Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura apresentam

Narrativas e aprendizagens

ROTEIRO EDUCATIVO PARA USO DO ACERVO
Uma história pode mudar
seu jeito de ver o mundo

Narrativas e Aprendizagens é um roteiro educativo elaborado pelo Instituto Museu da Pessoa
para orientar, sugerir, trocar e também aprender a como utilizar o acervo de histórias de vida
pertencentes à instituição.
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
toda e qualquer pessoa da sociedade. 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. Trata-se 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.
E nesse universo plural e híbrido trazido por milhares de pessoas que orbitam o portal do Museu da Pessoa, fica a
questão: Como as histórias de vida podem contribuir para uma ação educativa, uma reflexão, uma mobilização?
O Roteiro é uma ação do 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, contando com
a parceria do SISEM-SP e Museu do Futebol. 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
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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 é um roteiro educativo elaborado pelo Instituto
Museu da Pessoa destinado ao uso de seu acervo. Ele pode ser utilizado
por qualquer pessoa, em contextos escolares ou não.
Vale destacar que o acervo da instituição possui histórias de todos os
tipos, tamanhos e significados, traz trajetórias de milhares de pessoas,
de idades, opções sexuais, profissões, nacionalidades, localidades...
diferentes. Encontra-se em sua rede pessoas que teimaram, que lutaram,
que viajaram, que viram (juram que viram!), que sonharam, que choraram,
que amaram, que sobreviveram, que desapontaram, que salvaram, que
devolveram, que construíram e ainda lapidaram; de diferentes ocupações,
de distintas localidades, dos estrangeiros, ou até mesmo os que não estão
mais nesta vida; quilombolas, indígenas, artistas, jogadores, “jogadores
artistas”, padres, convertidos e ateus, mulheres guerreiras, homens
valentes, escolas inteiras. Pessoas.

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.
De acordo com essa premissa, 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 usos
das histórias de vida, este roteiro promove
um recorte e centraliza sua orientação na
elaboração de coleções virtuais a partir
das narrativas (entre outros componentes,
como fotos e documentos) presentes no
acervo da instituição.

Por onde
eu começo?
O primeiro passo é conhecer
o portal do Museu da Pessoa
www.museudapessoa.net.
Assista entrevistas, leia depoimentos,
observe fotos e documentos.
Navegue, investigue, conheça!
Mergulhe nesse universo!

Entre o encanto
e a atenção
Histórias tão diferentes, não? E cada relato traz uma questão, uma
situação, um contexto, uma relação, um tempo, e mostram uma
pequena parcela do que é essa admirável “coisa” chamada vida.
A reflexão sobre as biografias, seu sentido, o porquê de respirar
é a primeira ponderação ocasionada pelas narrativas. Depois
vêm à mente seus temas, a crítica, o julgamento e a curiosidade
de conhecer a fundo essas trajetórias, algo possível por meio
de entrevistas disponíveis na íntegra. Em seguida, a surpresa da
consciência de que, apesar da aparente distância de um e de outro,
não é que em muito elas se cruzam?
Sim, encantador, não? Ouvir ou ler a história de alguém é uma
honra. Se oportunizada por uma roda de conversa, uma situação
divina, se ocasionada por meio de uma entrevista, um momento
de comunhão, se disponibilizada para leitura, um deleite. As
biografias são cativantes, e não é por acaso, pois é inevitável
que proporcionem um diálogo cultural, mesmo que pelo
estranhamento, com todos os seus interlocutores.
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.

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: trata-se 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 ilustrações de algo ou serem
consideradas como uma verdade absoluta.
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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. 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).

Exemplo 1:

Uma história de vida para
desenvolver ou discorrer
sobre vários temas
O depoimento de Gilberto Amatuzzi é um bom exemplo de uma história
de vida que permite se enveredar por vários temas. No caso do trecho
em destaque, ele conta a história de sua infância no bairro paulistano do
Cambuci. Inicialmente, uma história agradável, sobretudo por seu ilustre
personagem, um simpático pinguim.
Em uma segunda análise, nota-se uma metrópole de outra época, que
vai desde a estrutura do Parque da Aclimação e da Universidade de São
Paulo até a legislação ambiental, que na época, permitia, por exemplo, um
pinguim doméstico. Há ainda outros níveis de análise, como a leitura do
extrato social a qual Gilberto pertencia. Nota-se que sua origem é italiana,
vivia (e viveu anos) em um bairro que fora industrial no início do século XX,
um bairro composto por imigrantes; e mais, sua família ia para Santos e
tinha geladeira, isso sob os auspícios dos anos 1950 e 1960.
Percebe-se que são vários temas já elencados, a cidade de São Paulo e sua
história, o próprio bairro do Cambuci, a imigração, a legislação ambiental,
os padrões de consumo e acesso da época retratada... O depoimento de
Gilberto Amatuzzi ainda pode ser lido na íntegra, o que traz novos assuntos,
como o ensino marista, os “bailinhos”, sua experiência na Amazônia, os
garimpos, suas andanças pelo interior do país...

clique e acesse o vídeo

De uma história de vida é possível disparar pesquisas sobre
vários temas e promover debates sobre eles. Como era o bairro
do Cambuci no passado? Como é hoje? O que aconteceu com o
bairro que a partir dos anos 1970 viveu a desinstalação de suas
indústrias? O perfil imigrante se manteve? E o que significa isso?
E como foi a especulação imobiliária depois desses anos?
Para aprofundar estas questões, tentar respondê-las e ainda
criar novas perguntas, por que não confrontar o depoimento de
Gilberto com outras fontes documentais, como por exemplo, o
vídeo História dos Bairros - Cambuci: Muros e Telas ou com a
exposição virtual Imigração em São Paulo do arquivo público do
estado de São Paulo?

Há ainda a possibilidade de trabalhar com seu acervo pessoal,
no caso, Gilberto expõe, conjuntamente à sua história, fotos
de família e de sua infância. Como utilizá-las? A fotografia é
um testemunho do presente, que implica seleção, onde há a
intencionalidade de seu autor, que manipula o resultado a partir
do recorte executado. Esse jogo de inclusão e exclusão revela um
processo que evidentemente deixa mais informações fora do que
dentro do próprio retrato. Todavia, mesmo com suas limitações
e críticas necessárias, os acervos pessoais trazem muitas
informações de época, como vestimentas e locais do passado,
além de elementos importantes sobre o depoente, que ao
selecionar suas fotografias também conta muito sobre si mesmo.

clique e acesse o vídeo

clique e acesse

Maria Eliza Linhares Borges (2008) corrobora as colocações feitas acrescentando que:
[...] as imagens fotográficas devem ser vistas como documentos que
informam sobre a cultura material de um determinado período histórico e de
uma determinada cultura, e também como uma forma simbólica que atribui
significados às representações e ao imaginário social. (BORGES: 2008: 73)

Um bom exercício pode ser trabalhar com os conceitos de permanência e
transformação atentando-se, por exemplo, aos penteados, vestimentas ou locais,
sempre os problematizando com fotos contemporâneas, de preferência sobre os
mesmos temas e espaços.

Por fim, por que não analisar o próprio Gilberto a fundo? Ele também pode
ser o foco da pesquisa e do trabalho. Ao ler seu depoimento algumas vezes,
talvez seja possível observar suas crenças, pinçar seus ocultamentos, seus
preconceitos, suas virtudes, e tecer impressões sobre um representante
brasileiro, do sexo masculino, de sua faixa etária, do século XX e XXI.

A Igreja antiga ainda existe, todavia, esse novo
complexo sugere transformações no espaço e o
poder da religião católica. Não permite disparar
uma pesquisa e uma discussão?

Exemplo 2:

Várias histórias de
vida para discorrer
sobre um tema
Escolha qualquer tema e reflita: quantas trajetórias de vida, com
pontos de vista diferentes ou não, podem discorrer sobre ele? E o que
essa pesquisa qualitativa pode acrescentar sobre tal mote?
Uma enorme potência, correto? Essa maneira de trabalhar com
biografias é a mais comum em pesquisas da área de história oral,
sociologia, entre outros, acadêmicos ou não. Um dos motivos é que
as histórias de vida ajudam a problematizar versões da história dita
“oficial”. Não só, elas ajudam a incluir passagens, acontecimentos,
comunidades, organizações na história, essa, construída de maneira
democrática e por vezes liberta de orientações acadêmicas, por
exemplo. Fortalecem trabalhos autorais e singulares. O cruzamento
de diversas narrativas ajuda também a construir categorias de análise
e paradoxalmente desconstruir outras já existentes.
Um bom exemplo para este tipo de uso das histórias de vida são as
coleções virtuais disponíveis no portal do Museu da Pessoa, foco
deste roteiro, e que serão aprofundadas gradativamente.

Golpe de 64
(Ditadura Militar)

A coleção virtual “Golpe de 64” traz 15 depoimentos de diferentes
personagens com dessemelhantes envolvimentos com o
período. Entre o escopo da coleção, encontram-se profissionais
de diversas áreas, inclusive algumas celebridades, as idades se
assemelham, e por meio dos excertos de suas histórias é possível
destacar diferentes formas de militância, com ênfase em política,
ou reivindicações sociais ou ainda manifestações culturais. Os
entrevistados fazem referência a pessoas, programas, lugares, e
fatos históricos relevantes, como Romeu Tuma (1931-2010), diretor
geral do Departamento de Ordem Política Social (DOPS) entre os
anos de 1977 e 1982; Operação Bandeirante (OBAN), Destacamento
de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa
Interna (DOI-CODI (SP)), e a morte de Vladimir Herzog (1937-1975),
jornalista assassinado sob tortura nos porões da ditadura.
Todos estes temas por si só já desencadeiam pesquisas sobre o
período, pluralizam as atuações sociais da época, denunciam as
barbaridades e excessos do governo ditador e trazem a público uma
história pouco conhecida de resistência popular.
Não cabe aqui esgotar todas as possibilidades de uso da coleção,
mas vale destacar algumas potencialidades. Uma delas é propor
o diálogo dos depoimentos com outras fontes documentais, como
relatórios da Comissão Nacional da Verdade www.cnv.gov.br,
documentários, obras artísticas, inclusive com exemplos de ideias
contrárias ao posicionamento político dado pela coleção.

clique e acesse a coleção

Coleções virtuais
de histórias de vida
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.
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. 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.

Memórias da
literatura infantil
e juvenil
Memórias da Literatura Infantil e Juvenil, por exemplo,
foi um projeto realizado pelo Museu da Pessoa entre
os anos de 2008 e 2009. Foram entrevistadas 40
pessoas relacionadas à história recente da literatura
infantil e juvenil brasileira, entre elas, autores,
ilustradores, editores e críticos.
O objetivo de tal empreitada foi problematizar
este segmento da literatura de maneira inédita,
principalmente ao destacar questões como: a função
da literatura como arte, o papel da ilustração, os
processos de escrita e criação literária e as relações
pessoais dos escritores e ilustradores com suas obras.
O projeto resultou em duas publicações destinadas a
professores, um site, e uma coleção virtual.
clique e acesse a coleção

Sorrisos e segredos
Sorrisos e segredos é um exemplo de coleção virtual criada por uma internauta.
No caso, a colaboradora juntou histórias de mulheres de diferentes localidades,
projetos e, inclusive, de distintas formas de captação, como depoimentos de
histórias de vida e rodas de histórias. A autora dessa coleção construiu critérios
de escolha e fez sua seleção objetivando suas questões e investigação. Como
resultado, descortinou histórias onde revelações, segredos e resistências foram
contadas por mulheres que teimaram em viver seus desejos.
clique e acesse a coleção

Montando uma coleção
É manifesto que cada internauta tem uma intenção e um objetivo quando
acessa o acervo do Museu da Pessoa, e o uso das histórias de vida estará
relacionado a essas finalidades prévias. De qualquer maneira, independente
das motivações, a primeira ação será a investigação de histórias dentro
desta plataforma disponível na internet.

clique e acesse

A busca no Portal se dá por meio de tags, palavras-chave,
que são utilizadas para organizar todo seu conteúdo. É
relevante destacar que há um processo de captação e
processamento dos depoimentos que se encontram no
acervo. As entrevistas são realizadas, transcritas, editadas,
e o pesquisador responsável normalmente elege tags
para orientação do arquivo. 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 – literatura, por exemplo –, é imprescindível
que o internauta teste diferentes termos na área de busca
do acervo para achar seus depoentes. Seguindo os modelos:
literatura, livro, Machado de Assis, feira literária, Parati,
biblioteca, contos, leitura, todos são expressões que podem
levar a histórias relacionadas à literatura.
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.

Um Brasil de histórias – entre
estrofes, pontos e memórias
Antes de criar sua própria coleção, vale aprofundar o olhar sobre um exemplo
de coleção virtual de histórias de vida e seus possíveis usos. No caso, a coleção
Um Brasil de histórias – entre estrofes, pontos e memórias foi construída ao se
revisitar antigos acervos sobre o tema literatura, e ao garimpar novos depoentes
dentro do acervo do Museu da Pessoa. Veja o resultado:
clique nos vídeos para visualizar
Yaman Yaguare

Luis Mendes

Bartolomeu Queirós

Ruth Rocha

Sebastião Marinho

Marcelino Freire

Tula Pilar

Tatiana Belinki

Gonçalo Ferreira da Silva

Daniel Minchoni

As histórias trazem diferentes experiências
pessoais em relação ao ato de escrever, narrar,
tornar-se escritor. Elas podem ser analisadas
separadas ou conjuntamente, sendo evidente que
quando atreladas, os discursos se emparelham
dando novo sentidos às falas isoladas.
Em um primeiro momento, apoie-se em uma
história da coleção, como a de Luiz Ruffato.
Situações e histórias como a de Luiz Ruffato
se apresentam corriqueiramente no cotidiano.
clique e acesse o vídeo

A primeira leitura indica apenas uma passagem ordinária na vida de uma pessoa; em uma segunda leitura,
um pouco mais atenta, já se observam temas como preconceito, bullying, a “inocência” da criança e o
papel da leitura para a transformação do aluno. Ao adentrar ainda mais a narrativa, também se destacam
as estratégias formativas por parte da bibliotecária e também do pai, apresentadas de maneira graciosa
por um adulto ao se relembrar criança. E quando sabemos que Luiz tornou-se escritor profissional, autor
de romances, vencedor de prêmios literários, a passagem narrada torna-se ainda mais complexa e cheia
de significados. Toda essa explanação, claro, tem base em apenas um trecho de uma entrevista de história
de vida, datada, contextualizada.
A reflexão sobre a vida de Luiz poderia se tornar mais completa ao abordar sua entrevista na totalidade.
A partir dela, seria possível discutir sobre ele e suas raízes, suas crenças, sua relação com familiares, os
caminhos que o levaram à literatura, algumas reflexões sobre o mercado editorial, a profissão de escritor,
entre outros assuntos que sua narrativa traz.
A história de Luiz, isolada, já traz muitos elementos para o debate e pesquisa. Todavia, como citado
anteriormente, um caminho enriquecedor é acrescentar e cruzar informações com outros personagens
também correlatos ao universo da literatura, tendo assim, o foco da pesquisa sob um eixo temático:
literatura. Exatamente o que a coleção proporciona.

Os vídeos trazem outros personagens que possuem suas vidas ligadas, de
alguma maneira, ao universo literário. A história de Luiz Ruffato deixou de ser o
centro da investigação e passou a ser mais um recorte dentro deste campo da
literatura. E afinal, o que estas histórias acrescentam ao tema? Ao assistir os
pequenos contos, despontaram algumas reflexões? Foi possível reconhecer e
refletir sobre motivações pessoais para adentrar ao universo da literatura e da
arte de narrar, assim como vislumbrar, por meio das narrativas selecionadas,
traços culturais da sociedade brasileira?
Muitos dos entrevistados selecionados são famosos por suas publicações, mas
como eles mesmos evidenciam, por trás de uma grande obra, há sempre uma
grande história de vida. Suas trajetórias deixam claro que nenhum deles se
tornou escritor por um simples dom, pelo contrário, pessoas para adentrar ao
mundo das narrativas foram imprescindíveis, e o esforço e a perseverança com
a escrita igualmente.
Apenas este ponto pode desencadear uma boa reflexão, não?
É muito comum as pessoas acharem que os escritores, e artistas em geral,
nasceram para aquilo, e que um dia, após uma boa noite de sono, povoada de
instigantes quimeras do ato de sonhar, simplesmente acordaram e passaram
a escrever. As histórias trazem o contrário, pessoas e contextos foram
fundamentais, como conta Luís Mendes, que se encantou por “Les misérables”,
obra de Victor Hugo recitada pelo encanamento da privada por seu vizinho de
cela. Se não fosse a companhia das leituras de seu colega, onde Luís estaria?

Volta às origens italianas. Esta foi a
primeira viagem do depoente para
fora do Brasil. Ele escolheu ir para a
cidade italiana onde os avós maternos
nasceram. Local: Padova - 1996

É verdade que por um lado as histórias desmistificam a figura do escritor, afinal,
como lembra Tatiana Belinky, o escritor também “come, lê, brinca, vai à praia,
parece gente”, e mostram como é necessário teimar para prosseguir, fazendose valer a máxima sobre a relação inspiração e transpiração ao se edificar nova
obra. Todavia, há o encantamento pela vida, passageira e irrefutável, que diante
dos olhos atentos dessas pessoas se tornaram linhas, estrofes, livros inteiros.

Outro mote que as narrativas trazem é sobre a cara da literatura brasileira.
Que é qual mesmo? Exatamente isso: é plural, sem rosto acentuado, e de
uma riqueza do tamanho do indefinido. Yaguarê Yamãn, meio maraguá, meio
sateré-mawé, ouvia histórias dos mais velhos quando criança; tornou-se
também contador, e posteriormente passou a escrevê-las. Por meio de seus
versos, ofertou generosamente aos seus leitores a abertura de um mundo
mágico, o acesso a uma pontinha do universo indígena o qual pertence. Por
sinal, as gerações passadas influenciaram essas “pessoas-artistas”, seja pelas
boas e enfeitiçadas histórias de avós, seja pelos livros e discos de época,
produzindo e reproduzindo culturas vivas, dinâmicas e em constante diálogo.
Qual é a cara da literatura brasileira? É o cordel de Sebastião Marinho? É
Marcelo, Marmelo, Martelo de Ruth Rocha? São os poemas de Tula Pilar?
É de tudo um pouco? E o que as histórias contam sobre o Brasil se não
sobre ela mesma, nossa pátria mãe gentil? Gentil? Por vezes nem tanto.
Das fábulas ao duro ofício de existir, da erudição ao puro e simples
sentimento. E não se esqueça do douto apaixonado. Tudo em 26 letras
do alfabeto, em que Bartolomeu Queirós prontamente adverte, não
se esgota toda a emoção que se sente.

Yaguarê Yamãn

As histórias deram vontade de escrever? Talvez de ler mais? As
narrativas dispostas também destacaram diversas situações de
provações e obstáculos para a literatura e a arte de narrar. Será que
existe incentivo (de verdade, não ficção) para ler? Para escrever?
Pode-se chegar em casa contando que será escritor e viver de
“fantasias”?
Uma provocação, de fato, mas que conta muito sobre a sociedade e seus
valores. Se não fosse a persistência de muitos “Marcelinos Freire”, talvez
o que chegasse às mãos de ávidos leitores seria apenas reproduções de
reproduções de reproduções de reproduções.

Sebastião Marinho

Tula Pilar

As histórias apresentadas também trazem a existência do entorno, um
Brasil que se vê nas entrelinhas, e que a muito custo pula da vida para
a ficção, como na história de Luiz Ruffato, que descreve sua infância no
cortiço de Vila Teresa, o chamado beco do Zé Linco, onde moravam famílias
operárias, pobres, com muitas discussões, problemas de álcool e violências
domésticas. Não raramente, as experiências de vida se tornaram passagens
e personagens de seus livros. Vale um olhar atento então para essas
trajetórias de vida, não? Seja para saber o que inspirou esses escritores, seja
para aprender um pouco sobre o Brasil pela abrangência e ponto de vista de
suas memórias.
E por que não explorar a coleção ainda mais?
Um dos grandes embates no ensino de literatura nacional atual é como
sair de um ensino “histórico” da literatura, com suas inúmeras correntes
literárias dispostas em uma linha do tempo cronológica, para realmente
fomentar o gosto, a interpretação e a leitura dos alunos. O outro é quebrar
a hierarquia entre a literatura considerada canônica, os famosos clássicos,
e dos demais autores e gêneros literários.
Diante desse desafio, como a coleção virtual proposta poderia ser utilizada?
Por que não ouvir novamente as histórias e esmiuçar como cada um se
tornou um escritor? Procure identificar, por exemplo, como os livros e
narrativas entraram em suas vidas. Esse exercício permitirá reconhecer
a trajetória de cada um, tecer relações com seus contextos de trabalho e
compreender suas respectivas produções literárias.
A presença de livros ou da contação de histórias está presente na vida de
todos os depoentes. Essa percepção já é debatida entre especialistas da
educação e dada como óbvia para a formação leitora; todavia, vale frisar
que essa presença da literatura não precisa ser necessariamente de livros e
muito menos de livros consagrados pela crítica.

Casa onde o depoente nasceu e morou
até os 9 anos. De acordo com Luiz
Ruffato, a foto foi tirada “muitos e
muitos” anos depois que ele morou no
local, e hoje a casa não existe mais.

Ruth Rocha
Por outro lado, que tal desmistificar a relação da infância como resultante na
criação literária posterior? Veja o contraste entre as histórias de Daniel Michoni e
Ruth Rocha.
Daniel Minchoni
[...] Eu não sou uma pessoa de muita memória infantil assim, eu me
lembro dos amigos, das brincadeiras de rua, de briga, foi bastante
criado ali perto da rua, embora minha mãe e o meu pai foram bem
zelosos com a minha educação, então tem uma questão que é delicada
que é assim, os pais que tinham que trabalhar, o pai e a mãe e tal e
deixavam ali mesmo solto, eu tive vários amigos que morreram por
causa de droga, porque virou ladrão. Dos meus amigos de infância,
mesmo assim, que eu convivi, pelo menos uns seis morreram por
causa de droga, de crime, então eu considero essa minha ida para
o nordeste também uma coisa bastante possibilista, para usar uma
palavra que o Marcelo Bob de lá uma vez usou e ficou popular, mas
bastante possibilista para a minha visão de mundo e tudo, né, porque
é isso, convivi com amigos viciados em cocaína, que faziam pequenos
delitos para compra de droga, mas antes disso, a parte que me
interessa mais falar do que ficar falando dos desfechos, é que foi uma
infância muito rica de ambiente de rua assim, de molecada, soltando
pipa, jogando bola… (Daniel Minchoni. Entrevista cedida ao Museu da
Pessoa, 22 de junho de 2015)
Os autores também discorrem sobre o “fazer”, e afinal, quais são seus métodos?
E no que eles se apoiam para começar uma nova obra? Pelas histórias de vida,
nota-se a importância de suas experiências, seus constantes trabalhos de
observação do entorno e dos outros, sua abertura ao sensível, aos sentimentos, e
claro, muita atenção à vida que passa imperiosamente.
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Ruth Rocha
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Daniel Minchoni

Bartolomeu Queirós
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A coleção também apresenta autores de diferentes gêneros
literários, que tal ouvir suas narrativas para discuti-los? Que tal a
criação de Marcelino Freire?
Marcelino Freire
Marcelino Freire, escritor nascido em Sertânia, Pernambuco, hoje
residente de São Paulo, conta sobre o universo de seu entorno e
quanto o mesmo acabou por inspirar sua obra. Quais são suas
influências? Uma delas, citada por ele, foi a literatura de Cordel.
Será possível encontrar esses vestígios em sua escrita?
clique e acesse

E como São Paulo, após anos de convívio, passou a atravessar
suas laudas e estrofes? E ao acessar a história de Marcelino na
íntegra, o que mais há de perceptível para se debater sobre a
relação da experiência pessoal e sua produção literária?
Essas foram algumas das reflexões que a coleção Um Brasil de
histórias – entre estrofes, pontos e memórias puderam disparar,
e provavelmente, atentos leitores pensaram sobre outros
motes e questões para explorar, o que é ótimo! O importante é
destacar que toda essa reflexão partiu de uma busca temática,
e que muitas narrativas sobre um mesmo tema pluralizam as
interpretações sobre um objeto/assunto. Juntas, elas podem
formar uma coleção virtual, uma ferramenta que possibilita
ao internauta se apropriar de narrativas e temas oriundos das
histórias de vida pertencentes e disponíveis no acervo do Museu
da Pessoa. Além disso, as histórias também podem propor
debates com outras fontes documentais, o que amplia o universo
de relações e reflexões.

Marcelino Freire
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Bartolomeu Queirós

Coleção virtual – mãos à obra!
As histórias de vida trazem um universo cultural repleto de assuntos, conteúdos e significações.
A primeira etapa é pensar sobre um tema que seja relevante e que desperte seu interesse.
Tendo definido a motivação para o uso do acervo do Museu da Pessoa, segue-se a parte mais fantástica
desse trabalho: ouvir e garimpar histórias.
Realize a busca no Portal do Museu da Pessoa seguindo as recomendações anteriores. Leia as histórias,
se possível na íntegra, teça relações entre as biografias, reflita sobre suas conexões ou contradições.
Destaca-se que há um padrão a ser seguido para a confecção da coleção virtual – Título, Sinopse,
Tags. Cada sessão tem sua importância, e quanto mais completa a coleção estiver, maior visibilidade e
facilidade de acesso ela terá. Sugere-se que se escreva também um texto sobre a seleção realizada: pode
ser uma análise crítica, um artigo ou uma consideração para dialogar com a coleção criada, explicitando
o projeto realizado. Trata-se de um texto livre, onde pode ser evidenciada a motivação da pesquisa, o
processo de trabalho e, claro, as histórias de vida e suas análises. Assim, o realizador poderá explicitar
suas ideias e dialogar com o acervo do Museu da Pessoa e os demais internautas.
Não há um número exato de depoentes para compor uma coleção, o importante é ter a ciência de que
as histórias de vida são únicas, e que cada sujeito carrega suas experiências consigo, como partes
constitutivas de si mesmos. Uma questão comum aos internautas pesquisadores de histórias de vida é
a dúvida entre a busca do “ser comum” ou do “ser extraordinário”. Afinal, o que é mais representativo
sobre um tema, uma sociedade? Uma pessoa cuja história se assemelha a muitos outros de seu contexto,
ou o contrário, uma narrativa que não se encaixa dentro de sua conjuntura?
O importante é a coerência das escolhas das narrativas com a coleção imaginada, sem perder de vista
que a elaboração e reelaboração da mesma podem ser constantes de acordo com as pesquisas dentro do
acervo. A coleção não é uma amarra! E as histórias de vida, justamente por suas singularidades, sempre
transparecem novas situações e reflexões. Mais do que procurar histórias ordinárias ou excepcionais, de
dez ou de vinte pessoas, é fundamental ter a clareza de que se trata de trajetórias de vida de indivíduos,
registradas em determinados momentos e contextos, e que suas memórias trazem informações de quem
viu, viveu ou pensou ter vivido. Memórias que são subjetivas mas carregadas de informações e sentidos.
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Passo a passo
1. Navegar pelo portal do Museu da Pessoa
2. Escolher um tema (localidade, época, marco histórico,
um sentimento...).
3. Pesquisar sobre o assunto dentro do acervo
4. Escolher os depoentes para compor a coleção
5. Analisar as histórias; criar categorias de análise; refletir
sobre seus conteúdos; tecer conexões...
6. Selecionar outras fontes documentais como fotos e
documentos que dialoguem com o tema
7. Escrever um texto que dialogue com as escolhas
feitas (Afinal, por que escolheu tais histórias, tais
depoentes?)
8. Montar a coleção virtual

Avise ao mundo
sobre sua criação!
O Museu da Pessoa acredita que valorizar a diversidade
cultural e a história de cada pessoa como patrimônio da
humanidade é contribuir para a construção de uma cultura
de paz. Agora, você faz parte desse coletivo, então, após
criar e publicar uma coleção, avise ao mundo sobre sua
criação! Envie um e-mail para portal@museudapessoa.net
advertindo sobre seu trabalho, e divulgue sua coleção virtual
em suas redes sociais!

Para saber mais
O roteiro educativo é um guia, e quem faz o caminho com autonomia é o internauta. A melhor forma
de explorar o acervo e conhecer suas biografias é soltar a imaginação, é gostar de ouvir e, por que não,
também contar e compartilhar suas narrativas. Vale lembrar que os trabalhos com memória permitem
liberdade em relação a temas e oportuniza problematizar versões dominantes da história.
Faça parte dessa rede. Defina temas, organize depoimentos, monte coleções, examine experiências
individuais, de grupos ou nações.
E compartilhe suas impressões, sugestões e críticas por meio do site
www.museudapessoa.net ou pelo e-mail: educativo@museudapessoa.net
Para informações sobre cursos e contatos acesse:
www.museudapessoa.net/pt/educativo/cursos-e-oficinas
Ou ligue para 11 2144-7150.

clique e acesse as publicações de Metodologia

clique e acesse as publicações de Roteiros Educativos
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