Os conteúdos são organizados em 4 módulos.
O primeiro módulo tem como objetivo a apresentação da metodologia de registros de histórias de vida e
suas aplicações em diversos contextos. A tecnologia social da memória, desenvolvida pelo Museu da Pessoa,
será o ponto de partida para a criação de um plano de ação do sentido da memória para a realização de
atividades de escuta e registro de narrativas em diversos suportes. A atividade do primeiro módulo culmina
com a construção do sentido do projeto de memória e a produção de histórias de vida pelos participantes do
curso, cujo conteúdo servirá de suporte para a análise de conceitos teóricos e atividades práticas que serão
trabalhadas nos módulos seguintes.
O segundo módulo aborda quatro vertentes de análise presentes nos estudos da memória: a) Articular os
conteúdos das histórias de vida produzidos no primeiro módilo pelos participantes aos conceitos teóricos dos
estudos da memória desenvolvidos por Walter Benjamin, Maurice Halbwachs e Michael Pollak; b) Explorar
a riqueza e a complexidade da relação entre identidade e projeto de memória, utilizando a fotografia e o cinema
documentário como dispositivos e estratégias metodológicas que amplificam o potencial de criação de
narrativas nos estudos da memória; c) Abordar a “arqueologia de si” como ponto de partida para que os sujeitos
estabeleçam um diálogo crítico com o passado e tomem consciência de sua história e de sua existência para
que, apropriados de sua identidade, possam dar sentido e significado aos seus projetos; d) Apresentar
estratégias metodológicas envolvidas no processo de construção de um museu comunitário.
O material produzido no segundo módulo é a elaboração de narrativas que, com base nas histórias de vida
produzidas no primeiro módulo, articulem imagens e textos sobre os desejos de memória dos participantes.
Este material será o ponto de partida para dar continuidade as atividades que serão desenvolvidas no terceiro
módulo.
O terceiro módulo tem como objetivo ampliar as possibilidades de registros de memória através da criação e
utilização de suportes diversos utilizando referências do campo das artes para o desenvolvimento de projetos
de materialização da memória. Como atividade prevista para este módulo os projetos dos alunos servirão de
suporte para aprofundar o debate de materialização da memória através de uma dinâmica coletiva. Os trabalhos
elencados irão reforçar os conceitos e a metodologia aplicada nos módulos anteriores para a conclusão do
projeto no quarto módulo.

No quarto módulo, serão feitas consultorias onde os participantes optam por um experimento de
desenvolvimento de um projeto de memória que poderá incluir registro de história de vida, criação de imagens
e textos de desejos de memória dos participantes e materialização da memória levando em consideração os
múltiplos suportes que o projeto final poderá incorporar.

Módulo I – A construção do sentido do projeto de memória e a produção de histórias
de vida
Lucas Lara: Sônia Helena Dória London
Tópicos: Apresentação do Museu da Pessoa. História e memória. História oral e história de vida. Apresentar
a Tecnologia Social da Memória. Apresentar metodologias de registros de histórias de vida (roda, círculo,
autobiografia) e suas aplicações em diversos contextos (projetos de memória, pesquisas acadêmicas, centros
de memória). Detalhar processo e conceitos relacionados à realização de entrevistas: escolha do entrevistado,
elaboração do roteiro, postura do entrevistador. Processamento e socialização da história. Elaborar plano
de sentido da memória.

Módulo II - Memória, história, narrativa e experiência
Solange Jobim e Souza; Denise Sampaio Gusmão; Cristina Laclette Porto
Tópicos: Memória individual e memória coletiva. Memória e testemunho. Memória subterrânea. Política e
memória. Memória, arqueologia de si, identidade social. A fotografia e o cinema documentário como
dispositivo e estratégias metodológicas nos estudos sobre memória e identidade. A pesquisa intervenção nos
estudos sobre memória. O pesquisador como testemunha e colecionador.

Apresentar estratégias

metodológicas envolvidas no processo de construção de um museu comunitário.

Módulo III - Materialização da Memória: Linguagem, técnica, mapeamento de
percursos e o testemunho histórico nas narrativas corporais.
Nilton Gamba Junior; Jorge Langone; Aline Jobim

Tópicos: O terceiro módulo será sobre criação de projetos para soluções de materialidade, visibilidade e
divulgação. O foco será a consultoria para elaboração de projetos com demandas específicas de cada tipo de
registro e pesquisa: Definição de linguagem e de técnica; revisão de autores que abordam o específico e o
híbrido; níveis de realidade de Pasolini; aprofundamento do debate sobre novos suportes, novas mesclas;
Implicação ética e política da análise do suporte; percurso e resgate de relatos de memória; metodologia do
procedimento de mapeamentos de percursos e signos na academia; materialização da memória através de
testemunhos de histórias de vida; “Corpo, memória e subjetividade”: linguagens visuais que carregam em si
o testemunho histórico; a narrativa visual produzida pelo corpo em movimento em manifestações culturais
populares (o corpo como documento histórico).

Módulo IV - Consultorias de projetos
Tópicos: Consultorias para elaboração de cada projeto tendo como base a metodologia aplicada em cada
módulo.
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