Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura apresentam

Narrativas e aprendizagens
MEMÓRIAS ENTRE TRILHOS:
REDES, CONEXÕES E ENCRUZILHADAS
Roteiro educativo para uso do acervo do
Museu da Pessoa

Memórias entre trilhos: redes, conexões e encruzilhadas é um roteiro educativo elaborado pelo
Instituto Museu da Pessoa para orientar, sugerir, trocar e também aprender como utilizar o
acervo de histórias de vida pertencentes à instituição em projetos educativos relacionados à
temática ferroviária e contribuir com novas informações e olhares sobre o assunto.
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 toda e qualquer pessoa da sociedade. O acervo já conta com mais de 17 mil
depoimentos em áudio, vídeo e texto e cerca de 60 mil fotos e documentos digitalizados.
Trata-se de um museu em constante movimento e câmbio com a sociedade, onde a
colaboração dos 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.

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. Já 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, ou para dialogar com acervos já existentes?
O roteiro proposto se desenvolve como norte, longe da pretensão de modelo, e tem como base a
concepção de que todo educador 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?
Memórias entre trilhos: redes, conexões e encruzilhadas é um roteiro educativo
elaborado pelo Instituto Museu da Pessoa destinado ao uso de seu acervo. Ele pode
ser aplicado por qualquer pessoa, em contextos escolares ou não, que se interesse
pelo universo ferroviário e histórias de vida.
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, lutaram, viajaram, viram (juram que viram!),
sonharam, choraram, amaram, sobreviveram, desapontaram, salvaram, devolveram,
construíram e ainda lapidaram; de diferentes ocupações, de distintas localidades,
dos estrangeiros, ou até mesmo os que já faleceram; 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.
Pode-se pesquisar a memória de um sujeito, com todas as suas subjetividades em jogo, e é possível investigar muitas
experiências de vida com o intuito de refletir e registrar traços de uma memória coletiva.
De acordo com essas premissas, compreende-se que as histórias de vida podem ser encaradas como instantâneos da
realidade vivida, que trazem inspiração, como discursos de autoajuda, ou que podem ser empregadas para o engenho
ficcional, em oficinas de criação literária, temas para peças e roteiros de filmes. As narrativas podem ser utilizadas 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
utilização de biografias (em sua acepção
mais simples - uma história de vida)
em diálogo com o universo ferroviário,
que consiste não só no trem e na malha
ferroviária, mas nas pessoas, modelos,
símbolos e sua cultura material.

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!

Prólogo em dois atos

I ATO – COISA DO PASSADO?
Ói, oia o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Ói, oia o trem, vem trazendo de longe as
cinzas do velho Aeon... Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na
cabeça... Os átomos todos dançam, madruga, reluz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da
nuvem chumbo ficando pra trás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maça... Lá vai o trem sem destino.
Pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra. Vai pela serra, vai pelo mar... Não posso ficar nem mais um minuto
com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas,
só amanhã de manhã... E agora tudo bem. Você partiu para ver outras paisagens, e o meu coração embora finja fazer
mil viagens, fica batendo parado naquela estação...

Os trens, ou melhor, todo o “universo ferroviário” foi diversas vezes homenageado em nossa
cultura, seja por meio de músicas - como as calorosamente cantaroladas e citadas acima
- ou por poemas, contos, filmes... E não poderia ser diferente, afinal, o transporte sobre
trilhos, as “chaleiras”, os “monstros de aço”, as “marias-fumaça” foram revolucionárias em
nossa sociedade. Encurtaram distâncias, abreviaram encontros, e também deram acesso ao
novo, auxiliaram a imigração, a exportação e importação, o desenvolvimento da sociedade
brasileira como um todo.
A história do país conversa diretamente com a malha ferroviária que se constituiu, cidades
inteiras surgiram em uma relação dialógica entre sua existência e os caminhos abertos
pelos trilhos. Trajetórias estas de pujança, falência, resistência e permanência. E neste
emaranhado de escolhas político-econômicas, de desenvolvimento e desaparecimento de
urbanidades e culturas, de sucateamento seguido de privatizações, pessoas vivenciaram
tudo isso, e longe de maniqueísmos, contaram suas histórias, ou simplesmente as cantaram.

A primeira impressão é que a memória deste “universo ferroviário”, que engloba não só as
locomotivas, mas toda a estrutura e cultura de uma sociedade condicionada ao trem e da
economia dependente dele, se envereda para algo prazeroso, guardado no coração, porém
localizado no passado, distante, quase bucólico.
Músicas como as citadas corroboram com isso, e não poderia ser diferente, pois seus autores
vivenciaram aquelas experiências, as viagens, os horários, os amores, todavia, clichês são ótimos,
mas cabe ao educador problematizá-los e moderar situações que ultrapassem essas imagens préfabricadas.
De acordo com o relatório da administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) de 2015, no ano referendado, foram 831,4 milhões de passageiros transportados, com
uma média de 19,1 quilômetros a cada viagem por passageiro (CPTM: 2015: 7). Ou que tal pensar
nas 50 mil toneladas de soja transportadas por trilhos diariamente, que chegam aos terminais
como os de Rondonópolis e Alto Araguaia?2 E isso são apenas dois exemplos. O transporte
ferroviário, e todo seu entorno e esfera de influência, não é passado, é presente, muito presente!
Há toda uma história e pesquisa sobre este mote. Neste roteiro, presume-se que cada educador
tem sua especialidade e recorte sobre este amplo campo de investigação. Diante dessas
premissas em destaque - o trem como fenômeno social amplo e presente na sociedade e diante
de um educador-pesquisador - propõe-se o retorno à proposta inicial deste documento, o uso
das histórias de vida pertencentes ao acervo do Museu da Pessoa: Afinal, como as experiências
pessoais podem ser utilizadas em sala de aula ou em moderações com outros espaços? Que tipo
de fonte é essa e como elas podem dialogar com estas pesquisas e acervos já existentes?

Revista Globo Rural. Disponível em: http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Infraestrutura-e-Logistica/noticia/2016/03/mato-grossodespacha-diariamente-50-mil-t-de-soja-por-trem.html; Acesso em: 02 jun. 2016.
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II ATO – BIOGRAFIAS E ENTREVISTAS
DE HISTÓRIA DE VIDA
Quando me formei, eu consegui um trabalho de trainee na Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) que lidava com ferrovia
em São Paulo. [...] inicialmente, não foi muito agradável porque era uma empresa estatal, um grande cabide de
emprego, uma coisa já numa fase de decadência muito grande e sem uma cultura arquitetônica apesar da riqueza
que as empresas ferroviárias originais tiveram. A FEPASA era uma empresa muito ligada a questões do transporte,
especificamente o transporte metropolitano, o transporte de carga, muito voltada para os problemas que ela já
passava: perda de receita, perda de material rodante, enfim, todas essas questões. [...] O trem despertou um
imaginário muito grande. Você tem pintura, tem as obras de vários impressionistas do século XIX que se utilizaram
da figura do trem. Monet, Manet, a própria vanguarda russa usou os trens para levar a arte naquela fase, no início
da Revolução Comunista, aproveitando o trem como um elemento de divulgação e de levar arte, uma arte para o
povo, popular. Você tem vários artistas engajados criando projetos para isso. Você tem várias músicas que usam o
tema ferroviário, mostrando o cotidiano das pessoas que usavam trem também. É um elemento que virou símbolo
da Revolução Industrial, virou símbolo de velocidade, os futuristas também usaram muito o trem como arquétipo da
velocidade, enfim. [...] Cheguei a andar pela FEPASA, ainda funcionavam várias linhas, elas foram extintas entre 2000
e 2002. Nos anos de 1990, ainda tinha, muito precárias, mas ainda funcionavam várias linhas no interior. [...] eram
muito cansativas porque o trem ia muito devagar já por falta de manutenção, por problemas na via permanente, tinha
necessidade de uma velocidade muito pequena e por vários trechos urbanos serem passagem de nível, muita gente
que atravessava, havia toda uma necessidade de se ter cuidado. Era uma viagem muito demorada, impossível de se
comparar com uma viagem de carro ou de ônibus. Era a fase final mesmo do transporte.
(História de Antonio Soukef Júnior (27/08/1962), natural de Pedregulho, São Paulo.
Entrevista cedida ao Museu da Pessoa, 13 de agosto de 2010).

Nasceu no interior de São Paulo e ainda pequeno mudou-se com a família para a capital em
uma casa perto do Parque do Ibirapuera. Já adolescente, transferiram-se todos para Serra
Negra (SP) por conta do emprego de seu pai. Mais uma vez de volta à capital, fez cursinho
e entrou na faculdade de Engenharia. Foi um período de muitas dificuldades que acabou o
desestimulando em relação à universidade, mas, justamente por conta delas, mudou e passou
a cursar Arquitetura. Apaixonou-se pela nova área, pois ela unia campos de seu interesse,
incluindo arte, cinema e literatura. Quando se formou, conseguiu um emprego como trainee
da Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa), e assim passou a conhecer mais a história das ferrovias.
Antonio começou numa área de layout, e depois, quando foi criado o Departamento de
Patrimônio Histórico, foi fazer parte da equipe multidisciplinar que migrou para lá. Antonio
fez mestrado e doutorado sobre o “universo ferroviário”, onde destaca-se seu posicionamento
militante em relação à questão da preservação dos remanescentes arquitetônicos das ferrovias.
clique e acesse

Histórias como a de Antonio se apresentam corriqueiramente no cotidiano, inclusive,
semelhanças e sincronicidades com trajetórias como essas são frequentes, não é mesmo?
Dentre um oceano de histórias possíveis para este prólogo, sua narrativa foi escolhida por
se tratar de um sujeito que viveu o “universo ferroviário” diretamente, mote desse roteiro
educativo. É interessante notar como o narrador conta sua trajetória de vida, como apresenta
um percurso atrelado às viagens e o dia a dia de trabalho em uma empresa ferroviária somado
a informações vindas de leituras externas, e o mesmo também não esconde em sua fala sua
opinião em relação ao contexto vivenciado. Experiência, informação e opinião que resultam em seu olhar
e compreensão particular sobre a própria existência, e claro, sobre os trens, as ferrovias, as cidades, a política, as
pessoas...
E diante desse tipo de patrimônio, a memória com suas congruências e subjetividades, questiona-se: O que o excerto
destacado traz sobre o entrevistado? E sobre o “universo ferroviário”? O que ele apresenta como experiência pessoal?
E o que vem de seus estudos? E seus “achismos”? E como exibe seus conceitos? E suas significações?
Desveladas as principais fontes de trabalho deste roteiro, o II ato dessa introdução termina com questionamentos que
se voltam para os próximos passos dessa empreitada formativa.

BIOGRAFIAS E O UNIVERSO
FERROVIÁRIO

Museu da Companhia Paulista.
Sala Engenheiro Francisco Paes
Leme de Monlevade.

clique e acesse

A história da malha ferroviária brasileira normalmente é contada nos livros por um viés político-econômico. Destacam-se vultos,
personagens ilustres, marcos e datas como a primeira construção ferroviária no país, orquestrada por Irineu Evangelista de
Souza (Barão de Mauá) que recebera a concessão imperial no ano de 1852, e cuja linha fora inaugurada por Dom Pedro II no dia
30 de abril de 18543. Ou, por exemplo, apresentam sua expansão sempre atrelada a economia, como a intrínseca relação entre o
café e a malha ferroviária paulista.

Os espaços museológicos que trabalham com o tema ferroviário muitas vezes robustecem esses tipos de discursos. É comum
encontrar na moderação de suas coleções o destaque a uma história de glória (quase mítica, que ficou no passado), pautada em
personagens (famílias) e fazendas, e o retrato de um cotidiano de trabalho quase estático no tempo. Para tanto, normalmente
se apoiam na materialidade de seus espaços e na cultura material de seu acervo, como antigas estações ferroviárias, máquinas,
vestimentas, móveis, e por vezes objetos pessoais de antigos funcionários, artefatos que são os mesmos há décadas e que
corroboram com a construção de um modus operandi viciado de monitoria e diálogo com seu próprio acervo.

Contudo, o “universo ferroviário” é muito mais complexo do que datas,
personagens ilustres e antigas marias fumaça, não é mesmo? Quantas
cidades cresceram e desapareceram com a chegada e partida dos trens?
E a representação do progresso? E o impacto no sonho das pessoas?
Adentrar na história da malha ferroviária brasileira é embrenhar-se
na história da própria sociedade brasileira. Felizmente, além de bons
historiadores, sociólogos, jornalistas que discorrem sobre o assunto,
também é possível encontrar museus com ótimos encaminhamentos
sobre o tema. É incrível, por exemplo, as moderações possíveis com as
imagens do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, que cobrem a
chegada dos imigrantes de trem à hospedaria em São Paulo.

Maria fumaça – Museu da Imigração do
estado de São Paulo (10/03/2008)

clique e acesse

Maria fumaça – Museu da Imigração do estado
de São Paulo (s/d; desembarque de migrantes)

clique e acesse

3

Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes. Disponível em: http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp ; Acesso: 30 jul. 2016.

De qualquer maneira, sempre é necessário cuidado. Ulpiano Bezerra de Meneses (2000) explana que um dos principais erros
das áreas educativas de museus é colocar-se como um “depósito de informações” onde seu visitante somente apreende
mensagens. E o autor ainda acrescenta: Perguntas, mais que respostas: não se está tratando de educação? Respostas, mais
que perguntas: está-se tratando de treinamento, adestramento. (MENESES: 2000: 97). E é principalmente nesse ponto que as
histórias de vida vêm a somar.

Depoimentos como o de Antonio Soukef Júnior trazem informações que normalmente não se encontram em documentos
oficiais sobre a história do “universo ferroviário”, pois trata-se de uma experiência particular. Ele viu e sentiu coisas em relação
a Fepasa, por exemplo, que ajudam a problematizar a empresa. Pensando em um ambiente formativo como um museu, não
serão datas e números que poderão ser apropriados, mas sensações, julgamentos e sintetizações de quem viu o processo de
desmantelamento da rede, e isso provavelmente pode ajudar a problematizar discursos dados como certos. Como disse o autor,
pode criar mais perguntas, mais questionamentos não só sobre o trem e a malha ferroviária, mas sobre a sociedade, município,
o entorno de alunos e visitantes desses espaços museológicos.

Antonio Soukef Júnior conta em seu depoimento:

[...] na época, muitas das prefeituras, onde a FEPASA tinha trilhos, pediam a retirada dos trilhos.
Vinha muito pedido de deputado, de prefeito para tirar e era muito curioso porque várias dessas
cidades nasceram por causa da ferrovia ou se desenvolveram por causa da presença dela. E a ferrovia
não era centralizada, era periférica e a cidade cresceu por causa da presença da ferrovia, quer dizer,
a ferrovia é um grande indutor de desenvolvimento e os trilhos acabavam sendo envolvidos pelo
centro. Como ela perdeu importância num determinado momento, ela entrou em decadência, a área
envoltória a ela acabou se deteriorando também. Era por isso que se pedia, mas eu achava uma
contradição. Eu queria entender um pouco esse fenômeno, aí eu escolhi a cidade de Mayrink que
foi uma vila ferroviária, depois cresceu e se tornou cidade... O que era a vila, hoje é o centro e tem a
linha férrea passando no meio e dividindo de uma maneira muito marcante o município. Então, eu
queria entender como poderia se pensar alternativas, porque havia todo um complexo lá de oficinas,
depósitos e armazéns que estão conformados pelos trilhos e que acabam gerando todo um conflito,
depois que a ferrovia deixa de ter importância.

Normalmente, a informação sobre a história ferroviária do país se interrompe no
desmantelamento de sua malha por motivos econômicos e ponto final. Uma opção
historiográfica. Todavia, é interessante quando se torna possível observar as manobras
políticas, a especulação imobiliária, a responsabilidade de cada departamento, e atentarse a questionamentos como: Por que as municipalidades e a especulação imobiliária não
projetaram o desenvolvimento das cidades junto a linha férrea? Que desperdício! Diriam
alguns. Mas, afinal, o que aconteceu? E será que foram apenas erros? No discurso de Antonio
há informações sobre o que ele viveu, sobre o que ele estudou e sobre o que ele pensou a
respeito. Ambos os eixos podem disparar pesquisas e novos questionamentos.
Há ainda as sintetizações e compreensões que sutilmente o depoente apresenta, como a
sensação de contradição, a observação de complexidade e a percepção de conflito em torno
da desestruturação do complexo ferroviário, o que engloba o fim de uma indústria, de um polo
de desenvolvimento e comunicação da cidade.
Há muitos recortes possíveis a serem feitos dentro de um campo tão vasto como o “universo
ferroviário”. Atentar-se as pessoas que compõem e interagem com esse espaço é uma das
seleções possíveis. E como qualquer procedimento, são necessários certos cuidados quanto a
utilização de fontes como as histórias de vida.
Os quadros abaixo manifestam dois caminhos básicos para organizar as investigações sobre
as narrativas presentes no acervo do Museu da Pessoa: O primeiro é pesquisar a fundo
um depoente/depoimento e destacar e esmiuçar ao máximo os temas abordados pelo
colaborador. Por meio da trajetória de um indivíduo é possível disparar ações, pesquisar
temas, mobilizar grupos, confrontar sua experiência com outros documentos etc.; O outro é
utilizar muitas histórias de vida para se compreender um tema específico, e assim pluralizar
os pontos de vista sobre o assunto. A pesquisa inicia-se de um mote e os depoentes são
selecionados a partir do eixo temático escolhido.

Opiniões

Viagens

Profissões

História ferroviária

Significações

Leituras

Etc.

História de vida

História de vida

Experiências

Trem

Serviços

História ferroviária

Pessoas

Tecnologia

Cidades

Economia

Etc.

História
de vida

“Universo
ferroviário”

As pessoas fazem parte
do “universo ferroviário”,
assim como ele só existe
a partir das pessoas.

História de Antonio

Os esquemas em destaque ressaltam a infinidade de temas e recortes originados a partir da temática ferroviária e também das
histórias de vida, além disso, destacam a relação intrínseca entre ambos. A história de Antonio pode ser disposta no esquema:

Experiência na FEPASA

Opiniões: “cabide de emprego”, sucateamento
da rede, comparação com outriora...

Viagens em trens antigos

Mestrado e doutorado em
temas correlatos

História ferroviária

Defesa do patrimonio ferroviário

Leituras: o uso político e cultural do
“universo ferroviário”

Etc.

A narrativa de Antonio quando arranjada no quadro explicita alguns caminhos que logram ser seguidos, pode-se,
por exemplo, disparar uma pesquisa e aprofundar os temas elencados por ele. Como seria a história da Fepasa?
Ou como foi a apropriação do tema ferroviário pela arte? Também é possível investigar o paradoxo presente em seu
discurso, por um lado ele faz inúmeras críticas ao trabalho, a rede ferroviária, e por outro demonstra seu encanto,
defende-a, e deixa evidente seu tom pesaroso em relação ao desdobramento do transporte ferroviário. A partir de
uma história de vida, é possível então iniciar ações como debates, investigações, problematizações e diálogos com
outros documentos e fontes. Sua voz ainda pode ser somada à de outros e assim possibilitar a construção de um
mosaico informativo a partir de narrativas.
Os sujeitos têm diferentes envolvimentos com o tema, e é evidente que alguém que trabalhou
com o transporte ferroviário durante anos terá uma relação distinta a este universo do que alguém
que era diariamente acordado por seu barulho ou que o utilizava para se deslocar para o serviço.
Todavia, ambos relatos trazem informações e permitem refletir sobre o tema por ângulos diversos.

REDES,
CONEXÕES E
ENCRUZILHADAS
Como citado na apresentação desse documento, o roteiro educativo é
apenas um norte para os educadores que queiram utilizar histórias de
vida em seus cotidianos de trabalho. A aplicação dele é livre, e pode
e deve ser utilizado, transformado, revisitado, e para os que criarem
situações novas, não deixem de compartilhar suas ideias!
Dito isso, a partir desse momento, segue-se um encaminhamento
que visa assegurar alguns pontos mínimos para o trabalho com as
narrativas, o que não poderia ser diferente, pois é cada instituição,
área educativa, professor, que conhece seu grupo de trabalho, seu
acervo, com propriedade, e que pode estabelecer conexões certeiras
entre as histórias de vida presentes no portal do Museu da Pessoa e
seus respectivos arquivos, coleções e alunos.

Um olhar sobre o eu
Trabalhar com a história de terceiros requer muita atenção e respeito. Então, antes de sair investigando a vida alheia, por que não
se colocar no lugar? Uma das formas de se apropriar dessa situação é trazer o olhar para si mesmo, de narrar sua própria história.
Quantas coisas se passaram, não é mesmo? O desafio é selecionar o que contar, afinal, o que fica em sua história e o que sai?
A) O primeiro passo é criar um perfil no Museu da Pessoa.
Ao entrar no Conte sua História siga os passos indicados pela
plataforma, ele é fácil e autoexplicativo.
Para esse exercício de narrar sobre a própria história sugere-se uma
dinâmica aparentemente simples: a escrita de um texto biográfico. A
composição é livre, pode ter uma lógica cronológica ou não, também
não há limite de páginas, porém, é imprescindível selecionar marcos
pessoais vivenciados, que variam de indivíduo para indivíduo, como
o primeiro emprego, uma viagem, o dia do casamento. O importante é
clique e acesse
refletir sobre as seleções feitas e responder: Afinal, o que eu quero contar
sobre mim, para outro, que seja significativo? É importante frisar que se
trata de um texto pessoal, significativo e público, pois ficará disponível na internet. Também é importante destacar que quanto mais
detalhes sua narrativa tiver, com pormenores, descrições das situações e sensações, mais completa e cativante ela ficará.
A atividade texto biográfico trabalha com conceitos importantes para a historiografia e para o trabalho executado pelo Museu da
Pessoa, como seleção, marcos, rupturas e permanências. Ao realizá-la, o educador perceberá que não é fácil selecionar os eventos que
compõe sua própria trajetória, notará que há muito mais informação de fora do que propriamente foi contado, que a publicidade dos
acontecimentos são crivos fundamentais da narrativa, e que as significações e compreensões sobre determinados temas podem ser
fugidios e mutáveis, sobretudo em relação à episódios, agora, distantes no tempo.
É evidente que os entrevistados e depoentes do acervo do Portal do Museu da Pessoa passaram pelos mesmos processos, de
memória e esquecimento, de seleção e triagem, de ocultamento e silêncio, e o mais importante: a seriedade em relação à observação
de sua própria trajetória. A vida traz altos e baixos, a felicidade é episódica, e o uso respeitoso dessas narrativas é fundamental!

Escuta do outro
Após a experiência de narrar sobre si
mesmo, o próximo passo é apurar a
escuta, a verdadeira escuta sobre o outro.
Quem quer trabalhar com histórias de vida
tem que gostar de ouvi-las, não é mesmo?
E nada melhor que uma boa história!
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Lourdes Alves de Souza
As histórias desses três depoentes podem
ser lidas e acessadas na íntegra. Elas são
muito mais complexas do que os vídeos
apresentam e se enveredam por diversos
temas que perpassam, mas também
excedem o “universo ferroviário”. De
qualquer maneira, os pequenos vídeos
apresentam um pouco seus protagonistas
e proporcionam diferentes formas de se
relacionar com o tema deste roteiro.
Dionísio Schockness nasceu em Porto Velho
em 1922 quando o estado de Rondônia ainda
nem existia. Seus pais vieram da Ilha de Granada,
colônia inglesa, para tentar a sorte no país. Charles
Schockness, marceneiro, foi contratado para trabalhar na
construção da linha de ferro Madeira – Mamoré. Dionísio
seguiu os passos do pai e começou a trabalhar logo menino
como aprendiz de oficina e construiu sua carreira na estrada
de ferro até aposentar-se em 1969.
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Dionísio Schockness
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Ana Maria Soares de Salles Mariano

Já Anna Salles traz o olhar de menina. Seu pai era ferroviário da companhia Sorocabana, e
assim as viagens, o barulho, a fumaça, as vilas, os outros funcionários com seus distintos
papeis dentro desse “universo ferroviário” ficaram guardados em suas lembranças.
Memórias que trazem compreensões que vão além dos trilhos, chegam nas pessoas e suas
relações, e que estruturam quem ela é.
Lourdes Alves expõe ainda outra relação com os trens, apresenta o transporte do dia-adia, carregado de emoção, uma imagem gostosa de quem viveu dias felizes sobre trilhos.
Os vagões durante o trajeto para a universidade tornaram-se palcos de música e trocas
importantes em sua vida.
Destaca-se que são pessoas de caminhos totalmente diferentes, cujas entrevistas foram
registradas por meio de projetos igualmente díspares e que trazem informações sobre
os trajetos, a profissão, as pessoas, o sucateamento, a transformação das ferrovias e das
pessoas que interagiam sob sua influência.
Trabalhar com histórias de vida é lidar com essa diversidade. As narrativas não vêm para
comprovar e/ou ilustrar uma tese, pelo contrário, pois essas vozes por vezes são dissonantes
e por outras convergentes. Trazem uma pluralidade e complexidade tamanha que a prática
da escuta se torna fundamental.

Uso das histórias
As narrativas dos depoentes como visto se cruzam e se afastam de diversas maneiras, e já foi
esclarecido que não é um trabalho fácil dependendo do objetivo de seus usos. Segue-se então
uma das maneiras de se usá-las, em contextos museológicos e escolares, que é coloca-las em
diálogo com outras fontes.

A) Faça uma pesquisa de histórias de vida relacionadas ao tema “ferroviário” no portal do
Museu da Pessoa.
O acervo do Museu da Pessoa está disponível na internet e a busca em seu portal se dá por meio de tags,
palavras-chave, que são utilizadas para organizar todo seu conteúdo. É relevante destacar ao educador que há
um processo de capitação e processamento dos depoimentos que se encontram no Portal. As entrevistas são
realizadas, transcritas, e o pesquisador responsável normalmente elege tags para orientação do arquivo. Significa
que ao buscar um tema, ferrovias, por exemplo, é imprescindível que o educador teste diferentes termos na área
de busca do acervo para achar seus depoentes. Seguindo o exemplo: ferrovias, ferrovia, trens, estação Júlio Prestes,
ferrovia Sorocabana, trilhos, todas são expressões que podem levar a histórias relacionadas ao tema ferrovias. Além
disso, há ainda a busca avançada que permite a pesquisa por meio de outras informações, como por localidade,
profissão, período, entre outros.

B) Dentre as histórias que surgirem, selecione ao menos 5 histórias para lê-las integralmente.

C) Destaque temas, conteúdos e crie categorias que organizem as informações trazidas pelas histórias. Após a leitura,
questões sobre o “universo ferroviário” surgirão. Tendo como exemplo a história de Antonio Soukef, já conhecido
pelo leitor: O que sua história traz sobre o tema? O que ele apresenta como experiência pessoal? E o que vem de seus
estudos? E seus “achismos”? E como expõe seus conceitos? E suas significações? Elabore questões para suas fontes.

Um quadro pode ser útil na organização de informações, conteúdos,
ações posteriores e cruzamentos entre as histórias, como por exemplo:

Nome

Sobre tema 1

Sobre tema 2

Sobre questão 1

Sobre questão 2

Depoente 1
Depoente 2
Depoente 3
...

D) Realizada a investigação e organização das histórias de vida, pesquise em outras fontes
as informações apresentadas pelos depoentes, e em seguida cruze e/ou confronte o
resultado dessa empreitada com novas fontes, como vídeos, objetos, localidades.

Os depoimentos podem somar ou trazer pontos de vista diferentes sobre um mesmo
tema. As histórias podem ser usadas para disparar uma pesquisa, uma discussão, podem
propor um olhar sobre a materialidade presente em uma exposição, desde exemplificar
um conhecimento de um maquinário até dar uma outra versão a uma foto exposta durante
anos sem questionamento.

...

Uma atividade que pode ser interessante é analisar um mapa antigo da malha ferroviária da região que
lhe interessar, confrontar com um mapa recente da mesma localidade, em seguida destacar as estações
que existiam anteriormente e hoje já não estão presentes no mapa, isso, sem perder a oportunidade de
problematizar o porquê dessas mudanças e permanências, e então dialogar com histórias de vida dessas
antigas paradas que foram desmanteladas. As narrativas das pessoas entram nessa discussão de diversas
maneiras, como um ex-funcionário, morador, usuário, comerciante... Como no exemplo abaixo:

Mapa da estrada de ferro Madeira-Mamoré, 1904, sem escala.
Revista Kosmos. Coleção de Jorge A. Ferreira Jr. Domínio público.

Estrutura ferroviária de Rondônia
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No balcão de Seu Zizi
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[...] Eu vendia muita lenha... eu era bem quisto com os
maquinistas do trem porque eu dava vinho pra eles. Eles
gostavam muito de vinho, sangria, vinho tinto com canela
e açúcar. Eu já botava os copos “assim” pra eles, daí eles
tomavam duas, três garrafas e eu não cobrava. Mas também
levavam toda a minha lenha, podia ser até... algodão (risos).
(Alcimar Francisco do Casal (Seu Zizi), entrevista cedida ao Museu da
Pessoa, publicada em 10 de dezembro de 2010).

Os mapas apontam para transformações e permanências em relação
ao desenvolvimento da linha férrea e do próprio estado de Rondônia.
A história de vida por sua vez traz a relação do dia-a-dia com o
empreendimento. Seu Zizi fala de seu comércio e também sobre o
crescimento da região que acompanhou de perto, inclusive com os
diversos personagens que passaram por aquelas paradas.

A atividade pode ser continuamente desdobrada. Por exemplo, e se
colocadas várias histórias de vida sobre o “universo ferroviário?

Um trem de histórias
Ainda é possível cruzar com documentários, artigos de historiadores e
documentos jornalísticos. O importante é deixar claro que as histórias
de vida trazem ângulos diferentes sobre a temática ferroviária, e que
acrescentam informações de uma história do cotidiano que podem
auxiliar a promover bons diálogos com conteúdos já trabalhados em
acervos museológicos ou em textos em sala de aula.

Alessandro Portelli (1998) lembra que a memória se constrói no
indivíduo, e que ela só se edifica como coletiva por meio do mito,
no folclore, nas instituições, e por delegação (quando uma história
condensa várias histórias). Para o autor, a memória coletiva não é
espontânea, ela seria mediatizada por ideologias, linguagens, senso
comum e instituições, ou seja, ela seria uma memória dividida. Diante
desse posicionamento, considera-se nesse roteiro que as histórias de
vida, justamente por essa relação entre os indivíduos e as diversas
manifestações do coletivo, são excelentes meios para explorar
significados subjetivos da experiência vivida (do indivíduo), sendo que
alguns desses podem ter abrangência coletiva. As trajetórias podem
então mostrar sim traços de uma coletividade que permitem questionar
e aprender sobre determinados contextos.
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Por que você não cria a
sua própria coleção?
clique e faça sua coleção virtual!

Todos os depoentes, documentos e coleções foram escolhidos para exemplificar as atividades,
e com certeza poderiam ser outros, o importante é destacar o procedimento do uso das histórias:

A) Investigar histórias de vida relacionadas ao tema “ferroviário” no portal do Museu da Pessoa;

B) Selecionar ao menos 5 histórias para lê-las integralmente;

C) Destacar temas, conteúdos e criar categorias que organizem as informações trazidas pelas narrativas;

D) Pesquisar em outras fontes as informações apresentadas pelos depoentes, e em seguida cruzar
e/ou confrontar o resultado dessa empreitada com novas fontes, como vídeos, objetos, documentos,
localidades, entre outros;

E) Escrever uma reflexão, propor uma sequência didática com uso das histórias de vida, sugerir uma
mediação em acervo permanente e/ou localidade com as narrativas dos depoentes escolhidos;

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

Adeus de volte logo
Memórias entre trilhos: redes, conexões e encruzilhadas termina por
aqui. Ele traz um pequeno recorte de possibilidades para que as histórias
de vida sejam utilizadas em diferentes contextos, no caso, sob a temática
ferroviária, com critério e atenção.
Destaca-se que o roteiro 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.
Caso queira aprofundar sobre os temas ofertados nesse roteiro, não
deixe de procurar o Museu da Pessoa, e compartilhe suas impressões,
sugestões e críticas por meio do site www.museudapessoa.net.
Para informações sobre cursos e contatos acesse:
www.museudapessoa.net ou ligue para (55 11 2144-7150).
Obrigado, e até breve!
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