu tive fazendo teste na Portuguesa de Desportos,
e por uma semana eu fui. Fui na segunda, o Seu Picho
mandou voltar na terça, fui na terça e ele mandou
voltar na quarta, fui na quarta e ele mandou voltar
na quinta e ia indo. Aí eu fui no sábado e ele mandou
voltar na segunda, então eu falei: “O senhor está
brincando comigo, né? Ou o senhor me dá uma
oportunidade ou o senhor não quer nada comigo”. Aí

ele me mandou embora. Fui fazer testes em outros
clubes, fiz testes no Palmeiras, Corinthians, Atlético
Mineiro, fui até Foz do Iguaçu e voltando de Belo
Horizonte, onde fiz teste com o Atlético, voltei com o
Nacional, Comendador de Souza, nosso vizinho aqui.
Tinha um treinador que era amigo meu, se chamava
Vanderlei, que me chamou. Meu irmão já estava
jogando no Nacional, o irmão mais novo, e me chamou.
Eu falei: “Tudo bem, eu vou”. Por mais incrível que
pareça, o treinador da minha categoria era o Seu Picho,
o mesmo da Portuguesa. Adivinha o que ele fez? Me
mandou embora de novo. São fatos que eu não sei,
acho que tive forças para vencer no futebol.

Aí, do Nacional eu fui para o Itaquaquecetuba, time da terceira divisão, e foi um dos times em que eu mais
gostei de jogar. Era um time onde só tinha jogador simples, humildes, que não tinham nem condições para
pagar uma condução. A gente descia muito pelo lado do trem, passava por baixo da catraca do ônibus porque
não tínhamos dinheiro para treinar. E fizemos uma amizade muito boa de pessoas que são na maior parte
simples, iguais a mim. Foi um time também vencedor. Fiquei lá um ano e meio, foi um time gostoso, todo
mundo lutava, todo mundo corria. Ai, viemos fazer um teste aqui no São Paulo, eu, o Gilmar e o Ademir. Hoje o
Gilmar está aqui e o Ademir infelizmente está em outro time, no Marília. Passamos no teste, fomos aprovados
pelo Seu Carlinhos e ficamos no São Paulo [...]
(Trechos editados do depoimento de Marcos Evangelista de Moraes. Entrevista cedida ao Museu da Pessoa para o Memorial do São Paulo Futebol Clube em 1993.
Publicado no portal do Museu da Pessoa no dia 24 de outubro de 2013. Para conhecer a entrevista na íntegra acessar:

clique e acesse

A história de Marcos Evangelista de Moraes é muito comum no universo
que envolve o futebol, afinal, quantos não sonharam em se tornar um
jogador profissional? Ao mesmo tempo, sua trajetória é única, suas
vivências pessoais lhes dão essa singularidade, que ganha ainda mais
distinção quando lembrado seu apelido: Cafu.
Cafu foi um dos maiores laterais do futebol mundial. Em sua trajetória
acumulou títulos e premiações, como duas Copas do Mundo (1994
e 2002), duas Copas América (1997 e 1999) e uma Copa das
Confederações (1997), isso se contabilizado somente a seleção brasileira
de futebol. Pode-se somar a seu currículo mais inúmeros títulos pelo São
Paulo Futebol Clube, A.C. Milan entre outros.
A história de conquistas, jogos inesquecíveis, times extraordinários é a
narrativa comum atrelada à imagem de Cafu; uma biografia considerada
de sucesso, sobretudo por suas vitórias no futebol. São raras as ocasiões
onde outras facetas de sua trajetória pessoal aparecem, até mesmo
no Museu da Pessoa sua entrevista foi concedida com limitações de
tempo e dentro de um projeto temático: a história do São Paulo Futebol
Clube. Contudo, elas são igualmente importantes na construção de sua
individualidade e em como ele se relaciona e compreende o mundo.

Os trechos editados de sua entrevista trazem um pouco dessa história pouco conhecida, e levanta
assuntos que tangenciam com outros muitos brasileiros e aspirantes do futebol. Para se chegar a esse
panteão de jogadores e títulos, muito aconteceu, e é interessante observar as conjunturas além de sua
técnica, perseverança e qualidade como jogador. Muitos jovens possuíram ou são donos de predicados
semelhantes às de Cafu, mas não se tornaram profissionais e tão pouco se transformaram em heróis
nacionais. O fato é que o futebol, de astros e cifras milionárias, é uma realidade para poucos. Pesquisas
e artigos, ano após ano, enfatizam o contrário, que mais de 80% dos jogadores brasileiros ganham até
dois salários mínimos, que dividem seus treinos com outras profissões, que a temporada de jogos, para
a maioria dos jogadores e clubes, é sazonal ocorrendo sobretudo entre os meses de dezembro e abril
durante os campeonatos estaduais2.
Os excertos retirados da história de Cafu destacam sua infância pobre no bairro Jardim Irene, zona
sul do município de São Paulo, os percalços para conseguir se tornar profissional, principalmente
os problemas das peneiras e sua experiência na terceira divisão. O mais corriqueiro, como dito
anteriormente, é justamente encontrar histórias como essas, de pessoas com infâncias pobres, que
buscaram a profissionalização no esporte, sonhos por vezes sonhados por outros, inseridos em um
mercado caracterizado por abusos, desilusões e precariedade.
Aqui nesse ponto é importante frisar dois caminhos de trabalho. Na primeira opção, é possível escolher
por desenvolver somente a história de Cafu; analisar sua entrevista na íntegra, destacar sua trajetória
de vida e também suas confusões, esquecimentos, escolhas, silêncios, compreensões, significações,
permitindo, a partir da entrevista, destacar não somente o profissional vencedor que foi, mas também
o marido, pai, filho, jogador - o Marcos. O futebol é apenas mais um dos assuntos que constroem sua
personalidade e que permite a um pesquisador atento trazer informações sobre um homem, nascido em
São Paulo, nos anos 1970, e que viveu o futebol, esporte que lhe trouxe muitas situações que vão além
dos jogos, treinos e conquistas.

Tratar sobre o universo do futebol que vai além das quatro linhas, de tempos em tempos, volta a ser pauta nos meios de comunicação. É notável como a conclusão
é sempre a mesma: o desnível social e a ilusão provocada pelo glamour da profissão. Site: Guia da Carreira. Disponível em: http://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-jogador-de-futebol/ ; Acesso: 20 jul. 2016; Site: Revista Época. Disponível em: http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/02/queriqueza-quatro-em-cada-cinco-jogadores-de-futebol-no-brasil-ganham-ate-r-1000.html ; Acesso: 20 jul. 2016; Site: Sindicato dos Atletas de São Paulo. Disponível
em: http://sindicatodeatletas.com.br/?pg=sessao&id=42; Acesso: 20 jul. 2016.
2

Outro procedimento é utilizar a história de Cafu para se debater muitos assuntos. Apenas um pequeno trecho de sua
biografia já apresenta muitos temas que podem desencadear debates, pesquisas, entre outras ações, como por exemplo,
a profissionalização do futebol, o papel das peneiras. Há também assuntos indiretamente evocados, como o perfil social
dos jogadores de futebol, localidade, escolaridade, e as relações de trabalho e estrutura como as citadas sobre o time de
Itaquaquecetuba. Isso, destaca-se, em apenas um breve excerto.

História
de Cafu

Profissão: futebol

Peneiras

Perfil social dos
jogadores

Diferenças entre
as divisões no
futebol nacional
outros

Sua entrevista deve ser considerada como a de alguém nos anos 1990 que olha para o passado e conta sobre
sua trajetória. Destaca-se que sua história pessoal e experiência sobre o mundo do futebol traz informações
contextualizadas, trata-se de um olhar dele como homem, nos anos 90, jogador profissional, campeão pelo SPFC, em
uma situação de entrevista dentro de um projeto temático. É importante considerar que as impressões de Cafu, dezenas
de anos depois, sobre as mesmas temáticas provavelmente mudaram. Todavia, apesar do cuidado com o contexto, a
entrevista tem suas informações e acrescidas de outras documentações ganha ainda mais força.

Ainda sobre a orientação de uma história de vida para se discorrer sobre vários temas, a biografia pode
indicar os diferentes assuntos para pesquisa e cabe ao pesquisador tecer as relações entre a narrativa e as
outras fontes documentais a serem exploradas:

As “peneiras” continuam sendo
uma das principais formas de se
entrar no universo futebolístico.
São organizadas por idade,
exigem documentação, avaliações
médicas, e os jovens podem passar
dias de provas junto aos clubes.
http://futebolpeneira.com.br/

Em sua narrativa Cafu faz
constantes alusões à sua luta
pessoal para se chegar a seu status
social. O trabalho e a humildade
de quem não se transformou com
o sucesso são temas importantes
para o narrador e transparecem
seus valores e questões.
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Por que o futebol, apesar de
todas as disparidades já citadas,
continua sendo o principal sonho
para muitos jovens?
Que tal ler algumas pesquisas
sobre o assunto:
http://apl.unisuam.edu.
br/revistas/index.php/
corpusetscientia/article/
viewFile/84/52
http://www.efdeportes.com/
efd172/a-formacao-do-jogadorde-futebol.htm

História consagrada e conhecida por seus
títulos.
São diversas fontes sobre ele e de fácil
acesso. Majoritariamente possuem a mesma
perspectiva, tratam a história de Cafu como
um gênero épico, e enaltecem sobretudo suas
conquistas após obstáculos e duras penas.
No Museu do Futebol, por exemplo, Cafu
aparece na Sala 11 – Copas do Mundo (1994,
1998, 2002, 2006), e também no Centro de
Referência do Futebol Brasileiro - http://dados.
museudofutebol.org.br/ - apresentado como
“personalidade” e categorizado como um dos 11
maiores laterais da história do futebol brasileiro.
A entrevista de vida de Cafu traz uma
perspectiva diferente, com foco em sua
trajetória pessoal e respeita a maneira como ele
a enxerga. Parentes, entre outros personagens,
ganham importância que desmistificam a
trajetória solitária do herói.
Sua narrativa quando confrontada com fontes
semelhantes pode proporcionar boas reflexões.

Lei nº 9.615.
Como fica o
jogador?

Cafu em sua história comenta sobre sua experiência na terceira divisão do futebol
paulista. Passados 30 anos pode-se afirmar que a situação dos jogadores da
terceira divisão permanece semelhante. O próprio Itaquaquecetuba teve sua última
participação no ano 2000 pela quinta (e abolida) divisão do Campeonato Paulista.
Após o período da competição do estadual é muito comum que jogadores dessa
divisão se dirijam para times amadores.
Esse é um universo a parte da história do futebol. Há um número enorme de
competições amadoras como a Taça Cidade de São Paulo de Futebol, Liga
Paulistana de Futebol Amador, e muita história como os antigos Desafio ao Galo ou
Copa Kaiser de Futebol Amador já extintos.
Atualmente, campeonatos como esses são repletos de empresários que montam
times e lançam jogadores. Há uma grande presença de público nos jogos decisivos
e mobilizam comunidades de toda grande São Paulo. Muitos jogadores participam
na esperança de conseguir alguma indicação para um time grande da capital.
O fenômeno do futebol amador é igualmente forte e presente em diversas
localidades do país. As histórias de vida humanizam dados como estes, e traduzem
um pouco desse universo.

Não cabe aqui esgotar todas
as possibilidades de pesquisa e
discussões que uma entrevista de
vida pode acarretar, mas destaca-se
que a história de Cafu traz elementos
que desconstroem ou complementam
versões sobre ele mesmo,
personalidade pública, e também traz
muitos temas que problematizam e
ultrapassam o universo do futebol.
Por que não tentar uma vez?

A partir do exemplo da história de vida de Cafu, pesquise uma biografia no acervo do Museu
da Pessoa relacionada ao tema futebol e trabalhe com a perspectiva de que a partir dela seja
possível alargar o universo do assunto proposto, contudo, o futebol não deve ser o principal de
sua observação, mas sim a história de vida dessa pessoa. A proposta é analisar a singularidade
do envolvimento desse indivíduo com o universo do futebol. O intuito desse exercício é dar
atenção ao depoente, observar sua trajetória, suas escolhas, significações, e onde um de seus
componentes seja o futebol em sua concepção mais abrangente.
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Após sua pesquisa e escolha de
um depoente, complete o quadro
elencando assuntos que considere
importante na trajetória desse
personagem, sem perder sua
relação com o futebol.
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Várias histórias de vida para discorrer
sobre um tema
Vai que é tua!

clique e acesse

A coleção virtual de histórias de vida “Vai que é tua!” é uma produção do
Museu da Pessoa e apresenta as narrativas de vários goleiros que marcaram
época no futebol nacional. Trata-se inicialmente de priorizar a trajetória
destes personagens que normalmente dão menos audiência do que os
centroavantes de seus times. Basta observar a cobertura da mídia, os
valores contratuais, e até mesmo o número de músicas em homenagem aos
arqueiros e guarda-metas que se encontra por aí.
Contudo, que não se perca que o assunto principal desta coleção é o
futebol, este é o tema cardeal e destaca como os depoentes, no caso,
goleiros, se relacionam com este universo.

Mais tarde, eu segui para Curitiba
onde que eu fui para um colégio
lá, e fiz junto com o meu futebol
e junto com a rede ferroviária que
eu trabalhava. Eu pude conciliar os
três trabalhos que seriam estudo, o
trabalho e o futebol. (Lalá)

O ideal é a leitura de todas as narrativas em sua íntegra e destacar os
pontos de interesse para desenvolver. Os entrevistados fazem referência
a pessoas, lugares, campeonatos, contam causos e fatos históricos
relevantes, como as mudanças estruturais da profissão, finais de Copa do
Mundo, invenção de jogadas, o milésimo gol de Pelé entre outros.
Além disso, as narrativas quando colocadas lado a lado, ajudam ao
pesquisador a refletir sobre características do futebol e da sociedade
brasileira em determinados contextos, por exemplo, todos os depoentes
relatam sobre uma infância pobre, e enaltecem como trabalhar e conseguir
juntar o futebol com os estudos foram grandes vitórias pessoais e
constituintes de seus caráteres. Tratam-se de valores de uma classe. Elas
permanecem? O futebol já foi mal visto, em um determinado momento
passa a ser a esperança de muitos como ascensão social. Em que
momento se dá isso? As trajetórias desses personagens dialogam com a
história do esporte e do país. Parte dos campos de várzea, “salários de
fome”, treinadores militares, até a gradativa profissionalização, o mercado
que se abre a partir dos anos 90... E por que não somar mais pesquisas,
como a Lei 9.615 (Lei Pelé) e seu impacto? E que tal investigar sobre a
influência dos canais de TV e das grandes marcas de patrocínios?
Não cabe aqui esgotar todas as possibilidades de uso de uma coleção de
histórias de vida, mas vale destacar algumas potencialidades. Para início,
por que não explorar diferentes narrativas em diálogo?
O portal do Museu da Pessoa, além de conter diversos depoimentos
registrados pela instituição e de possibilitar aos internautas a inserção
de suas trajetórias de vida, também permite que os mesmos se tornem
curadores. Por meio da plataforma online, é possível criar coleções de
histórias de vida com vídeos, textos e imagens das pessoas e temas que
estiverem disponíveis.

O que marcou muito minha
infância foi esse lado de nascer
no sítio, de nunca ter uma
oportunidade. Eu fui sair de
Capivari com 14 anos de idade,
vim pra Campinas, que pra
mim Campinas era uma das
maiores cidades do mundo. Eu
era muito tímido e tinha muita
dificuldade de me expressar,
muita dificuldade de... De sei
lá, ter contato com as pessoas,
de transmitir alguma coisa, ou
conversar profundamente com as
pessoas. Eu fui aprendendo tudo
isso mais com a escola da vida,
foi com o futebol. (Zetti)

Em uma definição ampla sobre curadoria, Cristina Bruno explana que:
[...] a definição de curadoria tem sido permeada pelas noções de domínio
sobre o conhecimento de um tema referendado por coleções e acervos que por
sua vez permite a lucidez do exercício do olhar, capaz de selecionar, compor,
articular e elaborar discursos expositivos, possibilitando a reversibilidade
pública daquilo que foi visto e percebido, mas considerando que as ações
de coleta, conservação e documentação já foram realizadas. Para alguns, a
implementação de atividades curatoriais depende especialmente de uma
cadeia operatória de procedimentos técnicos e científicos e o domínio sobre
o conhecimento que subsidia o olhar acima referido é, na verdade, a síntese
de um trabalho coletivo, interdisciplinar e multiprofissional. Para outros, o
emprego da definição de curadoria só tem sentido se for circunscrito a uma
atividade que reflita um olhar autoral, isolado e sem influências conjunturais
que prejudiquem a exposição de acervos e coleções, conforme os critérios
estabelecidos em função do domínio sobre o tema (BRUNO: 2008: 20).

Ao dialogar com o excerto acima, e por ensejar promover a autoria de seus
internautas em relação a seu acervo, o Museu da Pessoa aposta na criação
de coleções virtuais. A coleção virtual é uma ferramenta de trabalho que
permite ao internauta selecionar e organizar histórias de vida, e assim
propor leituras sobre determinados temas, organizar argumentações,
expor ideias, refletir sobre contextos. As coleções virtuais são canais
para divulgação de pesquisas e reforçam a criação e a singularidade de
abordagens sobre a sociedade e suas questões.
O acervo do Museu da Pessoa é diversificado e permite o trabalho
com textos, vídeos, fotografias, entre outros documentos. Há todo um
processo que envolve o registro de histórias de vida para o portal do
Museu da Pessoa; o mais comum, quando perpetrado pela instituição, é
que a entrevista, além do registro audiovisual, seja transcrita, editada e
organizada como uma minibiografia.

O Gilmar quando fomos
campeões mundiais na Suécia, o
Gilmar inventou a luva, né. Jogar
de luvas. E eu inventei a joelheira,
então hoje é ao contrário, hoje os
jogadores jogam de luvas e sem
joelheira. (Manga)

Foi difícil o meu casamento.
Eu casei sem o consentimento
do pai dela. Ele não deu o
consentimento, ele não queria
que ela casasse. E eu tentei, falei
com ele três vezes, mas ele disse
que não, que não, que não, mas
não dizia o motivo. Eu dizia: “É
porque eu sou jogador? ” (Gylmar)

Além disso, compõem o acervo de um depoente suas fichas de cadastro, fotos e
documentos, que complementam e trazem novas informações sobre o protagonista.
Esses tipos de materiais, somados ao acervo pessoal trazido e compartilhado pelos
entrevistados, são potenciais conteúdos para a manufatura das coleções virtuais.
A partir do exemplo da coleção “Vai que é tua! ”, pesquise histórias de vida no acervo do
Museu da Pessoa novamente relacionadas ao tema futebol, entretanto, agora crie sua
coleção virtual de histórias de vida. A proposta é escolher no mínimo 5 depoentes cujas
narrativas convirjam a um tema relacionado ao futebol. Mulheres no esporte? Futebol de
várzea? Copas do Mundo? Empresários? Você é quem escolhe!
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Completar o quadro antes da construção de
sua coleção virtual pode ajudar na concepção
e orientação de seu trabalho. O tema é algo
relacionado ao futebol em sua acepção mais
ampla. Pesquise os depoentes no portal do
Museu da Pessoa e preencha o quadro elencando
as pessoas e os assuntos que considere
importante na trajetória desses personagens em
relação ao tema escolhido. Cada depoente trará
sua trajetória e um ponto de vista singular em
relação ao assunto. São discursos conflitantes?
Eles se complementam? Apresentam militâncias?
Diferentes saberes? Cabe ao internauta refletir
sobre isso e criar a curadoria de sua coleção.
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DIÁLOGOS ENTRE ACERVOS

O museu da pessoa encontra o museu do futebol
Constantino Cury

Meu nome é Constantino Cury, nasci em São Paulo, capital, em treze de janeiro de 1924.
Meus pais eram libaneses. [...] Eu morava na Rua 25 de Março, e lá não tinha luz, me
lembro até hoje, era lampião. Passava o bonde, era o bonde Tamandaré, e era uma vida
que não tinha nada. [...] eu comecei a trabalhar com nove anos de idade, dez anos. E isso
era comum, geralmente os filhos eram criados para chegar à idade de dez, onze, doze,
treze anos e ir trabalhar com o pai. Foram poucos os filhos de imigrantes que chegaram
a estudar, se formar... Só se for a segunda geração, que os pais já estavam ricos, tinham
trabalhado, é que dava. As primeiras gerações praticamente nunca tiveram estudo, nunca
se formaram. Como eu. Não me formei... Estudei no grupo escolar, me lembro de que era
em frente à Estação da Luz, o Grupo Escolar Prudente de Morais. Estudei e me formei lá. E
depois não deu para continuar nas outras séries. Porque antigamente não tinha como hoje,
oitava, sétima série. Enfim, no meu tempo não tinha nada disso. Era trabalhar para poder
comer. Não tínhamos nem eleição. Não tínhamos nada, era a olho o negócio.
[...] Todos nós jogávamos futebol na rua, porque não existia trânsito, era bonde, eu sou do
tempo em que tinha carroça em vez de caminhões para pegar mercadoria na Rua 25 de
Março e levar, transportar para a estação de trem. Era tudo carroça puxada a cavalo. À
tarde, à noite sempre era vazio e se jogava futebol. Nós jogávamos nas travessas da Rua
25 de Março, e era lá tudo perto do mercado. Não era campo de futebol, eu me lembro
de que era aquela companhia espanhola, eles tinham todas aquelas terras lá que hoje é o
Mercado Municipal. A gente jogava futebol lá, a gente fazia bola de meia... Bola que hoje
não existe. Tempo bom, viu?

[...] quando nós perdemos o campeonato do mundo, eu estive no Rio de Janeiro. Isso marcou pra nós,
nós tínhamos certeza de que íamos ganhar. Quando eu estive no vestiário na noite anterior, os jogadores
estavam tudo na porta, dando risada, brincando. [...] Eu naquele tempo fabricava lenço. E fabriquei o lenço
“Brasil, Campeão do Mundo” adiantado. Fui ao vestiário e dei pro Feola, dei pro Ademir, um lenço pra
cada um, não esqueço até hoje. Eu vendia muito lenço, todo mundo comprava. Aí nós perdemos, e quem
comprou os lenços foram os uruguaios! Os brasileiros não queriam comprar, mas os uruguaios compraram,
para gozar a gente (risos).
(Trechos editados do depoimento de Constantino Cury. Entrevista publicada no portal do Museu da
Pessoa no dia 09 de setembro de 2013. Para conhecer a entrevista na íntegra
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O que acontece quando dois acervos distintos se encontram?
O Museu do Futebol tem como missão investigar, preservar e comunicar o futebol como expressão cultural no Brasil, em diálogo
com todos os públicos, para instigar e inspirar ideias e experiências a partir do futebol3. Através da sua exposição de Longa
Duração, exposições temporárias e itinerantes, o museu é capaz de extroverter seus conteúdos e pesquisas, e aprofundá-los
a partir da mediação de seus educadores. O Museu da Pessoa por sua vez traz histórias de vida e ampla documentação que
permeiam, sustentam e também tangenciam esse universo do futebol.
Maurício Murad (2013), professor e pesquisador de Sociologia dos Esportes, explana que o futebol é um símbolo muito forte da
sociedade brasileira e que por meio deste fenômeno social é possível observar muitos traços de uma identidade coletiva do país:
Identidade tem a ver com o “ser”, com as manifestações culturais mais permanentes, que ajudam a entender e a definir um lugar e sua gente.
Identificação tem a ver com o “estar”, com as manifestações culturais mais imediatas, mais passageiras e que às vezes tentam até esconder as
identidades. No Brasil (e em outros países), o futebol é uma identidade coletiva, verdadeira paixão e referência, que mexe com quase todas as
pessoas, de diferentes grupos e classes sociais, diversos padrões de renda e escolaridade, culturas e regiões. É um símbolo muito forte de nossos
valores culturais e representa a nossa sociedade, o nosso modo de ser. Por isso, o futebol, além de um esporte, é um caminho para se entender o
próprio país, no que ele tem de “bom” e no que ele tem de “ruim”. (MURAD: 2013: 143)

3

Museu do Futebol. Disponível em: http://www.museudofutebol.org.br/institucional/missao-visao-e-valores/; Acesso: 21 jul. 2016.

O autor prossegue em seu artigo anunciando que de acordo com levantamento do IBGE
(PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2010) futebol e cinema, nessa
ordem, são “as preferências nacionais em matéria de diversão fora de casa”, nos centros
urbanos e suburbanos, grandes e médios4. Significa que de fato o esporte faz parte do
cotidiano do brasileiro, dia-a-dia que ultrapassa em muito as quatro linhas. Nesse sentido,
as histórias de vida trazem pontos de vista diferentes, e apresentam envolvimentos e
elementos que complementam, problematizam ou trazem novas informações sobre
o universo do futebol. Atualmente, inclusive, são facilmente encontradas biografias
de jogadores conhecidos pela mídia ou jornalistas esportivos, contudo, o desafio é
conseguir escapar da tentação da construção de uma história homogênea e pouco
problematizadora do futebol. Superação e conquistas de campeonatos são os discursos
mais comuns, mas o mercado entorno do esporte, os sonhos de ascensão social
somados à uma lógica e valores da sociedade brasileira, ou mesmo as entrelinhas das
narrativas, são tão importantes quanto as vitórias e permitem outros olhares que dizem
muito sobre a sociedade brasileira, traços que vão além de “sou brasileiro e não desisto
nunca”, “eu acredito”, ou outros estereótipos construídos. As histórias de vida trazem a
complexidade que só as pesquisas qualitativas permitem.
O que se destaca agora nesse roteiro são encaminhamentos que permitem diálogos
entre as memórias presentes no acervo do Museu da Pessoa diretamente com as
exposições permanentes, com o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, ou mesmo
com as biografias registradas pelo próprio Museu do Futebol.
Todos os exercícios propostos podem ser considerados como ensaios, sem caráter
obrigatório, e cabe ao leitor/internauta, educadores ou não, frequentadores das
instituições ou apenas curiosos, a total liberdade de experimentá-los.
Corrida Internacional de São Silvestre
As campeãs da corrida São Silvestre
de 1991, recebem o troféu das mãos de
Constantino Cury, vice-presidente dos São
Paulo Futebol Clube na época.
Local: São Paulo/SP - 1991
Foto: A Gazeta Esportiva: Júlio Barseto.
4

MURAD, Maurício. Práticas de violência e mortes de torcedores no futebol brasileiro. Revista USP. São Paulo, nº 99, p.139-152. Set/Out/Nov. 2013, p.146.

Histórias como a de Constantino Cury são bons exemplos de como as biografias se enveredam pelos
mais variados temas, acrescentam informações e problematizam “discursos oficiais da história do
futebol” normalmente sacralizados, e ainda trazem elementos para se investigar diferentes épocas
e seus contextos. O Maracanazo, epíteto da perda da Copa do Mundo para o Uruguai em 1950, por
exemplo, é conhecido como uma das maiores tragédias da história do futebol nacional. O episódio é
retratado pelo silêncio, choro, derrota, e não por menos, o Museu do Futebol dedicou uma sala exclusiva
de sua exposição de Longa Duração para retratar esse episódio, a “Rito de passagem”.

Jornal Mundo Esportivo. São Paulo, 21 de julho de 1950, nº204. Hemeroteca digital brasileira.
Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/119598/per119598_1950_00204.pdf; Acesso: 21 jul. 2016.

No entanto, para Constantino (e claro, todos os uruguaios) o dia lhe trouxe uma boa surpresa, pois, apesar
da derrota da seleção brasileira, suas vendas e lucro foram excelentes. Um bom exemplo das exceções
que são observáveis por meio de relatos e experiências pessoais. Quem disse que tudo foi choro? E suas
memórias acrescentam ainda mais, aludem uma história de São Paulo do início da década de 1920, uma
região que era pobre, ocupada por uma imigração “tardia”, e que hoje, em 2016, tornara-se um dos metros
quadrados comerciais mais valiosos do município. Constantino também se recorda da diversão, mesmo
entre imigrantes libaneses pobres, que era o futebol, jogado com bolas de meias nas travessas da Rua 25 de
Março, ou no campo baldio de onde hoje existe o mercado municipal de São Paulo.
As memórias trazem nomes, locais, costumes que podem complementar informações e dialogar (ou
confrontar) com outras documentações, e o mais importante, traz uma perspectiva sobre um contexto
histórico sem perder o futebol, foco dessa intervenção. O esporte era praticado por quem? Onde? Em quais
situações? E a relação do esporte com o próprio crescimento e urbanização da cidade?
Quais são as possibilidades de pesquisa abertas pela História Oral? Que problemas ela pode ajudar a solucionar? Uma das
principais riquezas da História Oral está em permitir o estudo das formas como pessoas ou grupos efetuaram e elaboraram
experiências, incluindo situações de aprendizado e decisões estratégicas [...] Em linhas gerais [...] entender como
pessoas e grupos experimentaram o passado torna possível questionar interpretações generalizantes de determinados
acontecimentos e conjunturas. (ALBERTI: 2006: 165)

Diferentes perspectivas
A perspectiva histórica trazida pelas histórias de vida é a principal contribuição para os pesquisadores,
educadores, pesquisadores-educadores, internautas interessados pelo assunto, que queiram
abordar a história do futebol de uma maneira diferente. Memórias não são as melhores fontes para
se conhecer datas precisas de jogos, nomes de estádios e campeonatos, todavia, permite conhecer
outros personagens, causos e situações que rompem com versões canonizadas pela grande imprensa
e pelo senso comum, normalmente vinculada à uma “história dos vencedores”. É importante frisar
que a história do futebol pode ser contada de maneira extremamente tradicional se narrada de
maneira desatenta e focada somente em personalidades e campeonatos, como os grandes vultos da
historiografia política, os heróis nacionais ensinados nas escolas do começo do século XX.

Utilizando o acervo do Museu da
Pessoa no Museu do Futebol
Anteriormente, o roteiro educativo apresentou duas formas básicas de se
trabalhar com histórias de vida: uma biografia para desenvolver ou discorrer
sobre vários temas, ou utilizar várias histórias de vida para discutir sobre
um mesmo mote. A proposta é manter essas orientações considerando sua
aplicação no Museu do Futebol. Também vale lembrar que se tratam de
exemplos e que cada internauta/leitor pode criar outras atividades e tomar
novos caminhos.
A mediação realizada no Museu do Futebol varia de acordo com os educadores
envolvidos (formações e interesses diferentes) e com a demanda dos grupos
acolhidos. Todavia, algumas questões conservam-se iguais: localidade (bairro
do Pacaembu, São Paulo), exposição permanente, e claro, o tema futebol.
• O primeiro passo é pesquisar histórias de vida relacionadas ao tema futebol
em sua concepção mais abrangente no acervo do portal do Museu da Pessoa.
A busca no Portal se dá por meio de tags, palavras-chave, que são utilizadas
para organizar todo seu conteúdo. Há ainda a participação dos internautas e
de diversos colaboradores voluntários da instituição que também alimentam a
plataforma com suas histórias, seleções e palavras-chave. Isso significa que, ao
buscar um tema é imprescindível que o internauta teste diferentes termos na
área de busca do acervo para achar seus depoentes. Além das tags, também
há as buscas por coleções, histórias, pessoas, imagens e vídeos, e ainda é
possível utilizar a busca avançada, que permite a investigação por nome, data,
profissão, religião, raça, entre outros.
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O Museu do Futebol possui uma exposição de longa duração.
Atualmente, a visita regular ao espaço pode ser feita por meio de
18 áreas. Dentre os depoentes pesquisados no acervo do Museu
da Pessoa, há alguma história de vida que poderia ser utilizada nas
salas de referência da exposição de longa duração?

Exemplo de moderação: Sala 7- Exaltação
Inicialmente, a pesquisa de histórias de vida no portal do Museu da Pessoa,
em seguida, o cruzamento com uma das salas de referência do Museu do
Futebol. Como dito anteriormente, o encaminhamento a seguir é apenas
um exemplo de moderação e articulação entre os dois acervos. Dentre 18
espaços possíveis, sem contar a parte externa do complexo, a sala Exaltação
foi escolhida como modelo, pois ela permite um bom exemplo para essa
iniciativa. Ela traz o calor das arquibancadas, os cânticos e imagens de mais
de vinte torcidas de clubes de futebol do país. O que seria do futebol se não
existisse as torcidas? Os apaixonados por seus clubes? Suas festas? E por
que não ouvir um pouco a história de quem vive isso diariamente?
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Os torcedores merecem ser homenageados e presentes no Museu do Futebol, infelizmente, também
existem outras facetas dessa história: As torcidas uniformizadas têm, desde a década de 1990, ganhado
as principais páginas de jornais devido à extrema violência que tem ocorrido dentro e fora dos estádios.
No dia 03 de abril deste ano de 2016, dia de clássico entre Corinthians e Palmeiras, ocorreram três brigas
na Grande São Paulo (São Miguel Paulista, Guarulhos e na estação Brás), que deixaram uma pessoa morta
e dezenas de feridos5. No dia seguinte, a Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou a determinação do
Ministério Público do Estado de São Paulo e impôs torcida única em clássicos paulistas, também proibiu
qualquer torcida organizada do país de levar bandeiras para os estádios do Estado de São Paulo. Casos de
brigas e vandalismos continuaram mesmo após o decreto.
E a violência não se limita ao solo brasileiro, a Eurocopa ocorrida na França neste ano também foi marcada
por casos de conflitos entre torcedores, principalmente ingleses e russos.
Futebol, torcida e violência? O futebol é uma válvula de escape social? Em que momento as relações entre
diferentes torcidas se enveredaram para o conflito? Terá sido com a criação das torcidas uniformizadas ou a
violência fez com que torcedores se organizassem? Hryniewicz (2008), destaca o poder da massa, do poder
das torcidas sobre os torcedores comuns.
A massa que toma conta das arquibancadas chega a ser bela. O grito uníssono de alegria, que narra involuntariamente o
gol, arrepia, enaltece, dá mais beleza a partida, mas de forma antagônica por expressar, na maioria das vezes, uma vivência
das relações. A massa, em alguns casos, está alienada de si e reponde ao ambiente de forma irrefletida. Uma massa que
aparente ter vida, mas por ser anômica e cega em sua constituição, engendra a barbárie. (HRYNIEWICZ: 2008: 14)

O autor também lembra que a violência vinda das torcidas não é um fenômeno recente, pelo contrário, por
exemplo, a torcida do Bangu futebol Clube, já no fim da década de 1910, cometia vários atos de violência.
Quando o Bangu vencia, muito bem, não havia nada, o trem podia voltar sem vidraças partidas. Quando o Bangu perdia,
porém, a coisa mudava de figura. Os jogadores trancavam-se no barracão, o vestiário da época, não queriam sair com
a polícia, os torcedores corriam para esconder-se no trem, deitando-se nos bancos compridos de madeira, enquanto as
pedras fuzilavam, partindo vidros, quebrando cabeças (RODRIGUES FILHO: 1964: 20 apud. HRYNIEWICZ: 2008:26)

5

Disponível em: http://globoesporte.globo.com/sp/futebol/noticia/2016/04/classicos-em-sao-paulo-terao-torcida-unica-ate-o-fim-deste-ano.html ; Acesso: 21 jul. 2016.

Aparecido Donizetti da Rosa com 35 anos
na lanchonete Peruchão, na ponte do
Limão, no dia do jogo do SPFC contra no
Milan no dia doze de dezembro de 1993. 1993 Foto: Márcia Zoet

Aparecido Donizetti da Rosa – Cidão

[...] Uma vez eu tive uma briga feia com a torcida do Palmeiras, muito feia.
A Mancha Verde com a TUSP na frente do estádio do Morumbi, eram umas
oito horas da noite e o Morumbi já estava quase fechado, tinham quatro
elementos só e a Mancha Verde estava esperando os são-paulinos pra pegar,
aí foram pegar o Hélio Silva que era da TUSP. E eu, como são-paulino, na
época fui dar uma força lá na briga. Vieram cinquenta pessoas em cima de
mim, quiseram me linchar... Aí o Cilinho comprou a briga, estava lá, era o
Cilinho, técnico do São Paulo. Jogou a caminhonete em cima dos torcedores
para afastar, né? Já tinha mais de quinhentos torcedores, eram dois ônibus
lotados. Aí jogaram tijolos em nós, pedras, fizeram a maior arruaça lá em
frente do estádio. Então que aconteceu, nós fomos lá se proteger contra os
“porcos” mesmo, foi o que aconteceu, Cilinho levou uma tijolada no ombro
e quebraram toda a caminhonete do homem, então não tinha condições,
nós afastamos e fechamos os portões na marra. E é isso que eles querem,
aparecer em jornais. Acho que toda a torcida que briga é para sair no jornal,
melhor nem a imprensa fazer divulgação. As torcidas estão precisando
sabe de que também? De premiação, que tínhamos antigamente, a torcida
mais comportada receber prêmios. A Federação fez isso uma vez e a melhor
torcida foi a Dragões da Real e a Gaviões da Fiel.

Infância - Foto tirada no Colégio Santa
Terezinha, em Carapicuíba. Aparecido
foi para Santa Terezinha com um ano de
idade, onde ficou até os doze anos.

[...] O primeiro bandeirão que eu fiz era médio, era até um bandeirão muito bonito. E a molecadinha, a
criançada gosta de festa, por isso é que eu estou falando: o futebol está virando muito torcedor carrancudo,
fechado. Na minha época não, nós éramos todo mundo alegre, tinha mais festa, arruma sacolinha plástica,
aquelas bugigangas lá para fazer a festa, papel picado. Tudo nós tínhamos, hoje nós não temos nada no
estádio. E só pra dizer que não tem nada, só os instrumentos que estão liberados e é isso também que
estragou o futebol. Para fazer uma organização, o futebol tem que voltar ao que era antes, a festa era
importante naquela época. Foi o visual que cresceu a bem torcida, eu arrumava papel higiênico ali na Rua
25 de Março, arrumava sacola plástica, bexigas, apitos, tudo isso era festa pra torcida e hoje não, hoje nós
vamos lá com meia dúzia de instrumentos e pronto.
Trechos editados do depoimento de Aparecido Donizetti da Rosa - Cidão. Entrevista publicada no portal do Museu da Pessoa no dia 28 de outubro de 2013.
Para conhecer a entrevista na íntegra

clique e acesse

Cidão representa um relato de um torcedor uniformizado veterano, um dos fundadores
da torcida organizada Dragões da Real (SPFC). Sua história é repleta de passagens sobre
conflitos e brigas entre torcidas, mas também conta bastidores da relação das torcidas com
dirigentes e o papel mobilizador social dentro de comunidades das uniformizadas.
As torcidas uniformizadas possuem páginas na internet, estão presentes nas redes sociais, há
uma grande quantidade de livros, artigos e pesquisas sobre as agremiações, e dessa forma se
constituem como um importante ator social na pesquisa sobre o futebol brasileiro. Histórias
como a de Cidão e a própria discussão sobre as atividades das torcidas organizadas não
têm espaço adequado na mídia e resumem-se aos atos de violência. O espaço museológico
pode ser um bom ambiente para discussões como essas, e as histórias de vida podem ser
apresentadas para acrescentar e problematizar tais temas.

Aparecido era vendedor de títulos do SPFC junto com o Nelson Borghetti e
Paulinho. Com o dinheiro arrecadado ele comprou seu próprio título. – 1983

Qual é o perfil dos torcedores organizados? Qual é o papel dessas torcidas em comunidades
menos abastadas? Qual é sua relação com outras instâncias políticas, que vai desde a
eleição de políticos, pertencimento a grupos religiosos e apoio a dirigentes esportivos? As
torcidas organizadas têm papel fundamental na estrutura do futebol nacional; histórias de
vida podem ajudar a desvelar e registrar essa história pouco conhecida.

O Museu do Futebol tem em seu acervo entrevistas com outros integrantes de torcidas
uniformizadas, como Alex Minduin , da Gaviões da Fiel, torcida do Sport Club Corinthians
Paulista, ou Paulo Serdan, da Mancha Verde, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Suas
narrativas em muito se assemelham com a de Cidão. Ambos de classe média, envolvimento
com as agremiações nos anos 1980, histórias de violência, trabalhos sociais, e claro, o
carnaval. Por que não ler e ouvir a todas elas? O que as unem e o que não? A década de
1980 é considerada por muitos como “a década perdida” devido à estagnação econômica,
por outro, as manifestações sociais estavam cada vez mais fortes pressionando inclusive
a abertura política e o fim da ditadura militar no Brasil. Será um acaso o surgimento das
torcidas uniformizadas nesse contexto? E o que esses jovens procuravam? Pelo que lutavam
ou queriam acreditar?

Trechos e excertos
É relevante destacar que há muitas etapas no processo de captação e processamento dos
depoimentos que se encontram no acervo do Museu da Pessoa. Antes da execução das entrevistas é
realizada uma pesquisa para a elaboração dos roteiros, e os depoentes preenchem fichas de cadastro
e de documentos disponibilizando várias informações pessoais e sobre suas fotos e pertences
trazidos para o encontro. Esses dados obtidos por meio das fichas são postados e alimentam o
portal facilitando inclusive as buscas. Após as entrevistas serem realizadas, elas são transcritas
integralmente e editadas, tanto o vídeo como a transcrição/texto.
O tratamento das entrevistas é fundamental, sobretudo para se refletir sobre seu uso. No caso deste
exercício, volte-se para a sala 7 e o tema “torcida”.
• A proposta é que você leia integralmente a transcrição da história de Aparecido, investigue
sua narrativa e crie um texto editado, ou selecione excertos, vislumbrando seu uso para uma
mediação sobre o tema torcida. O perfil deste público alvo e o objetivo da moderação é livre, o
importante é o exercício de síntese da entrevista.
• O texto pode ser postado em sua coleção pessoal dentro do portal do Museu da Pessoa e
relacionado a sua coleção virtual criada anteriormente, ou com qualquer outra coleção de outro
internauta.
É necessário respeitar o discurso do depoente. Não se pode alterar o sentido dado pelo narrador.
Também é importante tecer perguntas à fonte, ao entrevistado. Quem é? De onde veio? Como
se tornou torcedor? Como foi a criação da torcida uniformizada? Como é ser um torcedor
uniformizado? Já participou de uma briga? Qual foi o jogo mais marcante? E fora o futebol, quais
outras ações a torcida realiza? E como de dá a relação com os dirigentes do clube?

Esses são exemplos de perguntas, mas provavelmente será sua leitura que desencadeará as
questões. E novamente vale lembrar de que a entrevista se trata de uma fonte oral, e que ela é
subjetiva e deve ser contextualizada como qualquer outra fonte.
A sala Exaltação e o tema “torcida” foram escolhidos aleatoriamente para exemplificar este
exercício, o importante é destacar o procedimento do uso das histórias:

A) Pesquisar livremente histórias de vida;

B) Cruzamento com os temas sugeridos pela exposição permanente do Museu do Futebol;

C) Ler as entrevistas na íntegra e destacar a relação entre suas narrativas e os temas das salas
de referência;

D) Editar excertos das entrevistas;

E) Criar uma página pessoal no portal do Museu da Pessoa e postar seu documento /
pesquisa, e por que não, construir uma coleção virtual;

F) Promover o debate e leitura de excertos com os visitantes da exposição, também
lembrando que podem ser utilizadas apenas os vídeos encontrados no portal do Museu da
Pessoa ou do CRFB.

Tecendo memórias
O Museu do Futebol por meio de seu projeto Futebol,
Memória e Patrimônio em parceria com Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC FGV) já tem se preocupado com o registro de memórias de diferentes
personagens, principalmente com o intuito de problematizar uma memória
do futebol construída majoritariamente pelo jornalismo. As exposições virtuais, como
a de Mário Américo (1912-1990), o massagista da seleção brasileira nas Copas de
1950 a 1974, também são exemplos de trabalhos que dão visibilidade a atores menos
conhecidos no cenário do futebol.
Nesses casos, ambos os acervos de cada museu naturalmente se somam e contribuem
com “mais vozes dissonantes”. Todavia, vale a atenção de como tornar esses
depoimentos atrativos para o público. Produtos como a coleção de Mário Américo e as
coleções virtuais do Museu da Pessoa podem ser um caminho. O primeiro exemplo é
marcado por um texto em terceira pessoa que dialoga com imagens do acervo pessoal
do entrevistado. Já as coleções trazem entrevistas e depoimentos organizados conforme
as leituras dos internautas.
Combinar textos e fotografias junto a mediação e manipulação livre das fontes pelos
internautas é um caminho a ser trabalhado. De qualquer maneira, é necessário ler as
entrevistas em sua íntegra, ressaltar os temas que interessem e chamem atenção, criar
categorias de análise e fazer o mesmo com a iconografia trazida pelos depoentes.

Apito final
A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua
individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas
capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias. (Agnes Heller) 6

O futebol é um fenômeno social que pode ser investigado e analisado de muitas maneiras. Um dos modos é por
meio das memórias das pessoas que de alguma forma viveram ou interagiram com o esporte. Pode ser investigando
a história de vida de um jogador, torcedor, de um jornalista esportivo, de um morador e vizinho ao estádio palco dos
duelos, e claro, por que não com todos esses perfis juntos?
As memórias não podem ser confundidas com a história; história é uma construção que envolve método, análise
e seleção que pode ocorrer com as lembranças evocadas. Isso significa que as memórias devem ser confrontadas
e analisadas criticamente. Por isso a constante proposta desse roteiro em esmiuçar a investigação sobre os
depoimentos.
Para organizar esse tipo de pesquisa, um dos caminhos é a elaboração de projetos de memória, que visam justamente
a construção de uma história de uma localidade, grupo, clube, entre outros. O Museu da Pessoa se apoia na
Tecnologia Social da Memória e incentiva grupos a criarem seus próprios projetos, sempre com o intuito de promover
a autoria e o protagonismo de seus integrantes, isso, sem perder os conceitos e procedimentos elencados ao longo
do roteiro educativo. O Museu do Futebol, através do seu Centro de Referência (CRFB), atua no referenciamento dos
atores sociais, lugares e eventos relacionados a memória do futebol no Brasil. A partir desses mapeamentos, são
produzidos acervos digitais oriundos da gravação das histórias de vidas e da digitalização de acervos pessoais, como
fotos, documentos e cartas.
Vale lembrar que os trabalhos com memória permitem liberdade em relação a temas e oportuniza problematizar
versões dominantes da história. Assista e leia biografias, experimente as atividades propostas, faça parte dessa rede!
E compartilhe suas impressões, sugestões e críticas por meio do site www.museudapessoa.net ou pelo e-mail:
educativo@museudapessoa.net
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