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A violência em qualquer escala floresce em ambientes onde a 

vida humana individual tem pouco ou nenhum significado. Por 

outro lado, revelar as experiências únicas biográficas dos indiví-

duos serve como um ato de resistência às forças que, por razões 

políticas, culturais e sociais, procuram torná-las desconhecidas ou 

negligenciadas. Em todo o mundo, organizações de base comu-

nitária, instituições educacionais e culturais desenvolvem projetos 

inovadores para celebrar e promover a compreensão do passado 

e do presente, com a participação de cidadãos comuns. Muitas 

dessas iniciativas se apoiam na valorização das experiências locais, 

de grupos minoritários, como forma 

legítima de preservar seus saberes e fa-

zeres, aqui entendidos como patrimô-

nio cultural, imaterial ou intangível, 

em vias de desaparecimento ou em risco.  

Desde sua criação em 1991, em São Paulo, o Museu da Pes-

soa, organização da sociedade civil de interesse público sem fins 

lucrativos, conecta pessoas e grupos por meio de suas histórias. A 

organização atua para registrar, preservar e transformar em infor-

mação histórias de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade. 

A partir de metodologias próprias, capta, organiza e edita con-

teúdos disseminados em publicações, programas de rádio e TV, 

exposições e no portal www.museudapessoa.net. A partir da ex-

periência brasileira, foi criada uma rede internacional de histórias 

de vida, com museus congêneres em Portugal, Estados Unidos e 

Canadá. Em 20 anos, o Museu da Pessoa já realizou 200 projetos 

de memória e hoje conta com um representativo acervo de 15 

mil histórias de vida e 72 mil documentos e fotos digitalizados.

Introdução
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Memória dos Brasileiros

Em 2006, o Museu da Pessoa iniciou o Projeto Memória dos 

Brasileiros, que buscou valorizar as memórias, saberes e experiên-

cias como fonte de conhecimento e desenvolvimento de pessoas, 

grupos e comunidades pelo país. Esta publicação traz informa-

ções valiosas, que podem servir de inspiração para que outros 

programas e projetos educacionais, sociais e culturais possam ser 

gerados a partir do uso da memória.

O Memória dos Brasileiros contempla quatro linhas temá-

ticas: “O Brasil que Muda”, com narrativas de empreendedores 

sociais e lideranças comunitárias; “O Brasil que precisa Mudar”, 

que apresenta histórias de pessoas afetadas pelos conflitos sociais 

do país; “O Brasil Urbano”, que evidencia o crescimento e as 

modificações nas cidades e nas relações de trabalho; e “Saberes 

e Fazeres”, que reconhece o valor da tradição oral e busca pre-

servar o conhecimento presente nas mais diferentes expressões 

culturais brasileiras.

O projeto registrou cerca de 300 histórias de vida de brasileiras 

e brasileiros ao longo de seis anos, com cinco expedições culturais 

pelo país. Foram 13 Estados e 38 cidades visitadas em todo o terri-

tório nacional. O Projeto Memória dos Brasileiros é uma coleção 

orgânica e em desenvolvimento, que cresce por meio de novas 

expedições, cabines itinerantes de captação e registro de histórias, 

programas ou projetos afins e é essencial para o cumprimento da 

missão do Museu da Pessoa no Brasil. Nas próximas páginas você 

vai conhecer um pouco mais sobre como este trabalho foi realiza-

do e quais as potencialidades deste rico acervo.
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11Conceito geral

Para além de um espaço comum com-

partilhado por um grupo de pessoas, 

um território tem sentido para uma 

comunidade na medida em que adqui-

re significado histórico, afetivo e eco-

nômico para aqueles que o habitam. 

Com o passar das gerações, as expe-

riências do grupo passam a constituir 

parte da memória coletiva daquele 

grupo. Dessa memória emergem nar-

rativas míticas e históricas. Surgem as 

tradições, em geral, orais. Nessas nar-

rativas estão presentes valores, saberes, 

técnicas e o conjunto de experiências 

que revelam um sentido comum de 

mundo àquele grupo, constituindo as-

sim um território simbólico.

Compreender uma comunida-

de implica não somente destrinchar 

suas estratégias de sobrevivência, mas, 

sobretudo, perceber o território sim-

bólico que seus integrantes comparti-

lham. As histórias de vida, por seu lado, são narra-

tivas traçadas pelos indivíduos. São singulares, pois 

constituem o conjunto de experiências pessoais 

de cada um, e apresentam traços comuns na me-

dida em que esses indivíduos compartilham um 

mesmo território (físico e simbólico). O conjun-

to dessas histórias termina por constituir um pai-

nel multifacetado e rico da comunidade.

A história oral é uma metodologia de cons-

trução de histórias – individuais e coletivas. É 

uma metodologia que implica “troca”, isto é, as 

narrativas surgem na medida em que são estimu-

ladas por outros (seja este um entrevistador ou 

um círculo de pessoas). Essa “troca” traz a escuta 

como base. Essa escuta pode tornar-se conhe-

cimento se as histórias coletadas e compartilha-

das forem sistematizadas e analisadas. Assim, para 

além do efeito mágico e transformador que a 

“troca” de histórias possui, as narrativas criadas 

podem ser utilizadas como base para planos de 

desenvolvimento de uma dada comunidade ou 

mesmo para estudo do território físico e simbó-

lico daquele grupo.  

A metodologia desenvolvida pelo Museu da 
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Pessoa, ao longo de seus 20 anos de atuação, define três etapas essen-

ciais na construção da narrativa histórica de um grupo: construir, or-

ganizar e socializar histórias. Essa metodologia possibilita que qualquer 

grupo ou organização seja responsável pela construção e socialização 

de sua memória. O cerne conceitual está em partir da história de cada 

um (eu), compartilhá-la com o grupo (nós) e finalmente socializá-

la com um grupo externo à comunidade (todos). Essa metodologia 

estabelece condições para compor um mapa com as experiências e 

práticas de um grupo. 

Por que histórias de vida?

A memória – individual e coletiva – é a forma de registro mais pri-

mordial que possuímos. De forma seletiva, tanto grupos quanto indi-

víduos articulam suas experiências passadas, formulando uma narrativa 

histórica acerca de suas trajetórias. Essa narrativa é construída e recons-

truída segundo nossas perspectivas presentes, ao mesmo tempo em que 

constitui a base a partir da qual vislumbramos nosso futuro. A memória 

oral, por sua voz, representa a forma mais antiga de transmissão e con-

solidação dessa narrativa.

O trabalho com memória oral permite mobilizar a comunida-

de envolvida, na medida em que valoriza a vivência pessoal de seus 

integrantes. Estimula ainda a conscientização da comunidade para a 

importância da participação de cada um na construção dessa história. 

A percepção coletiva de que o cidadão pode ser agente de sua própria 

história proporciona uma revisão dos valores vigentes e possibilita a 

transformação social de forma responsável e participativa.
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Por meio das histórias de vida, é possível 

evidenciar os vínculos entre o indivíduo e a 

sua cidade, preservando-se uma diversidade 

de experiências que, em geral, se dispersam 

com o passar dos tempos e com a sucessão 

de gerações.

O registro de histórias de vida a par-

tir de uma metodologia da memória oral 

permite a criação de uma fonte de infor-

mação única e preciosa. As histórias de vida 

reunidas são capazes de revelar como os 

indivíduos de diversos setores da sociedade 

vivenciam e pensam seu dia a dia, seu pas-

sado e futuro.

Metodologia

Cada uma das fases do projeto demandou 

elaboração de roteiros específicos, seleção 

e mapeamento das pessoas entrevistadas, 

registro dos depoimentos e finalmente 

seu tratamento, organização e comunica-

ção. O projeto foi amplamente registra-

do, constituindo uma farta documentação 

textual, visual e fotográfica, que informa 

e qualifica os depoimentos, dá conta do 

registro do making of de todo o projeto 

e retrata cada um dos entrevistados e as 

geografias do lugar.

Acervo

O formato de registro vigente dos depoi-

mentos é em áudio/vídeo (gravados pre-

ponderantemente em fitas MiniDV, com 

cópias disponíveis para consulta em DVD) 

e suas respectivas transcrições. O material 

relacionado às entrevistas (fichas de cadas-

tro, de fotos e cessões de direito) foi or-

ganizado em torno de cada entrevistado, 

acrescido, quando possível, de documentos 

pessoais e outras fontes de informação ofe-

recidas pelos entrevistados. As fotografias, 

tanto as produzidas pela pesquisa quanto 

as coletadas junto às pessoas e instituições 

participantes do projeto, foram digitaliza-

das e estão disponíveis para pesquisa.
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Panoramas regionais

Região Norte

As histórias de vida da Região Norte foram preponderantemente coletadas 

em duas expedições realizadas pelo Museu da Pessoa. A primeira aconteceu 

em 2007, na região amazônica, para registrar o conhecimento tradicional 

do cultivo e beneficiamento do guaraná. Escolhemos a cidade de Maués, 

comunidade da Amazônia brasileira, considerada síntese dessa cultura. Lá 

podemos encontrar o uso de técnicas tradicionais de produção, herança dos 

pioneiros indígenas sateré-mawé, convivendo com alguns dos mais sofisti-

cados métodos de cultivo. Já a segunda expedição, ocorrida no ano de 2010, 

foi uma imersão nos Estados do Pará e de Rondônia. Com 43 depoimentos 

gravados, as principais cidades envolvidas foram Juruti, Mutum-Paraná, Jaci-

Paraná e, de forma secundária, Porto Velho.  Essas cidades, em plena região 

amazônica, vivem hoje processos de transformação social, consequência da 

instalação de novas atividades econômicas em seu entorno. No Pará, a insta-

lação de empresas exploradoras de bauxita na cidade de Juruti alterou a vida 

da comunidade. Em Rondônia, a instalação da Hidrelétrica de Jirau inun-

dou parte do município de Mutum-Paraná, levando os moradores a migrar 

para Jaci-Paraná, transformando o comércio e as relações de vizinhança da 

cidade. Durante a expedição, os entrevistados falaram sobre suas histórias, 

sobre as relações que desenvolveram com a localidade em que moram e 

como têm enfrentado as mudanças em suas comunidades.

Coleção 
Memória dos 
Brasileiros
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Educação

A partir dessa expedição, selecionaram-se 19 

depoimentos coletados no período, para uti-

lização em um caderno pedagógico. Com o 

objetivo de complementar as atividades em 

sala de aula, houve a formação e o acompanhamento de professores do ensi-

no fundamental da rede pública na utilização do material educativo com seus 

alunos. Entre um encontro e outro, os professores realizavam as atividades 

com os alunos (entrevistas, atividades propostas no caderno do professor). 

Participaram também do processo de formação em Juruti outras organiza-

ções de atuação local (Comitê para Desenvolvimento Local, Associação de 

Mulheres, Ibama, Conselho Juruti Sustentável e Conselho Tutelar), subsi-

diando e dando apoio no início do projeto para identificação de personagens 

e fortalecimento das lideranças locais. No total, houve a formação de 40 

pessoas e nove escolas, além da criação de uma exposição física com o ma-

terial coletado na cidade. O guia educativo, com tiragem de mil exemplares, 

foi distribuído para 300 escolas e 300 professores de Juruti. A meta em 2012 

é complementar a distribuição desse material para as escolas de Porto Velho.
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Região Nordeste

As 72 entrevistas na Região Nordeste do país foram registradas em três 

viagens. A primeira foi a Caravana Rio São Francisco, na qual foram 

entrevistadas pessoas ao longo do percurso do rio. Nessa viagem encon-

tramos as mais diversas experiências de pessoas que habitam a região. 

Acreditando que a história de vida de cada pessoa guarda em si valioso 

saber, caminhamos para ouvi-las com muita emoção. Entrelaçadas ao 

Velho Chico, essas memórias formam um patrimônio que merece ser 

preservado e conhecido por todo o nosso país. Já no Maranhão, a prin-

cipal questão revelada foi o trabalho escravo contemporâneo, que mos-

tra um Brasil que precisa mudar. Na cidade de Açailândia, registramos 

essa realidade e de lá viemos com histórias de fazendas e carvoarias que 

aliciam pessoas, sob regime do trabalho escravo. Por fim, temos uma 

série de entrevistas relacionadas à temática dos saberes e fazeres, sobre-

tudo com mestres e aprendizes griôs, detentores do conhecimento das 

tradições orais.
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Região Centro-Oeste

 Na Região Centro-Oeste, as histórias de vida revelam os vínculos daqueles que migraram 

de suas terras, evidenciando a ocupação do território e as relações de trabalho no campo. 

Testemunhos de pioneiros que fundaram cidades, daqueles que ajudaram a construir a 

capital do país e que revelam a cultura de fronteira entre o Brasil e os países vizinhos. A 

modernização do campo, a defesa dos biomas da região e a interação entre o homem e as 

paisagens locais são temas presentes nessas histórias.

Região Sudeste

As histórias de vida da Região Sudeste são oriundas principalmente da expedição ao Vale 

do Jequitinhonha em Minas Gerais. Para além dessa caravana, foram realizadas entrevistas 

de histórias de vida com empreendedores sociais, mestres e aprendizes griôs e moradores 

das grandes cidades, sobretudo São Paulo, grande metrópole em transformação. Seu cres-

cimento exponencial coaduna-se com o ritmo de urbanização e industrialização do país 

nos últimos cem anos. Soma-se a esses fatores a vinda massiva de migrantes e imigrantes 

de todo o país e exterior. Hoje, boa parte de sua população vive em favelas ao mesmo 

tempo em que a cidade concentra a maior fortuna do país. As múltiplas memórias coletivas 

da cidade convivem, dando muitas vezes lugar a conflitos sociais, mas, na maior parte das 

vezes, à indiferença. 

Região Sul

As entrevistas que integram este conjunto são basicamente de mestres griôs detentores de 

conhecimentos e saberes tradicionais e descendentes de imigrantes europeus, mas também 

por pessoas que saíram do Sul e foram entrevistadas em outras regiões do Brasil. Conhe-

cemos regiões isoladas, vimos a herança cultural deixada pelos indígenas, conhecemos os 

eventos religiosos e as festas populares e estivemos em quilombos. 
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Educação

Uma das estratégias do Memória dos Brasileiros, além de registrar as 

histórias de vida e os saberes e fazeres tradicionais do nosso país, foi 

também disseminar a metodologia de registro de histórias de vida. Par-

tindo do pressuposto de que o projeto seria mais fortalecido a partir 

da ampliação da participação das pessoas através da formação metodo-

lógica, desenvolveu-se em Guaíba (RS) o Programa Memória Local 

na Escola, que teve por objetivo formar educadores e alunos de ensino 

fundamental para ouvirem e escreverem as histórias dos moradores 

para que, por meio delas, fosse conhecida a história da cidade e regis-

trada a memória local. Em parceria com o Instituto Avisa Lá, foram 

realizados nove encontros mensais com os professores das escolas par-

ticipantes e nove encontros com duas classes de alunos. Durante os 

encontros, foi apresentada a metodologia de registro e divulgação de 

histórias desenvolvida pelo Museu da Pessoa. Com a contribuição dos 

formadores do Instituto Avisa Lá, o projeto orientou os professores e 

alunos a registrarem por escrito as histórias e os alunos a desenharem 

o que ouviram de cada morador que foi entrevistado. No final do ano 

e do projeto foi realizada uma exposição com a produção dos alunos 

(textos e desenhos) em uma praça pública da cidade, livros artesanais 

para cada entrevistado e uma coleção virtual no portal do Museu da 

Pessoa. No total, foram formados 41 professores e 568 alunos, com 16 

escolas envolvidas e 32 depoimentos coletados. 



20



21
Maria do Socorro Dias Santos, conhecida como Dona 

Pequenita, ama o lugar em que nasceu. Ela decidiu permanecer na antiga 

cidade de Pilão Arcado, na Bahia, mesmo depois de o lugar ser esvaziado e 

parcialmente inundado pela barragem de Sobradinho. Todos os moradores 

locais foram transferidos para uma Nova Pilão Arcado. Em sua entrevista, 

Dona Pequenita conta como resistiu ao projeto de remoção dos moradores. 

Sozinha, ela permanece em sua antiga cidade, entre suas plantações e lem-

branças. Entrevistada em 2007. 

Nascido em 1953, Ailton Alves Lacerda Krenak passou 

toda a sua infância às margens do Rio Doce, onde ficava sua tribo, os Kre-

nak. Lá teve contato muito grande com a natureza e aprendeu a gostar e 

respeitar a floresta como parte da sua família. Essa criação incentivou-o a se 

tornar, mais tarde, uma grande liderança das causas indígenas. Entrevistado 

em 2007. 

Amélia Lopes Legal nasceu em Mato Grosso do Sul, mas fez 

a maior parte da sua vida na Região Norte do país. Depois que sua famí-

lia resolveu mudar de região, presenciou muita malária, hepatites e outras 

doenças, além de muitos problemas de saneamento básico. Tudo isso fez 

com que sua família ajudasse a construir um dos primeiros hospitais de Jaci-

Paraná (RO). Entrevistada em 2010.

Lidirico José Almeida nasceu em 1927 em Novo Cruzeiro 

(MG). Quando tinha apenas 18 anos, conseguiu montar a sua primeira 

venda, que ficou conhecida como “Venda do Seu Lidirico”, na cidade de 

Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Depois disso, sua venda tornou-se refe-

rência. Entrevistado em 2008.
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 Estrangeiros

8 histórias de vida

Local de nascimento (por país)

 

 

Local de realização da entrevista (por Estado) 

 

É expressiva a presença de estrangeiros no Brasil. Embora este projeto não 

tenha como objetivo entrevistar estrangeiros, a presença deles faz com que 

sejam, de alguma forma, componentes da diversidade da cultura brasileira.

Uruguai
1 entrevistado

Colômbia
1 entrevistado

Espanha 
1 entrevistado

Alemanha 
1 entrevistado

Estados Unidos 
1 entrevistado

Bolívia 
1 entrevistado

Portugal 
2 entrevistados

Rondônia 
1 entrevista

Amazonas 
1 entrevista

Maranhão 
1 entrevista

Pará 
1 entrevista

São Paulo 
2 entrevistas

Santa Catarina 
2 entrevistas
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Produtos 

1 blog de viagem

6 coleções virtuais

2 exposições (física e virtual)

5 livros

- Memória dos brasileiros – Saberes e fazeres: o guaraná de Maués, 2007

- Memória de brasileiros: Uma história em todo canto, 2008

- Crianças do Brasil – Suas histórias, seus brinquedos, seus sonhos, 2008

- Transformações Amazônicas e Guia Educativo, 2011

- 20 Anos do Museu da Pessoa no Brasil, 2011

anos do Museu da Pessoa no Brasil
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Antonia Fogo viu o 
sertão virar mar.
Idaliana de Azevedo nasceu 
de novo ao ser salva das 
águas do Amazonas.
Elifas Andreato só aprendeu 
a ler na fábrica.
Ailton Krenak foi a pé 
até Minas Gerais.
Mestre Antonio Bastião conheceu 
a língua das plantas e das árvores.
Rosa Fajersztajn sobreviveu 
a um gueto e dois campos 
de concentração.
Aloisio Pellon viu a guerra 
de perto na África.
Geraldo Prado fundou a maior 
biblioteca rural do mundo.
Sebastião Marinho viajou 52 horas 
para chegar em São Paulo.
Mestre Batista enxergava 
os mortos desde guri.
Yoneko Seimaru soube que o 
pai andou do Peru até o Pará.
Maria Floriscelia fugiu de casa 
com 15 anos e nunca mais voltou.

Apoio Apresentação Realização
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Coleção Memória dos Brasileiros 

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO

Condições de acesso

Acesso à documentação mediante agendamento prévio

Reprodução

Permitida de acordo com autorizações de uso cedida pelos autores

Idioma 

Português e espanhol 

Instrumentos de pesquisa 

Transcrições e dados dos entrevistados

Exposições e coleções

Listagens e tabelas que informam sobre a documentação

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas

As visitas deverão ser previamente agendadas. 

RECURSOS DISPONÍVES 

Equipamentos de áudio e vídeo 

Computadores com acesso à internet

Museu da Pessoa

Rua Natingui, 1.100 – Vila Madalena

05443-002 – São Paulo/SP
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