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PROJETO BABEL

“BABEL” é um projeto de educação de pessoas adultas subvencionado
pelo programa europeu Erasmus+ inserido nas chamadas Associações
Estratégicas, no qual participamos entidades galegas, italianas, portuguesas e
romenas, desde outubro de 2018 até novembro de 2020.
A missão do projeto BABEL é desenvolver técnicas educativas inovadoras
e de alta qualidade para a difusão do património literário e oral: criar e avaliar
técnicas inovadoras e desenvolver iniciativas para capacitar profissionais do
âmbito do património cultural, desenvolvimento comunitário e intervenção
cultural e socioeducativa, na aplicação de metodologias próprias da educação
não formal ao serviço da difusão do património literário e oral europeu. O
nosso ponto de partida foi conceber a filosofia e as estratégias próprias da
educação não formal incentivos inovadores na difusão do património cultural, à
margem das estratégias protecionistas e didáticas, muito necessárias, mas
também largamente experimentadas. Trabalhamos ao longo destes anos com
técnicas e metodologias das quais as entidades socias são especialistas e
fazem do património literário e oral componentes culturais vivos, com forte
vocação criativa, ativa e participativa, qua alimentam a ideia de construção de
uma cidadania mais consciente, localizada, crítica e ativa: as Bibliotecas
Viventes, a recolha de literatura oral tradicional e popular, o “cantastorie” e o
teatro labirinto.

9

As quatro organizações sociais implementamos uma intensa estratégia
colaborativa de investigação-formação-ação que há suposto dois anos de
formação teórica e prática, nos quais havemos desenhado, executado e
avaliado inúmeras iniciativas locais e transnacionais de difusão do património
literário e oral europeu, experimentando as quatro metodologias citadas
anteriormente nos respetivos territórios de origem. Esta estratégia permitiu
testar a versatilidade e transferibilidade das técnicas, e assentou em bases
firmes e rigorosas para elaborar o presente material didático, dirigido a
pessoas e organizações que trabalham no contexto da educação e no da
difusão do património cultural imaterial em contextos sociais e culturais
diversos: “BABEL: guia prático sobre técnicas educativas inovadoras para a
difusão do património literário e oral”.
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CARACTERÍSTICAS
DO GUIA
Este é um guia metodológico que procura ser uma ferramenta útil e
prática, com noção didática, formativa e dinamizadora, que integra as
conclusões e competências de aprendizagem adquiridas como fruto do
desenvolvimento do projeto BABEL e fundamenta-se na experiência e nas
estratégias e métodos testados na prática. O que se pretende é que qualquer
entidade ou pessoa possa experimentar as metodologias aqui detalhadas e
desenvolver experiências de difusão do património vivo, especialmente o
literário e o oral, seguindo as pautas técnicas que se descrevem em
profundidade e com todo o detalhe.
É um guia estruturado e prático, cujos conteúdos estão organizados em
quatro blocos gerais, um por cada técnica ou metodologia, nos quais se
reúnem todos os aspetos e procedimentos de forma coerente, rigorosa,
integral e didática.
Cada bloco é acompanhado por crónicas de iniciativas locais desenhadas e
desenvolvidas em cada país, como parte essencial da formação prática vivida
pelas quatro organizações parceiras. Estas crónicas são concebidas como um
material pedagógico de muito valor, porque, além de serem fonte de motivação
e inspiração para todos os que as leem, cumprem uma função formativa e
avaliativa fundamental: nelas revistam-se, questionam-se e adaptadam-se as
orientações pragmáticas gerais dadas, ajudando assim a transmitir
perfeitamente ao leitor o carácter necessariamente flexível e aberto das
técnicas com que trabalhou o projeto BABEL. Sirvam de exemplo, como
poderão ler, as adaptações, tanto em relação aos temas como aos formatos e
procedimentos que foram realizados para não paralisar a fase de
experimentação do projeto, coincidindo com a situação excecional e inédita
vivida com a pandemia global produzido pela Covid-19: três das iniciativas
locais planeadas e com execução iminente foram afetadas e adiadas sine die.
No entanto, a capacidade de reação e entrega das organizações promotoras e
a versatilidade e flexibilidade das técnicas, têm levado ao desenvolvimento de
experiências surpreendentes, apesar das restrições, distúrbios e limitações
ocorridas.

[Os hiperlinks marcados en cor ou com símbolo

]
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QUEM SOMOS?

La Corte della Carta é uma associação cultural, ateliê artístico e oficina
de ideias que nascem para produzir através do papel a arte, o artesanato, o
teatro e materiais didáticos. Nasce em Milão em 2008 e desde então colabora
com bibliotecas, escolas, espaços lúdicos, juntas de freguesia e outras
associações e cooperativas do território da Lombardia. A associação trabalha
através de animações, espetáculos e ateliês. Entre os membros da associação
há bibliotecários, artesãos, professores e atores. Elegemos o nome “Corte della
carta” (literalmente Pátio do Papel) porque num “pátio” (o nome “Corte” em
italiano refere-se ao pátio do castelo onde reside o rei), a divisão de
competências facilita a contagem dos “cortesões-habitantes” e a partilha de
momentos, ateliês teatrais, lúdicos e criativos, experimentando a flexibilidade
do material papel e as competências de cada um.
A eleição do papel surge por ser um material pobre e rico, ao mesmo
tempo, e acessível a todos: desde a pequena aldeia até à grande cidade,
permite-nos trabalhar em torno da recuperação das tradições que se vão
perdendo numa grande cidade como Milão, permite-nos um manuseamento
artesanal que leva à criação de objetos de arte e de artesanato, que nos
permite jogar e recuperar tempo para o jogo. No papel escondem-se histórias,
que podem ser contadas, lidas ou encenadas, escritas ou desenhadas.
Escondem-se objetos prontos para se converterem em personagens. O teatro
de fantoches, em particular, é uma área de investigação para os membros de
La Corte, que devem a sua formação à participação em seminários, incluindo
os promovidos pelo Teatro del Corvo com Natale Panaro, Bruno Leone, Tinin
Mantegazza, Albert Bagnó e Gigi Gherzi com o Teatro degli Incontri. E
finalmente o feliz encontro com Bread and Puppet de Peter Schumann. A partir
destas confluências nasceu o nosso amor pelos materiais “simples” que
utilizamos como “contadores de histórias”. Pedagogia, arte e artesanato são
áreas de investigação que nos interessa explorar e experimentar, contagiandonos e contagiando lugares, países e cidades onde vivemos.
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A APDP - Associação Para o Desenvolvimento de Pitões – foi criada em
fevereiro de 2015 e surgiu da necessidade de promover atividades e
desenvolver projetos que visem a preservação do património imaterial local. A
APDP tem como objetivo promover a cultura do povo de Pitões, motivando e
envolvendo os habitantes. Em paralelo pretende criar infraestruturas
adequadas às caraterísticas da população e dos eventos a concretizar.
A população de Pitões possui caraterísticas únicas e muito particulares.
Estas devem-se ao fato de a aldeia, Pitões das Júnias, estar situada a cerca de
1200 metros de altitude, no extremo norte de Portugal, dentro do Parque
Nacional Peneda-Gerês, no concelho de Montalegre, região de Barroso, Trásos-Montes. Além disso, o seu clima inóspito do inverno e a consequente
imigração contribuíram para que a aldeia conservasse a sua pequena
população. A sua origem remonta aos séculos IX e XI, muito análoga à origem
do Mosteiro de Santa Maria das Júnias.
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Xandobela | Educación e Cultura é uma iniciativa de Educação NãoFormal e dinamização Sociocultural nascida em 2005 em Compostela, com
propensão universal enraizada na realidade galega. Trabalhamos os velhos
âmbitos da cultura e da relação entre as pessoas, favorecendo a atitude
integradora, criativa e lúdica. Somos pessoas com formação em
associacionismo galego, com experiência no trabalho sociocultural voluntário
em distintos grupos e programas, e com larga formação em Pedagogia,
Educação Social, Animação Sociocultural e Direção de Atividade de Ócio e
Tempo Livre.
De maneira especial, promovemos a leitura, as letras, a língua, a cultura,
o património, as artes, o jogo... explorando as suas potencialidades lúdicas,
expressivas e criativas e conjugando o prazer com a aprendizagem e difusão
cultural. São muitos os projetos que fomos desenvolvendo ao longo destes
anos, chegando a especializarmo-nos no planeamento de projetos novos,
participativos e criativos. Pouco a pouco, fomos criando normas metodológicas
próprias, simples, mas altamente concretas na procura dos objetivos que cada
projeto segue.
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Universitur é uma ONG criada em 2011 em Bucareste, Roménia.
Tem como missão criar um dever cívico, promover a inclusão e a igualdade e
ensinar aos voluntários novas habilidades através da educação não formal. O
objetivo desta organização é fomentar a participação de jovens e adultos
jovens e criar consciência entra as pessoas de todas as idades sobre os
principais problemas que se enfrentam no mundo de hoje.
Os membros da Universitur vem de várias áreas, como Geografia,
Turismo, Fotografia e Educação, mas todos foram atraídos pelo amor da
educação não formal e diversas formas de teatro participativo, como o Teatro
Labirinto, Teatro Imagem e Teatro do Oprimidos. Alguns dos membros tiveram
o privilégio de participar no primeiro atelier e espetáculo do Teatro Labirinto do
seu próprio país e perseguiram a metodologia em forma de aprendizagem
prática, enquanto participavam na sua difusão na Roménia e no estrangeiro.
Ao longo dos anos, desenvolveram e foram sócios em vários projetos com forte
impacto social na vida da comunidade. Colaboraram com várias associações a
nível nacional e internacional, partilhando e criando ferramentas de educação
não formal e consciência social sobre temas como a exclusão social, o discurso
de ódio, os estereótipos de género, racismo, homofobia, etc.
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BIBLIOTECAS
VIVENTES
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BIBLIOTECAS VIVENTES
PASSO A PASSO
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O QUE É UMA
BIBLIOTECA VIVENTE?
Uma Biblioteca Vivente (BV a diante) funciona como uma biblioteca
normal. Os livros podem ser emprestados para leitura por um período limitado
de tempo, mas com uma diferença: nas BV, os livros são pessoas e lê-los é
uma conversa.
Os livros de uma BV são pessoas com histórias de vida únicas ou que
possuem determinado conhecimento e que disseminam a sua experiência por
meio de interação, entrevistas e diálogo com os usuários. Para ser um livro,
não é necessário ser uma eminência ou reconhecido estudioso, senão ter uma
experiência ou conhecimento vital ou saberes com os quais possa ilustrar a
outras pessoas que desconhecem e são curiosas: os leitores. Todos somos
potenciais livros e leitores.
A Biblioteca Vivente é um projeto educativo e cultural que visa levar
experiências e conhecimentos às pessoas de maneira agradável, direta e
participativa. É um projeto de dinamização do conhecimento que o convida a
investigar e descobrir novos aspetos sobre o tema proposto a partir da sua
própria experiência e dos seus próprios interesses. O seu principal objetivo é
promover o diálogo interpessoal construtivo entre pessoas que, em condições
normais, nunca teriam a oportunidade de conversar umas com as outras,
ajudando assim a combater o desconhecimento, a ignorância, preconceitos e
estereótipos de maneira ativa e vivenciada.
Esta proposta metodológica inovadora foi comemorada pela primeira vez
na Dinamarca, em 2000, pela Human Library Organization com o objetivo
de resolver problemas relacionados à xenofobia, preconceito e estereótipos, e
com esse objetivo foram desenvolvidos desde então. O Conselho da Europa
promove desde 2021 essa ferramenta de educação intercultural e publica um
guia prático para a sua organização, de livre acesso, intitulado: “Don't judge
a book by its cover!”, o que facilitou o desenvolvimento da BV em múltiplas
latitudes.
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A Human Library Organization recolhe todas as informações sobre BV:
informações detalhadas e respostas para perguntas frequentes, exemplos de
Living Books e BVs realizados... bem como o calendário de BVs que ocorrem
em diferentes países.

ANTES DE COMEÇAR
Aclarando conceitos
Antes de seguir o caminho passo a passo sobre como se organiza uma BV,
deve ter-se clara a terminologia a ser usada:
LIVROS VIVOS (LV): São pessoas que possuem determinados saberes
e conhecimentos resultantes da sua experiência de vida e/ou através da
sua bagagem vital enfrentam preconceitos e estereótipos.
LEITORES/AS: São todos dispostos a gastar um tempo a conversar e a
enfrentar os seus próprios preconceitos.
BIBLIOTECÁRIOS/AS: o pessoal da organização.
LEITURAS: São conversas entre os livros vivos e os leitores num tempo
limitado.
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UMA ADAPTAÇÃO
Biblioteca Vivente como
ferramenta para o diálogo
intergeracional e promoção do
património cultural imaterial
CONTEXTO SOCIOCULTURAL
A Galiza é uma região localizada no noroeste da Península Ibérica,
Comunidade Autónoma do Estado Espanhol e reconhecida como nação
histórica por possuir história, identidade coletiva, cultura e língua
diferenciadas. Possui um rico património cultural imaterial próprio, reconhecido
por todos os cidadãos dentro e fora de suas fronteiras, mas extremamente
frágil, pois neste mundo cada vez mais globalizado, a sua validade está em
declínio devido ao colapso da cadeia de transmissão intergeracional e a
extensão da cultura de massa e, consequentemente, a sua validade e
relevância são questionadas. Portanto, são urgentemente necessárias medidas
para aumentar o seu valor e reivindicar a sua validade, garantir a sua
durabilidade e construir uma cidadania mais localizada e consciente do
potencial da diversidade e riqueza do património cultural.

Neste contexto, uma das missões de Xandobela é desenvolver ações
educacionais e socioculturais destinadas a promover o património cultural
imaterial galego entre os cidadãos a partir de uma abordagem participativa e
experimental, e promover o diálogo intergeracional. Entre as muitas ações que
desenvolve para alcançar esses objetivos, a BV tornou-se um método
fundamental para Xandobela, graças ao grande e positivo impacto que gera
tanto nos participantes (livros e leitores) quanto nas instituições promotoras,
bem como em redes colaborativas que ocorrem na comunidade local.
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ANTECEDENTES
Embora a BV tenha nascido e geralmente seja desenvolvido para enfrentar
problemas relacionados à xenofobia, preconceitos e estereótipos sociais,
Xandobela concluiu que essa ferramenta para facilitar o diálogo interpessoal,
após a experimentação desenvolvida em Xandobela durante quase uma
década, tem múltiplas e eficazes aplicações em intervenções em diversos
contextos socioculturais e educacionais.
Especificamente, na realidade local descrita brevemente no contexto
sociocultural no tópico anterior, a equipe de Xandobela identificou várias
necessidades relacionadas à promoção do património cultural imaterial da
Galiza que podem ser atendidas através do projeto e desenvolvimento da BV.
Portanto, a aposta foi usar o método das BV para:
contribuir para a salvaguarda do património cultural imaterial galego
(PCI em diante) em risco de desaparição.
facilitar o diálogo, cada vez mais esquecido, intergeracional na nossa
sociedade atual, mostrando por sua vez, os benefícios de recuperar a
cadeia de transmissão oral direta.
romper com os preconceitos existentes em torno da tradição e cultura
galegas, descartar a sua visão como algo obsoleto, estático e inútil no
presente, reavaliando-os e descobrindo as suas potencialidades.

Foi a partir desta análise de necessidades
que foi concebido a primeira Biblioteca
Viviente no território galego intitulado
"Tesoros Vivos". De acordo com os critérios da
UNESCO, "Tesouros Vivos" são pessoas que, em
certa medida, mantêm a memória ou o
conhecimento de algum aspeto do PCI. As
pessoas que faziam de livros vivos para a BV
eram "tesouros vivos", que foram identificados de
acordo com as cinco áreas do PCI delimitadas
pela UNESCO. Como leitores, os alunos das
escolas secundárias do Concelho de Vigo foram
convidados e cada livro recebeu um título e a sua
sinopse correspondente. Os leitores escolheram
os três livros que estavam mais interessados em ler e, durante quatro manhãs
em fevereiro de 2011, no museu Verbum_Casa das Palabras, cerca de 800
jovens de Vigo foram colocados em contato com 12 tesouros reais que, para
sua surpresa, eles eram seus vizinhos.

21

Segundo a definição dada pela UNESCO na 32ª
Conferência Geral e materializada na Convenção para a
Salvaguarda do PCI:
“Los Tesoros Humanos Vivos son individuos que poseen en sumo
grado los conocimientos y técnicas precisas para interpretar o
recrear determinados elementos del PCI”.
“El PCI incluye los usos y expresiones, junto con los conocimientos,
técnicas y valores que les son inherentes, que las comunidades y
grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.
Este patrimonio se transmite de generación en generación,
principalmente de manera oral. Es recreado constantemente en
respuesta a los cambios en el entorno social y cultural. Infunde a los
individuos, a los grupos y a las comunidades un sentimiento de
identidad y continuidad y constituye una garantía de desarrollo
sostenible.
El PCI se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes, haciendo
la salvedad de que las expresiones del PCI pueden pertenecer
simultáneamente a varios de estos ámbitos:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como
vehículo del PCI.
b) artes del espectáculo.
c) usos sociales, rituales y actos festivos.
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el
universo.
e) técnicas artesanales tradicionales”.
A comunidade de adolescentes foi o objetivo claro desta proposta de ação
por duas razões de especial importância:
Difusão e transmissão da cultura tradicional e PCI, como um elemento
vivo e atraente, e não obsoleto e estranho para as idades mais jovens.
Num mundo cada vez mais globalizado, a cultura atinge o público
adolescente através de canais que a padronizam. Os conteúdos culturais
tendem a tornar-se mais homogêneos e esse consumo cultural maciço
perde a perspetiva do local, do que define e identifica culturas concretas.
Transmissão da cultura tradicional e PCI questionando os estereótipos
que os relacionam diretamente com o rural, o arcaico e o estanque. Num
estágio vital em pleno crescimento e formação, como a adolescência,
torna-se muito importante apresentar referências para apoiar o
desenvolvimento do pensamento crítico e analítico. Por meio da BV, são
apresentadas referências da cultura tradicional e do PCI que superam
esses estereótipos, que os questionam de forma implícita ou explícita,
que despertam curiosidade, interesse e servem de inspiração.

22

A metodologia das BV tem demonstrado o seu valor e lucro para atingir
esses objetivos e, além disso, eles têm a vantagem de serem experiências
totalmente vivenciadas e participativas, nas quais as pessoas dialogam
diretamente com as pessoas, com os Livros Vivos, e enfrentam os preconceitos
que possamos ter.
Outro aspeto importante do projeto foi transferir a ação cultural para o
campo educacional. Esse diálogo entre cultura e educação permite-nos criar e
explorar sinergias extremamente interessantes e inalienáveis:
Conteúdo cultural com forte componente social que se aproxima de onde
o público adolescente, sem dúvida, está.
O currículo escolar com conteúdo cultural é levado ao diálogo para que a
experiência e a aprendizagem sejam totalmente significativas.
É criada uma rede de cooperação entre agentes culturais, educacionais e
sociais, mostrando uma forte capacidade relacional e social. Dessa
forma, o impacto gerado é maior e aproveitamos o efeito multiplicador
de ambas as áreas.
O resultado foi maravilhoso tanto para os "livros vivos", que se sentiram
ouvidos e valorizados, quanto para os "leitores", que descobriram e
valorizaram os "tesouros vivos" e o que estes lhes transmitiram.
Esta primeira chamada da BV foi merecedora do primeiro prémio na fase
autonómica do 1º Concurso de Projetos de Educação Social "Memorial Toni
Juliá" e de um segundo prémio na fase estatal; Isso levou a vários artigos
publicados em revistas estatais e convites para apresentar a experiência em
vários fóruns profissionais sobre educação social e alcance cultural.
Comprovada a validade e eficácia do método de BV para atender a essas
necessidades socioculturais em torno da promoção do PCI galego, Xandobela
continuou a apostar nas BV e, desde essa primeira experiência até hoje, já
existem mais de uma dúzia de BV desenvolvidas.
Menção especial merece as três edições realizadas da Biblioteca
Viviente “Tesouros vellos para xente moza” (parafraseando o título de um
livro de coleção de literatura de tradição oral galega) desenvolvida no Museo
do Pobo Galego, o museu etnográfico mais relevante da Galiza e convidar os
cidadãos de Compostela como um público leitor.
O catálogo de livros vivos projetados para a ocasião era composto de dois
tipos de perfis. Por um lado, para disseminar e reavaliar o nosso PCI,
facilitando o diálogo intergeracional por meio da transmissão oral, houve
'Tesouros Vivos', que, reiteramos, é um termo cunhado pela Unesco para
designar pessoas que possuam um alto grau do conhecimento e das
habilidades necessárias para atuar ou recriar elementos específicos do PCI.
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Por outro lado, e para demonstrar o conceito de património vivo e rejeitar
a visão obsoleta, havia livros ao vivo com experiências inspiradoras de como a
tradição pode ser uma fonte de modernidade. Como exemplo ilustrativo desse
tipo de perfil, podemos falar de Elena Ferro, a terceira geração de artesãos de
tamancos, calçados tradicionais galegos condenados ao desaparecimento
devido à chegada de materiais novos e mais eficientes. No entanto, a sua
proposta de atualizar esse tipo de calçado penetrou na sociedade,
redescobrindo a sua utilidade hoje e ampliando o seu uso novamente. Os
tamancos, anteriormente relacionados à pobreza, agora são bem-sucedidos
nas passarelas da moda em todo o mundo e essa proposta tem merecido,
entre muitos outros reconhecimentos, o Prémio Nacional de Artesanato de
2019. Ele conseguiu resgatar um comércio em risco de extinção, destigmatizar
esse elemento tradicional que as pessoas agora usam com orgulho e com as
quais sentem uma identificação cultural positiva. Outro exemplo é Celso
Fernández Sanmartín, narrador oral que dedicou a sua vida a recolher o rico e
diversificado património literário da tradição oral galega, aprendendo
diretamente com os informantes mais antigos, não apenas contos, lendas ou
relatos, mas o que parece ainda mais importante para nós, as técnicas
narrativas para transmiti-lo, geralmente inerentes à maioria das pessoas que
cresceram sem televisão nas suas casas. Até hoje, Celso continua aprendendo
com os mais velhos enquanto se dedica a percorrer todo o país e também toda
a península, contando ao público de todas as idades o que ele aprendeu,
demonstrando a literatura de tradição oral é atemporal e é por isso que
persiste ao longo dos anos. O seu grande sucesso reside no fato de ter
conseguido internalizar essa maneira de narrar os nossos idosos e ter
possibilitado às novas gerações descobrir, valorizar e identificar-se com esse
património que até agora eles consideravam obsoleto.
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O público leitor participante não apenas teve a oportunidade de aprender
sobre os elementos patrimoniais da sua cultura da boca daqueles que os
valoriza, mas também foi capaz de descobrir exemplos de boas práticas com
relação a processos de recuperação bem-sucedidos de bens patrimoniais e a
sua atualização necessária no presente.
Da mesma forma, também foi possível reforçar a autoestima de ambos os
perfis de Livros Vivos, que, ao serem ouvidos e valorizados, incentivaram a
transmissão dos seus saberes.
Ver vídeo-resumo da Biblioteca Vivente 'Tesouros velhos
para gente nova'

Esses exemplos servem para ilustrar como esta é uma ferramenta muito
valiosa, não apenas para espalhar o património oral e literária de qualquer
latitude, mas também para favorecer a sua transmissão oral.
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COMO ORGANIZAR UMA
BIBLIOTECA VIVENTE?
Passos a seguir

1
ELEGER O CENTRO DE INTERESSE
Num primeiro momento, uma análise da realidade deve ser realizada para
identificar as necessidades que podem ser respondidas por essa ferramenta.
Encontre um tópico sobre o qual uma determinada comunidade desconheça e
queremos divulgar e/ou detetar os preconceitos que possam existir e
queremos descartar.
Definir o centro de interesse que se deseja abordar com o
desenvolvimento da BV permite concretizar também os objetivos específicos
que pretende alcançar. Devemos ter em mente que, como qualquer outro
projeto de natureza cultural ou socioeducativa, esses objetivos devem ser
formulados de maneira clara, concreta e inequívoca; eles precisam ser
mensuráveis, observáveis e tangíveis, além de serem reais e realizáveis. É
importante reservar um tempo para escrever os objetivos seguindo estas
diretrizes, principalmente por três razões:
Porque a definição dos objetivos ajudará muito a orientar a tomada de
decisões no design da BV;
Porque eles servirão como uma ferramenta de avaliação e controle para
os resultados obtidos;
Porque eles são úteis para comunicar o projeto no exterior e dar-lhe
valor.
O objetivo geral que qualquer BV procura, seja qual for o seu centro de
interesse e onde é realizado, é promover um diálogo construtivo que ajude a
confrontar o preconceito na primeira pessoa, questionar os estereótipos
existentes e elaborar um relato e uma opinião própria, de acordo com os
direitos humanos e a dignidade humana. Portanto, ao estabelecer o centro de
interesse da BV, é essencial, como já mencionamos, partir do conhecimento e
da análise da realidade local, a fim de possibilitar e determinar os objetivos
específicos da iniciativa, levando em consideração também a sua relevância,
viabilidade e congruência dentro das atividades comuns da entidade
organizadora e/ou das entidades promotoras ou colaboradoras.
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Neste caso, se se concretiza mais o centro de interesse e se planeia
realizar uma BV para possibilitar romper com os preconceitos e estereótipos
existentes em torno do PCI, antes de tudo, é necessário analisar quais são
esses preconceitos e estereótipos. Certamente eles encontram estereótipos
desta tipologia:
estereótipos relacionados à não validade e inutilidade desses
componentes;
culturais, com a sua obsolescência e o seu caráter arcaico;
estereótipos vinculados às pessoas que carregam esse
conhecimento: idosos, incultos ...;
estereótipos vinculados aos contextos onde ocorrem: áreas
rurais, com atraso tecnológico...
Se a BV for mais especializada, vai tratar de uma área específica do PCI
ou responder a uma necessidade e/ou procura explícita por parte da entidade
organizadora ou das possíveis entidades promotoras ou financeiras, é essencial
investigar mais e realizar uma análise dos estereótipos existentes com maior
profundidade e exaustividade. Com toda a certeza, aparecerão outros tipos de
preconceitos e estereótipos que precisam ser evidenciados, pois não apenas
ajudarão a definir os objetivos específicos da iniciativa, mas também, como foi
dito, orientará a busca e identificação de futuros livros vivos e a decisão sobre
que tipo de público se deseja alcançar para que se tornem em suscetíveis
leitores.
De qualquer forma, ao realizar uma BV com um centro de interesse geral
relacionado ao PCI e aos estereótipos e preconceitos ao seu redor, assume-se
o compromisso de alcançar outros os objetivos de forma implícita:
Tornar visível a riqueza e a diversidade do PCI.
Valorizar o PCI e os seus portadores.
Incentivar a construir e gerar conhecimento ao seu redor e motivar a
continuar a explorá-lo e descobri-lo.

2
IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO
LEITOR
Deve-se identificar o público a quem se vai direcionar a BV, quem são as
pessoas a quem se pretende facultar certo conhecimento e/ou com quem
enfrentar certos preconceitos. Pode ser a cidadania em geral ou um grupo
específico de uma faixa etária e/ou contexto específicos. Essa escolha será
decisiva na identificação de possíveis livros vivos e a localização da BV.
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Recomenda-se que a proposta de ação seja sempre direcionada a um
público com idade entre 14 e 15 anos, considerando que o grau de
autoconhecimento e conhecimento do meio ambiente, a capacidade de
reflexão, a escuta ativa, as críticas, o diálogo construtivo e a aprendizagem
significativa ocorre maioritariamente a partir da adolescência.

3
SELEÇÃO DO LUGAR
Existem infinitas possibilidades, uma vez que o fator mais importante para
uma BV existir é aproximar as pessoas, é possível organizá-la em praticamente
qualquer lugar, embora, dependendo do objetivo ou objetivos que se procuram
alcançar, alguns terão mais vantagens ou desvantagens do que outros.
A BV pode ser enquadrada noutro evento público maior, por exemplo, um
festival, que ajudará sua divulgação e visibilidade, podendo alcançar um
público amplo e variado, embora seja difícil prever o número de leitores ou
fazer um seguimento do impacto gerado neles.
A BV também pode ser organizada como um evento isolado e pode ser
localizada numa biblioteca real, numa escola, num museu, numa praça... ou
em qualquer espaço que atenda aos requisitos específicos de material e espaço
e seja acessível, seguro e confortável e atraente para o grupo-alvo ao qual é
direcionado. Essa opção implica um esforço maior para a organização na hora
de publicitar e convocar o público leitor, embora possa ser muito benéfico
direcionar essa convocatória para um grupo específico, dependendo do centro
de interesse e dos objetivos da BV: estudantes de escolas próximas, pessoas
que usam equipamentos culturais e/ou sociais no meio ambiente... Dessa
forma, um acompanhamento mais aprofundado pode ser feito para avaliar o
impacto gerado nos participantes como leitores.
No caso de se decidir desenvolver a BV num espaço aberto ao ar livre,
para a escolha do local físico onde será realizado, é importante levar em
consideração o clima e prever a disponibilidade das instalações necessárias
para o desenvolvimento adequado do empreendimento. atividade e, acima de
tudo, que garanta o bem-estar de livros e leitores.

28

4
TOMADA DE DECISÃO EM TORNO
DO FORMATO E OUTRAS
CARATERÍSTICAS FORMAIS
Nesta etapa, devemos definir as características técnicas organizacionais
que melhor atendem aos objetivos pretendidos. Decisões deverão ser tomadas
em relação ao tipo de convocatória que melhor se adequa à ideia da BV, à
duração da própria BV e às leituras, ao número de leitores aos quais é possível
atender, ao número de leitores para cada uma das leituras, ao número de
leituras que o mesmo leitor pode selecionar...

CONVOCATÓRIA ABERTA OU COMBINADA
Pode fazer-se uma convocatória aberta para o público em geral num
determinado local e data ou ligar para um grupo específico para agendar
visitas à BV com um público de leitura específico (escolas, usuários de uma
biblioteca do bairro ...).
A primeira opção é a mais democrática, embora exija um esforço maior de
publicidade e divulgação do evento, pois existe o risco de que, com uma
campanha de promoção deficitária, o público leitor não assista. Esse tipo de
convocatória é recomendado quando a BV faz parte da programação de um
grande evento, como festivais, por exemplo, ou campanhas de ação cultural
específicas, como semanas culturais, programas culturais monográficos...
A segunda opção é muito interessante ao tentar alcançar um grupo
específico de indivíduos. Também nos permite realizar trabalhos anteriores e
subsequentes com os quais expandir o potencial educacional da experiência.
Vamos ver abaixo características mais específicas de cada um dos
formatos:

FORMATO ABERTO (Biblioteca Vivente em festivais, por exemplo):
convocatória pública num espaço e tempos limitados.
não se sabe quantos leitores vão participar.
o catálogo de Livros Vivos pode ou não fazer-se público com
antecedência.
a seleção de leituras faz-se no espaço e tempos concretos de realização
da BV.
as funções do pessoal bibliotecário (formação, informação, gestão de
leituras...) sucedem-se enquanto se realiza a BV.

29

FORMATO COMBINADO (Biblioteca Vivente com centros escolares,
por exemplo):
convocatória para um grupo determinado.
a inscrição é prévia.
o catálogo de Livros Vivos faz-se público con antecedência.
a seleção de leituras faz-se com antecedência.
normalmente los leitores/as realizam várias Leituras.
estrutura horária das Leituras pré-fixa e inflexível.
as funções do pessoal bibliotecário (formação, informação, gestão de
leituras) sucedem-se antes de realizar a BV.

FORMATO MISTO:
combinação da convocatória para um grupo determinado e convocatória
pública.
o catálogo de Livros Vivos faz-se público com antecedência.
parte dos leitores fazem a seleção de leituras com antecedência e outra
parte no espaço e tempo concretos da realização da BV.
normalmente os leitores realizam várias Leituras.
estrutura horária das Leituras pré-fixa e inflexível.
as funções do pessoal bibliotecário (formação, informação, gestão de
leituras) sucedem-se antes e ao mesmo tempo que realiza a BV.

NÚMERO DE LIVROS VIVOS E LEITORES QUE PODE
ESCOLHER
Este número será determinado pelo número de Leitores que poderão
participar em cada leitura, e será definido pelo conteúdo da mesma: se o
conteúdo das leituras for íntimo e pessoal, recomenda-se que as leituras dos
Livros Vivos seja individual; Quando o conteúdo das leituras não exige
intimidade, a oferta de leituras em grupo pode trazer algumas vantagens, pois,
para algumas pessoas, esse ambiente pode ser menos intimidador e favorecer
a interação com o livro vivo, que é o objetivo final pretendido. O número de
pessoas que compõem o grupo que lê um determinado livro vivo no mesmo
espaço e tempo deve ser suficiente para incentivar a participação, mas permitir
o espaço necessário para fazê-lo; portanto, não é recomendável que exceda de
8 a 10 pessoas. Essa opção de leitura compartilhada também permite alcançar
um número maior de audiências em menos tempo.
O número de livros vivos corresponderá ao público leitor a ser atendido,
considerando se as leituras são individuais ou em grupo. Se o público leitor
estiver organizado, devemos calcular quantos livros precisaremos e por quanto
tempo poderemos atendê-lo. Também se pode reverter a ordem de decisão,
especialmente se a convocatória for aberta, e primeiro escolher quantos Livros
Vivos estarão disponíveis e calcular, portanto, quantos leitores poderá acolher.
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A ordem de decisão também será condicionada pela natureza da origem
da proposta (se responder a uma necessidade ou demanda explícita de um
possível promotor e/ou entidade financiadora ou se for uma iniciativa
autogerida por uma organização, por exemplo) e, consequentemente, terá de
se levar em consideração os recursos organizacionais, técnicos e financeiros
disponíveis para planear e desenvolver a BV.

DURAÇÃO DA BIBLIOTECA VIVENTE
A decisão sobre a duração da BV implica levar em consideração
novamente uma série de fatores inter-relacionados: número e disponibilidade
de livros, número de leitores que se deseja alcançar, disponibilidade de
recursos financeiros e organizacionais e espaço ... Uma BV pode ser
organizada por um dia inteiro ou meio, por uma semana consecutiva ou dias
únicos por um mês ... Mas deve-se considerar que é necessário garantir o
bem-estar dos participantes, por isso é conveniente procurar um equilíbrio
entre o uso eficiente do tempo disponível e o nível de exaustão dos Livros
Vivos e do pessoal da biblioteca.

NÚMERO E DURAÇÃO DAS LEITURAS
A duração das leituras será determinada pelo tipo de formato da BV, de
acordo com a disponibilidade dos livros vivos e o espaço em que ele ocorre.
Para calcular o tempo que melhor se adequa a cada caso, deve-se
presumir que isso é suficiente para iniciar uma conversa, mas não muito tempo
para arriscar que ela se acabe. Recomendam-se leituras com duração entre
trinta minutos e uma hora. No entanto, na BV com formato e chamada aberta
também deve oferecer a possibilidade de interromper as leituras quando a
conversa tiver terminada.
Dependendo da duração das leituras, sejam elas individuais ou em grupo,
o número de livros ao vivo e leitores e a duração da BV, cada participante terá
a oportunidade de consultar um determinado número de livros ao vivo.

ORÇAMENTO
O orçamento necessário para realizar a BV depende em grande parte das
decisões tomadas na etapa anterior: quanto maior o número de LV e leitores
que desejam acolher e quanto maior a duração da BV, maior será o
pressuposto com o qual deveremos contar. Lembre-se também de que a opção
por uma BV em formato aberto e por convocatória exige um orçamento
específico para a sua promoção e publicidade.
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De qualquer forma, e seja qual for a natureza do financiamento da BV e
quaisquer que sejam as decisões técnicas que definem a proposta para a BV, a
realização desta atividade exige recursos para cobrir as seguintes despesas:
Seguros exigidos segundo a lei de cada país.
Materiais inventariáveis: mesas, cadeiras, computadores, telemóvel...
T-shirts e outros elementos visuais para identificar a BV, como painéis e
outros suportes publicitários.
Transporte: apoio económico para os possíveis deslocamentos dos LV e
do pessoal bibliotecário.
Material e serviços promocionais y publicitários (imprescindível na BV
com formato aberto): desenho da identidade gráfica da atividade
(logotipo, slogans...), folhetos, pósteres, anúncios nas redes e meios de
comunicação, banners, web ... Recomenda-se produzir e distribuir um kit
de impressão. Em BVs de formato aberto, pode ser muito eficaz
organizar uma equipa de promoção de rua para relatar e distribuir
material publicitário (brochuras, folhetos ...) para as pessoas.
Material de administração: catálogos, cartões de leitor, registos de
leitura, questionários e material de avaliação ...
Suprimentos comuns para a organização da BV: telefone, rede elétrica,
internet...
Deslocamento da equipa organizadora: disponibilidade de meios de
transporte; despesas de viagem.
Hospitalidade, cortesias, catering e refeições.
Tempo alocado para a preparação, organização, desenvolvimento e
avaliação da BV pela equipa organizadora.

5
IDENTIFICAÇÃO E PROCURA
DE LIVROS VIVOS
Uma vez decidido o número de LVs dos quais a BV deve ser composta e o
perfil do público potencial de leitura, a pesquisa deve ser iniciada de acordo
com os critérios necessários para atingir os seus objetivos.
De acordo com o centro de interesse da BV e a análise de estereótipos e
preconceitos identificados na primeira etapa, pode pensar em possíveis perfis
de LV a serem procurados: pessoas que, através de suas experiências de vida,
podem disseminar certos conhecimentos e/ou romper com os preconceitos
identificados. A seleção de perfis resultante será o catálogo literário que a BV
oferecerá, que, como numa biblioteca real, é o recurso mais importante. Não
deve ser poupado tempo para refletir e debater a seleção de LVs que comporão
o catálogo, a fim de reunir uma coleção de literatura de qualidade que atenda
às necessidades identificadas.
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Um ponto de partida prático e útil para projetar e desenvolver uma BV
focada em abordar os estereótipos e preconceitos presentes no PCI pode ser
seguir as categorias marcadas pela UNESCO anteriormente indicadas.
A pesquisa de perfis selecionados pode ser iniciada através das redes
pessoais da equipa da organização e também através de instituições,
associações ou outras entidades que realizam as suas atividades no campo do
nosso interesse. Um exemplo disso é que, se procurarmos alguém que trabalhe
com artesanato popular, podemos investigar se existe uma associação de
artesanato ou uma feira, se houve um workshop em algum lugar e quem o
ensinou, se a vizinha do avô do seu parceiro de apartamento é artesão, etc.
Para identificar um possível livro vivo, basta começar a puxar a linha, e um
contato levará a outro até que encontre o perfil que está à procura.
Dependendo do contexto em que a BV é desenvolvido, a possibilidade de
ter 'Dicionários' pode ser considerada: intérpretes para superar possíveis
barreiras linguísticas que possam surgir.
Como localizar uma pessoa informante que possa chegar a ser
um Livro Vivo?
Meio familiar e através de amizades: um trato mais direto
e simples.
Através de associações, instituições e organizações que trabalhem
em determinado âmbito de interesse para a BV. É necessário realizar
uma pequena investigação e estudo da realidade sobre o centro de
interesse da BV para descobrir e contactar com as pessoas e/ou
organizações que possam apoiar a pesquisa de Livros Vivos.
Uma pessoa desconhecida ou “enlace”: um parente e/ou vizinho da
pessoa informante.
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6
ENTREVISTAS A LIVROS VIVOS
E RECOLHIDA DE INFORMAÇÃO
No primeiro contato com um possível LV, é muito importante comunicar
numa linguagem clara e próxima o que é, em que consiste e o que se destina à
BV, além de especificar as suas condições de participação e garantir que
entenda completamente o que é esperado dele/dela.
Uma vez que a compreensão absoluta de todos os itens acima tenha sido
garantida pelo potencial LV e com o seu consentimento, as etapas necessárias
para a sua participação serão indicadas em detalhe.
É importante, desde o início, transmitir clareza e honestidade para criar
um clima de confiança.
Em seguida, será realizada uma entrevista não estruturada, que deverá
abordar o seguinte:
Recolher as informações que essa pessoa pode transmitir em relação à
área do nosso interesse. Os Livros Vivos devem ser autênticos e
representar uma experiência real, pessoal e significativa.
Pesquise anedotas ou palavras-chave que possam ajudar posteriormente
na elaboração dos títulos e sinopse que veremos na próxima seção.
Verifique se o seu discurso se adapta ao perfil que deseja mostrar.
Recomenda-se
evitar
Livros
Vivos
que
possam
promover
comportamentos ou atitudes questionáveis do ponto de vista educacional
ou ético, assim como pessoas que pretendem tirar proveito do seu papel
no Livro Vivo para promover os seus próprios interesses fora dos da BV.
Teste a sua capacidade de comunicação para se exercitar como LV. Por
isso, pode-se dizer abertamente que, durante a entrevista,
desempenharemos o papel de um possível leitor de BV, a fim de avaliar a
sua resposta à nossa interação.
É aconselhável informar de que a sua participação está sujeita a outros
fatores externos que não são da nossa decisão, para poder descartar a pessoa
se ela não cumprir o que é pretendido sem ferir suscetibilidades.
Recomenda-se gravar o áudio da entrevista, a fim de focar a atenção na
conversa e não em tomar notas, com o consentimento prévio do entrevistado.
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COMO SE FAZ UMA ENTREVISTA?
RECOMENDAÇÕES:

Antes da entrevista: como prepará-la
É importante documentar e informar-se com antecedência: consulta
bibliográfica, pergunte às pessoas ou à Internet ... Pesquise a pessoa
entrevistada e o tópico a ser discutido.
Prepare as perguntas: primeiro as mais gerais e depois as mais pessoais
ou específicas.
Tanto um tópico específico quanto uma conversa genérica (“conversa de
elevador”) são boas maneiras de começar a criar uma atmosfera
confortável e confiante. Embora não seja sobre o assunto que nos
interessa, pode ser uma maneira de quebrar o gelo.
Não se limite ao questionário pré-elaborado ou fique obcecado com ele.
A conversa pode continuar de maneiras completamente diferentes e em
tópicos diferentes dos pretendidos. Deve saber quando deixá-lo fluir e
quando redirecioná-lo para os problemas com os quais deseja lidar.
Se houver duas pessoas que realizam a entrevista, o importante é que
não se atrapalhe: uma pessoa pode liderar a entrevista e a outra pode
fazer anotações ou complementar a pessoa que lidera.
Deve saber como funciona o equipamento de gravação que vai usar. Um
gravador digital é uma opção muito boa, como aqueles que vêm com
quase todos os smartphones como padrão hoje.
Tente disponibilizar-se ao informante em questão de horários e
deslocamentos no momento da realização da entrevista.
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Durante a entrevista
Certifique-se de que o espaço onde faz a entrevista seja cómodo,
confortável, quente ... e que não haja poluição sonora ou a
possibilidade de interrupções.
Coloque o equipamento de gravação de forma não intimidadora. Peça
permissão antes.
Comporte-se de maneira amigável, cordial e simples: ria com o
informante, a sua postura (linguagem não verbal) deve mostrar o
seu interesse, sente-se próximo ao informante, mas sem invadir o
seu espaço, use uma linguagem simples e próxima ...
Concentre-se na pessoa com quem está a falar, não brinque com o
equipamento, não olhe para o telefone, olhe nos olhos dela ...
Pergunte o nome do informante, local e ano de nascimento e
informações gerais necessárias antes de iniciar as perguntas
temáticas.
Não faça muitas perguntas: não interrompa ou fale sobre a pessoa.
Dê-lhes espaço e não tenha medo de silêncios.
Não manipule.
Lembre-se de que o que importa é o ponto de vista do informante;
portanto, evite falar de si mesmo ou dar a sua opinião
continuamente. No entanto, às vezes é positivo dar a sua opinião
fora da gravação para promover alguma cumplicidade com o
informante.
Não faça perguntas de uma afirmação (é uma maneira muito comum
de manipular a conversa). "Jogou o jogo da velha assim, não foi?", é
melhor perguntar: "E o que é esse jogo da velha? Um jogo? E como
é jogado? (Mesmo que já saiba, não tome as coisas como certas).
Recomendamos não mais de uma hora de entrevista no início. A
primeira reunião certamente dá apenas para chegar às linhas gerais
do tópico. Numa segunda reunião, quando já existe confiança,
certamente as informações obtidas são maiores, mais significativas e
relevantes.
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Outros conselhos
Não pode gravar entrevistas sem o consentimento do informante.
Portanto, seria necessário recolher por escrito o consentimento
expresso assinado pelo entrevistado, onde o uso a ser feito da
entrevista e se ela será tornada pública são mencionados claramente,
de acordo com as leis de proteção de dados relevantes.
Depois de sair, não se esqueça de enviar um feedback ao informante:
uma cortesia, uma fotografia, uma cópia da entrevista... Faça com
que se sintam envolvidos.
Recomendamos trazer uma cortesia/presente.
Para salvar e arquivar as gravações, é recomendável usar o
computador em uso comum e fazer uma cópia de backup do disco
rígido externo e/ou das pastas virtuais. É importante usar a senha de
acesso para os dispositivos e os arquivos de armazenamento.
Pode ser útil criar categorias para a gravação de entrevistas gravadas:
por informante, por assunto, por área de PCI, por palavras-chave ...
A transcrição da entrevista pode ser muito interessante, mas também
muito trabalhosa, por isso é recomendável ouvir o áudio, anotando os
minutos dos principais momentos da conversa, indicando o conteúdo
de cada um para facilitar e acelerar o acesso direto na sua consulta
subsequente.
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7
DE PESSOAS A LIVROS VIVOS
Para converter uma pessoa em LV, é necessário atribuir-lhe um título,
porque, embora o seu conteúdo seja biográfico, é feito a partir do anonimato
que representa a mensagem a ser transmitida.
O título atribuído a cada LV deve atender a três fatores: deve ser
representativo do seu conteúdo, o seu autor deve sentir-se perfeito e
confortavelmente refletido, além de ser o mais atraente possível para atrair a
atenção de potenciais leitores.
Recomenda-se acompanhar cada título com breves sinopses que também
devem estar em conformidade com os três fatores mencionados acima. Para
desenvolver a sinopse, como as de qualquer livro físico, é necessário oferecer
uma visão geral do livro, na qual o leitor em potencial possa ter uma ideia do
que será encontrado nas suas páginas, mas deve ter um gancho que capta a
atenção e provoca o desejo de continuar a leitura. Podemos focar a sinopse de
maneira que ela levante na pessoa que a lê as questões de interesse que
surgem para conversar nas leituras, ou que mostra os preconceitos de romper
ou provocar o seu confronto. O seu estilo dependerá em grande parte do
público alvo-leitor para quem a BV está orientada.
Algumas ideias para conseguir isso podem ser:
Inspire-se, reproduza e/ou parafraseie títulos e enredos de obras
literárias ou cinematográficas conhecidas, ou ditados, músicas, ditos
populares.
Use anedotas curiosas ou palavras-chave que foram recolhidas na
entrevista que servem para nos oferecer um fio que possa ser puxado e
traga consigo os conteúdos de interesse.
Como os títulos e a sinopse do catálogo dos Livros Vivos da nossa BV
podem ser o primeiro contato com possíveis leitores (especialmente se
optarmos por uma convocatória em formato aberto na qual muitas pessoas se
possam aproximar para navegar no catálogo sem ter, uma vez, decidida a sua
participação), deve-se ter em mente que, consequentemente, eles se tornam
elementos muito poderosos de ligação e reivindicação e sobre os quais a
responsabilidade pelo sucesso ou fracasso dos índices de participação pode
recair. Para tentar garantir a publicidade e a eficácia motivadora do próprio
catálogo, também é aconselhável que os textos sejam breves e que a
linguagem utilizada seja simples e acessível a qualquer pessoa.
Assim como nos livros físicos, uma boa capa também é uma ferramenta
de marketing eficaz, portanto, as imagens também podem ser usadas para
acompanhar o título e a sinopse com layouts que devem estar em
conformidade com as três premissas indicadas para os títulos e sinopse.
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O próprio LV também pode ser convidado a propor os seus títulos ou
sinopse e/ou ser um trabalho colaborativo entre livros e bibliotecários. De
qualquer forma, o LV deve sentir-se confortável e refletido nos mesmos e
aprová-los.
Existe a possibilidade de um livro ter dois autores: duas pessoas que,
através da sua história comum, desenvolvem as leituras em conjunto; ou pode
haver várias pessoas que representam o mesmo título e podem revezar-se, por
exemplo: sob o título 'Cozinha diária', existam vários exemplares de
cozinheiros que se possam ler simultaneamente.
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8
FORMAÇÃO A LIVROS VIVOS
Idealmente, esta formação deve ser realizada numa sessão presencial
com todos os LVs, principalmente se for a primeira experiência como tal, pois
além de se poderem conhecer previamente, poderão compartilhar medos,
inseguranças, dúvidas e conselhos.
Se essa opção não for possível, deve-se garantir que todas essas
informações cheguem ao LV, por videoconferência, telefonema, e-mail ... ou
uma combinação delas.
Deve ser elaborado um documento escrito que recolha de forma clara e
concisa todas as informações que devem ser indicadas e que acompanharão
qualquer uma das vias indicadas anteriormente.

A informação que se deve proporcionar neste ponto é a seguinte:
Lembrá-los brevemente em que consiste e o que se pretende com a BV.
Explique novamente o que é esperado com sua participação.
Indique todas as informações técnicas: datas, duração, horas,
localização...
Explicação detalhada da dinâmica de desenvolvimento da atividade e as
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instruções de aviso acordadas (os sinais que o LV e a equipa da
biblioteca farão para, por exemplo, notificar a conclusão das leituras ou
de atender a qualquer necessidade que possa surgir)
Indique quais são seus direitos e deveres, bem como os direitos dos
leitores. Estes são os que Xandobela elaborou:
Os Livros Vivos têm direito a:
Dizer não, isso não quero contar.
Não saber.
Sentirem-se confortáveis todo o tempo.
Interromper a conversa, se considerar necessário.
Ser tratado com o maior respeito.
Perguntar qualquer dúvida a qualquer momento.
Dar a sua opinião e ser ouvido.
Os Livros Vivos têm o dever de:
Desenvolver as leituras como um livro.
Respeitar as regras de funcionamento.
Contribuir para um bom desenvolvimento da BV.
Respeitar os leitores.
Responder a perguntas desde que sejam formuladas por respeito e
queira respondê-las.
Participar livre de preconceitos e estereótipos.
Avisar a equipa da biblioteca sobre quaisquer complicações.
Tratar e resolver todas as suas dúvidas, perguntas e medos. Fortalecer a
sua autoestima e tentar trazer paz de espírito. Informe que a
organização permanece disponível para isso durante todo o processo,
manifestando que não hesitem em fazer qualquer pergunta.
Salientar que a equipe da biblioteca sempre estará ciente de que a
atividade é realizada corretamente e que os Livros e os Leitores se
sentem confortáveis e respeitados o tempo todo. É nosso trabalho
garantir o desenvolvimento adequado da atividade e o bem-estar de
todos os agentes envolvidos, para que, em caso de qualquer problema
ou necessidade que possa surgir a um LV, ele seja comunicado à equipa
da biblioteca, que será responsável por resolvê-la.
Fornecer recomendações baseadas na experiência de outros Livros Vivos
para lidar com possíveis dúvidas ou situações a serem enfrentadas e com
as quais eles apresentem preocupação. Os mais comuns são geralmente:
✔

Preciso atuar ou criar/aprender uma história? Não se trata exatamente de fingir
ou agir, mas de ser você mesmo, para abrir os olhos de outras pessoas com a
verdade. Tampouco se trata de elaborar e narrar uma história, mas contar a
experiência de vida de cada pessoa e dialogar com ela. Para isso, pode ajudar a
preparar um pequeno script para organizar as ideias e histórias que deseja
partilhar. Ninguém melhor que o Livro Vivo será capaz de contar a sua própria
história e com honestidade e, com a abertura para falar e ouvir atentamente, a
narrativa da conversa surgirá sozinha. A parte mais enriquecedora dessa
experiência é a aprendizagem mútua por meio de um diálogo construtivo e cada
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leitura será diferente dependendo de quem as lê, embora se deva notar que
elas podem sentir que se estão a repetir continuamente, se forem semelhantes,
mas devem tentar tratar cada leitor como se fosse a primeira vez que o leem. O
conteúdo de cada leitura, em princípio, é confidencial entre aqueles que o
compartilham.
✔

Como quebrar o gelo e iniciar as leituras? Algumas ideias práticas que outros
LVs recomendaram com base na sua experiência passada são:

•
•
•
•
•

Pode-se começar por perguntar por que o selecionou para ler, o que
chamou a sua atenção, o que esperava encontrar ...
Perguntar se vem de ler algum outro LV e o que achou, para quebrar o
gelo.
Pode começar a contar a partir das perguntas abertas que podem ser
descartadas na sinopse.
Pode trazer um objeto ou imagem que ajude, ou para aqueles que vierem
perguntar sobre isso, ou iniciar a conversa com esse material.

•
✔

O que faço se tiver um desacordo com os leitores? Ambas as partes devem ir à
atividade com a mente aberta para discussões construtivas e uma atitude
respeitosa, pois é exatamente isso que é fundamental para essa metodologia.
Se os direitos e deveres de qualquer uma das partes forem violados ou se for
gerada uma situação violenta ou desconfortável, a equipe da biblioteca deverá
ser notificada e será o intercessor para resolvê-la.

✔

E se eu me sentir mal ou precisar ir à casa de banho? A equipe da biblioteca
sempre estará ciente do bem-estar dos livros e leitores e verificará isso
frequentemente durante o desenvolvimento das leituras, da maneira mais
discreta possível, respeitando a privacidade das leituras e sem interrompê-las;
basta comunicar a necessidade e a equipe da biblioteca ficará encarregada de
atender tanto ao público leitor quanto à necessidade comunicada.
* Para que os funcionários da biblioteca realizem as suas tarefas,
mas tentando fazer com que sua figura passe despercebida em
favor da fluidez e intimidade das leituras, é recomendável procurar
contato visual com os Livros Vivos frequentemente, para que se
sintam tranquilos e concordem com os slogans gestuais, para que
possa transmitir qualquer desconforto ou necessidade, bem como
problemas técnicos, como, por exemplo, o aviso do final do tempo
de leitura.

Nesta etapa, também devem ser recolhidas informações sobre as
necessidades e exigências de cada LV, bem como os fatores físicos e materiais
a serem levados em consideração para o desenvolvimento das leituras: a sua
situação no espaço, materiais necessários para a exposição ou cenário,
necessidades especiais, etc.).
É possível que detetemos a necessidade de identificar o LV com algumas
características distintas, como uma t-shirt, um crachá ou algo semelhante.
Nesse caso, devemos informá-lo e contar com o seu consentimento.
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9
LEITORES E SELEÇÃO DE LIVROS
VIVOS PARA A SUA LEITURA
Revendo o indicado nas primeiras etapas, uma vez identificado o público
leitor para quem a BV será orientada, as variáveis que teremos que levar em
consideração na tomada de decisões sobre a gestão de Leitores e leituras são:
Número de LVs disponíveis na BV.
Quem se pretende que sejam os leitores?
Calcule o número e a duração das leituras que cada participante pode
fazer.
Leituras individuais ou em grupo. No segundo caso, a proporção deve ser
calculada para garantir que as leituras não estejam superlotadas (1/8 é
geralmente uma boa proporção).

SISTEMAS DE SELEÇÃO DE LEITURAS
IN SITU

O pessoal bibliotecário informa, faz a gestão dos empréstimos dos Livros,
responde a perguntas, recolhe dados, faz a gestão de catálogos... no
espaço e duração da BV.
É recomendável ter vários espaços com pessoal e funções diferenciadas:
✔ Receção: informações gerais (brochuras, pósteres ...).
✔ Administração:
catálogos,
cartão
de
leitor,
assinatura
de
documentação (captura de imagens, confidencialidade, deveres e
direitos ...).
Materiais específicos para gestão de leitura:
✔ Formulário de inscrição para livros disponíveis e/ou emprestados com
agendas.
✔ Esse mesmo arquivo pode ser feito de maneira ampla para uma
visualização mais rápida pela equipa da biblioteca e pelos possíveis
leitores.
Livro

Leitor/a

Hora de
empréstimo

Hora de
devolução

1
2
3
4
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VIA PLATAFORMA WEB
As informações e a formação para os leitores são previas, portanto, é
necessário preparar documentação clara e didática sobre o que é uma BV
e como as leituras são selecionadas (plataforma de exemplo no site da
Xandobela e tutorial do YouTube e escrita ...)
É custosa, mas quando se realiza uma BV com grupos fechados e
numerosos, garante manter a proporção estabelecida.
É conveniente manter um sistema de comunicação com os leitores
(telefone, email ...)
É obrigatório que assinem uma autorização para o tratamento de dados e
imagens e informem sobre a política de privacidade.
Materiais específicos para a gestão de leituras:
✔ Matriz com os horários, Livros e número de leitores por leitura.
✔ É recomendável elaborar cartões de leitores com a seleção de leituras
por leitor.

VIA FORMULÁRIO ONLINE
As informações e a formação para os leitores são previas, portanto, é
necessário preparar documentação clara e didática sobre o que é uma
BV.
É um sistema barato, acessível e, acima de tudo, rápido, portanto, para
grupos grandes e fechados, parece adequado. A principal desvantagem é
que o formulário não é bloqueado automaticamente quando a proporção
estabelecida é atendida; portanto, é necessário acompanhar as respostas
continuamente para bloquear manualmente as sessões de leitura com a
proporção completa.
É conveniente manter um sistema de comunicação com os leitores
(telefone, email ...).
É obrigatório que assinem autorização para o tratamento de dados e
imagens, e informar sobre a política de privacidade.
Materiais específicos para gestão de leitura:
✔ Matriz com os horários, livros e número de leitores por leitura.
✔ É recomendável elaborar cartões de leitura com a seleção de leituras
para cada leitor.
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VIA CORREIO ELECTRÓNICO
As informações e a formação para os leitores são previas, portanto, é
necessário preparar documentação clara e didática sobre o que é uma
BV.
É um sistema barato, acessível, mas não é rápido e requer contato direto
com cada um dos leitores. Pode ser combinado com qualquer outro
sistema ao escolher um formato BV misto.
É obrigatório que assinem autorização para o tratamento de dados e
imagens, e informar sobre a política de privacidade.
Materiais específicos para gestão de leitura:
✔ Matriz com os horários, livros e número de leitores por leitura.
✔ É recomendável elaborar cartões de leitura com a seleção de leituras
para cada leitor.

GESTÃO DAS LEITURAS NUMA BIBLIOTECA VIVENTE
FORMAÇÃO: deveres e direitos dos leitores. É recomendável ter um
documento com essas informações para facultar aos leitores. Também é
importante incidir nisto e na mesa de administração (sistema no local) e
na apresentação geral e boas-vindas do BV.
Autorização para o tratamento de dados e imagens.
Planos (de ser necessário).
Cartão de leitor.
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As pessoas leitoras têm direito a:
Formularem livremente as perguntas, desde que sejam respeitadas.
Serem ouvidas.
Formularem qualquer dúvida a qualquer momento.
Serem tratadas com respeito.
As pessoas leitoras têm o dever de:
Registarem-se na BV e solicitar a leitura do LV de acordo com as
características técnicas do BV em relação à duração, número de LV ...
Devolver o LV nas mesmas condições em que foi emprestado.
Tratar os LVs com respeito.
Aceitar os direitos dos LVs.

CASUÍSTICAS ESPECIAIS E SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Em visitas combinadas com institutos à BV, é provável que uma dessas
situações ocorra:
Os leitores não sabem que livro escolher.
Os leitores escolhem as leituras aleatoriamente.
Os leitores escolhem leituras de grupo, sem reflexão.
Perante estas situações, recomenda-se promover a colaboração com os
professores e, sempre que possível, eles serão incentivados a fazer uma leitura
conjunta do catálogo durante o horário escolar para garantir que eles
conheçam os títulos e sinopse do LV disponível.
Apesar de ser uma BV com registo prévio e formato combinado, existem
leitores que não fizeram a seleção das leituras: o catálogo é administrado no
local e eles são informados sobre os livros que estão disponíveis.
Apesar dos Leitores terem feito bem a seleção das leituras, no momento
da participação na BV, eles ignoram as suas reservas e horários. O cartão do
leitor é de grande ajuda para o pessoal da biblioteca responsável pelo público
leitor, pois permite saber qual foi LV que eles realmente selecionaram e fazer
um seguimento do comportamento dos leitores.
Em
receção
fácil de
maneira

geral, é recomendável ter várias cópias do catálogo de LV na área de
e administração da BV, editadas em material atraente, resistente e
usar, para solucionar este tipo de casuística que pode ocorrer, da
mais rápida e eficiente quanto possível.
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10
PESSOAL BIBLIOTECÁRIO
A equipa da biblioteca deve reunir certos requisitos e também se deve
formar.
É necessário que essas pessoas reúnam as aptidões necessárias para o
trabalho em equipa: habilidades de comunicação, empatia, flexibilidade,
responsabilidade e compromisso. Estes devem possuir um caráter agradável,
amigável, decisivo e paciente, e por uma atitude curiosa e entusiasta com a
ideia da BV.
A equipa da biblioteca deve ter um conhecimento profundo da
metodologia, do centro de interesse, dos objetivos, do conteúdo e da dinâmica
da atividade, além de ter muita clareza sobre as suas funções.
O número de pessoas que a equipe da biblioteca deve ter dependerá do
tamanho da BV e as suas funções gerais são aplicar as regras operacionais da
atividade e garantir a conformidade, garantindo o desenvolvimento adequado e
atendendo às necessidades de todos os agentes envolvidos.
Recomenda-se dividir a equipe da biblioteca em 3 grupos, de acordo com
as funções específicas de atendimento do LV, Leitores e Administração e
Coordenação Geral.
Durante o desenvolvimento da BV, as funções do pessoal da biblioteca
responsável pela seção LV deverão cuidar dos mesmos, atender às suas
necessidades e garantir o seu conforto. Devem estar cientes do bom
desenvolvimento das leituras sem interferir nelas e intervir, se necessário. Se a
formação de LV for realizada pessoalmente, é importante que essa equipe
participe. De qualquer forma, deve haver um tempo antes do início para que as
instruções de aviso sejam conhecidas e acordadas.
O pessoal encarregado do público leitor deverá atender e solucionar as
suas dúvidas, orientá-los no espaço, ajudá-los com o que for necessário e
garantir o bom comportamento.
O pessoal da biblioteca encarregado da administração terá que gerir as
reservas de leituras, resolver incidentes, atender o público e a mídia e os
aspetos derivados da logística.
Embora divididos em três grupos de acordo com funções específicas, todos
devem estar em comunicação e cooperação contínuas: reuniões diárias,
mensagens instantâneas para incidentes pontais e ocorrências específicas ...
A atribuição de um código de identificação diferente e visível para cada
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um desses grupos, por exemplo, t-shirts de uma cor para cada grupo, pode
ajudar cada agente participante a saber diretamente com quem entrar em
contato e, assim, facilitar a resolução de problemas de forma mais rápida e
eficaz.

11
GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
DO ESPAÇO
Independentemente de onde a BV será realizada, devem criar-se quatro
espaços bem definidos:

RECEÇÃO/ADMINISTRAÇÃO
É neste espaço que todos os indivíduos que chegam à BV são bem-vindos
e onde o pessoal bibliotecário administrativo desempenha as suas funções.
Nele deve haver cópias do catálogo do LV para consulta, informações
escritas sobre a atividade, bem como as informações pertinentes que o público
leitor deve conhecer (dinâmica da atividade, regras operacionais, deveres e
direitos, autorização para o tratamento de dados e imagens, planos da BV, se
necessário).
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ESTANTES/ ESPAÇOS PARA AS LEITURAS
As prateleiras ou espaços onde o LV estará localizado devem atender aos
seguintes requisitos:
Devem
estar
isolados
o
suficiente
para
garantir
a
intimidade/confidencialidade das leituras, mas que permita a supervisão
da equipe da biblioteca.
Devem ser configurados de acordo com as necessidades espaciais ou
materiais do LV que o ocupará.
O ambiente deve ser agradável, os móveis confortáveis e com água
disponível todo o momento.
É recomendável que os espaços onde os LVs estão localizados sejam
marcados com algum elemento identificador de espaço para leitura.

AMBÍGUO
Também é importante ter um espaço um pouco afastado, com alimentos e
bebidas disponíveis para ambos, LV e bibliotecários, durante os intervalos.

OPINOTECA

Esse espaço é visto como a saída da BV: oferece ao público leitor a
oportunidade de expressar as suas opiniões. Este espaço será projetado de
acordo com o método escolhido para recolher o feedback. No tópico Avaliação,
algumas das múltiplas possibilidades serão indicadas.
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OUTROS CONSELHOS ÚTEIS PARA A GESTÃO DO ESPAÇO
Poder aceder ao local antes da celebração da BV para transportar
materiais, organizar os móveis e organizar as "prateleiras".
Contar com estacionamento nas proximidades e, na medida do possível,
gratuito para a equipe da biblioteca e para os LV.
Prever as necessidades específicas de mobilidade de pessoas com
diversidade funcional (acessibilidade, evitando barreiras arquitetónicas,
proximidade de serviços básicos na BV...).

12
AVALIAÇÃO
A dimensão, intensidade e metodologia da avaliação devem ser definidas
pela organização no processo de preparação e devem ser planeadas e
contempladas em todas as suas fases. Uma vez definidos os critérios de
avaliação, serão aplicados os instrumentos e técnicas de avaliação que melhor
se adequam às circunstâncias.
No contexto da BV, a avaliação tem dois propósitos:
A avaliação do evento em relação à consecução dos objetivos
estabelecidos na sua conceção.
A avaliação da experiência da organização, bibliotecários, público leitor e
LV, a fim de refletir sobre experiências comuns e melhorar a metodologia
para uma possível reedição.

QUE DADOS É CONVENIENTE RECOLHER?
DADOS QUANTITATIVOS
Registar quantos leitores vieram, quantos empréstimos e horas de leitura
se realizaram, quais foram os LV mais e menos solicitados...
É importante recolher todas as aparições nos meios de comunicação que
possam ter coberto o evento.
Esses dados são relativamente fáceis de serem recolhidos pela equipa da
biblioteca.
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DADOS QUALITATIVOS
Descrevem-se a seguir os métodos eficazes para recolher o feedback dos
três grupos de agentes implicados que esta organização experimentou:
Do público leitor: é recomendável contemplar um espaço na própria BV
onde possa recolher as primeiras impressões. Um local onde eles podem
avaliar a experiência em geral e outro específico para cada LV que leram, onde
podem deixar comentários. Por exemplo, tenha um papel de parede onde
possam escrever a opinião da experiência em geral e, por outro lado, tenha
pósteres, um para cada LV que compõe a BV e cada um com seu título escrito,
onde possam anotar a avaliação do LV ou deixem um comentário.
É conveniente preparar um questionário para uma avaliação mais
aprofundada, que pode ser fornecida no final da sessão ou enviada
posteriormente para uma avaliação depois de um repouso.

Exemplo de formulário para leitores
¿Qué fue lo primero que pensaste cuando supiste de la Biblioteca
Viviente?
¿Te gusta la idea de la Biblioteca Viviente? 1 al 5.
Evalúa la información previa a la Biblioteca Viviente. 1 al 5.
¿Cómo fue el proceso de escoger los Libros vivos? 1 al 5.
¿Qué te pareció el catálogo de Libros vivos? 1 al 5.
¿Qué Libros vivos leíste? Puntúa.1 al 5.
¿Cómo evalúas el servicio del personal bibliotecario? 1 al 5.
¿Has aprendido algo a raíz de conversar con los Libros vivos de la
Biblioteca Viviente? ¿El qué?
A raíz de la experiencia, ¿ha cambiado tu percepción sobre el
patrimonio cultural? 1 al 5.
¿Participarías de nuevo en una Biblioteca Viviente o se lo
recomendarías a otras personas? 1 al 5.
¿Se te ocurre algún título para incluir en el catálogo, o alguna
temática que estimes de interés para organizar una nueva Biblioteca
Viviente?

Do LV: geralmente, os LVs sentem uma necessidade urgente de partilhar
as suas experiências, por isso é aconselhável agendar um horário de reunião
descontraído com todos eles no final da atividade, no qual a equipa da
biblioteca pode levar alguns minutos. Também é recomendável convidá-los a
ler as avaliações e comentários que os seus leitores deixaram nos pósteres
mencionados acima.
Posteriormente, ser-lhes-á enviado um questionário para uma avaliação
mais aprofundada.

51

Un ejemplo de cuestionario para Libros vivos:
¿Qué fue lo primero que pensaste cuando supiste de la Biblioteca
Viviente?
Valora el proceso desde el primer contacto telefónico al primer
encuentro con el personal organizador.
Valora la información previa ofrecida por la organización de la
Biblioteca Viviente.
1 al 5. (1=de poca ayuda/5=muy útil). Comentarios y sugerencias.
¿Cómo fue el proceso de hacerte a la idea de ejercer como Libro vivo?
¿Cuál fue tu grado de satisfacción con tu sinópsis en el catálogo?
1 al 5 (1=mala/5=muy buena). Comentarios.
¿Cuál fue el mejor momento para ti como Libro durante la Biblioteca
Viviente?
¿Cuál fue el peor momento para ti como Libro durante la Biblioteca
Viviente?
¿Qué preguntas te realizaron con mayor frecuencia?
¿Cuál es tu grado de satisfacción con el espacio que te correspondió
en la Biblioteca Viviente?
1 al 5 (1=mala/5=muy buena). Comentarios y sugerencias.
¿Cuál es tu grado de satisfacción con la organización in situ de la
Biblioteca Viviente? Escala de 1 al 5.
¿Cuál fue tu mayor descubierta durante la Biblioteca Viviente?
En relación a la revalorización de la tradición y del patrimonio
cultural, valora el grado de utilidad que puede tener la Biblioteca
Viviente. 1 al 5. (1=de poca ayuda/5=muy útil). Comentarios y
sugerencias.
En relación a la revalorización de la tradición y del patrimonio
cultural, valora el grado de utilidad que tuvo tu participación en la
Biblioteca Viviente: 1 al 5. (1=de poca ayuda/5=muy útil).
Comentarios y sugerencias.
Consejos que darías a Libros vivos futuros.
¿Cuál es tu grado de satisfacción con tu participación en la Biblioteca
Viviente? Escala del 1 al 5.
¿Cuál es tu grado de satisfacción con la Biblioteca Viviente en
general? 1 al 5 (1=mala/5=muy buena). Comentarios y sugerencias.

Da equipa da biblioteca: se a BV se estender ao longo do tempo, é
importante ter reuniões de controle no final de cada dia. É importante agendar
uma reunião no final da atividade, para a qual é conveniente preparar um
script com os critérios de avaliação e a relação de dados a serem recolhidos
para uma avaliação completa, com o objetivo de melhorar a organização em
edições futuras.
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BIBLIOTECAS VIVENTES:
CRÓNICAS
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BIBLIOTECA VIVENTE
“HISTÓRIAS DE VIDA –
MEMÓRIAS DE INFÂNCIA”
Associação UNIVERSITUR (Roménia)

I. CONTEXTO
Quais são os nossos objetivos? Centro de
interesse.
O nosso objetivo inicial para
experimentar este método era colocar
o período comunista romeno em foco
e desafiar “for experimenting with”
alguns estereótipos relacionados com
este tema aos olhos das gerações
mais novas. No entanto, o nosso
contexto social e organizacional
mudou completamente em 2020
devido à pandemia Covid-19 e não
conseguiríamos alcançar o nosso
objetivo, nem alcançar o grupo-alvo
pretendido de uma forma que
pudéssemos considerar segura e
confortável para todas as partes
envolvidas. Por isso, decidimos focar-

nos no nosso próprio objetivo de
aprendizagem: experimentar o
método da Biblioteca Viva.
Em vez de narrativas sobre o
comunismo romeno, decidimos focarnos em histórias de vida,
particularmente nas memórias de
infância. Com as necessidades de toda
a sociedade, alteradas pelo
isolamento e dificuldades impostas
pela pandemia, decidimos não só
alcançar o objetivo pretendido, mas
também tentar reunir a nossa própria
comunidade e trazer um pequeno
momento de descanso organizando
uma Biblioteca Viva mais pessoal.

54

Para onde? Contexto social e cultural.
A nossa organização está sediada
em Bucareste, a capital da Roménia,
por isso foi aqui que organizámos
também a Biblioteca Viva.
Normalmente, Bucareste beneficia de
uma vida cultural muito rica e
diversificada, ao mesmo tempo que é
o lar da maior população estudantil do
país. Enquanto planeamos o evento e
iniciamos o processo de identificação
dos Livros Vivos, considerámos a
diversidade social e cultural da nossa
cidade uma vantagem, pois
proporcionaria uma ampla

oportunidade de encontrar pessoas
adequadas. No entanto, a pandemia
Covid-19 trouxe mudanças
significativas no nosso contexto social
e cultural, com um impacto
particularmente negativo nos eventos
e instituições de educação e cultura
não formais. Por isso, tivemos de
adaptar o evento ao nosso novo
contexto social pelo menos – um
contexto de distanciamento físico e
social, onde a educação não formal
rapidamente caiu para o fundo da lista
de prioridades de todos.

De quem? Livros e leitores - perfis.
O nosso grupo inicial de leitores
era composto pelos estudantes da
Universidade de Bucareste, mas por
causa da pandemia decidimos
repensá-lo. Em vez disso, escolhemos
como leitores a nossa pequena
comunidade – o grupo de parceiros,
voluntários e conhecidos que estão
ligados à nossa ONG. Trata-se de
pessoas de várias origens culturais e
de ambientes profissionais, pelo que
consideramos o grupo-alvo
heterogéneo o suficiente para nos dar
um feedback justo sobre o método.
Para escolher os Livros Vivos,
voltamos a entrar na nossa rede
imediata e alargada. O tema do
comunismo foi mais constrangido
neste aspeto, pelo que na escolha dos
Livros para a "edição pandemia" da
Biblioteca Viva tivemos de ter em
conta outras dificuldades. Esta é uma
das razões por trás da escolha do
tema Histórias de Vida – Memórias de
Infância, pois é algo que a maioria
das pessoas entende ser mais fácil de

falar do que a sua experiência com o
comunismo.
Os estereótipos que tentámos
abordar escolhendo os nossos Livros
referiam-se às diferenças e
semelhanças entre gerações. Para
apoiar isto, um livro tinha cerca de 20
anos, enquanto o outro estava perto
da reforma. Baseámos a nossa
escolha na premissa de que os
Leitores assumiriam que as memórias
de infância dos Livros seriam
diferentes umas das outras e das
suas, mas em vez disso veriam como
são realmente semelhantes,
fomentando uma sensação de união.
Outro estereótipo que quisemos
abordar foi o do Nativo Digital e como
"as crianças nascidas depois de 1990
cresceram viciadas em ecrãs e na
internet".” Em vez disso, o que os
nossos dois Livros acabaram por ter
em comum foi a ligação especial à
natureza e aos animais, que acabou
por ser o fio invisível que liga todos os
Livros e Leitores.
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Dados técnicos: calendário e local.
A Biblioteca Viva e a maior parte
da preparação decorreram em agosto
de 2020.
Por razões de segurança,
escolhemos organizá-la num espaço
exterior. No entanto, na época do
nosso evento, o funcionamento da
maioria das instituições culturais
continuava a ser restringida pelas
medidas nacionais de saúde e
segurança. Dadas estas circunstâncias

especiais e porque queríamos acesso
exclusivo ao recinto, tomámos uma
decisão pouco convencional de ter a
Biblioteca Viva no quintal de um dos
nossos membros fundadores. Desta
forma, conseguimos evitar
completamente qualquer contacto
entre as pessoas que participaram no
nosso evento e quaisquer forasteiros,
transeuntes ou funcionários do local.

II. ASPETOS LOGÍSTICOS
Preparação.

Tipo de Biblioteca: pré-disposto
(formato fechado).
Contatos com parceiros locais: via
e-mail e chamadas telefónicas.

Critérios de seleção de acordo
com o centro de interesse:
• Idade – estávamos
interessados em conjeturar
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•

•

•

semelhanças e diferenças entre
pessoas pertencentes a
diferentes gerações.
Experiência – focámo-nos na
identificação de livros que têm
uma rica experiência de vida,
estereotipada para o nosso
grupo alvo.
Disponibilidade –
precisávamos de encontrar
livros abertos à colaboração
durante o tempo da pandemia,
quando todas as prioridades
mudaram.
Proximidade – tentámos
encontrar livros perto da
organização, para que
pudéssemos facilmente cumprir
os requisitos de segurança.

O processo de procurar e
identificar os Livros: para escolher
os Livros Vivos, entramos na nossa
extensa rede de amigos, familiares,
parceiros de trabalho e beneficiários.
O processo, no entanto, começou
muito antes, no outono de 2019,
quando decidimos prestar mais
atenção a todos os possíveis Livros
Vivos enquanto estávamos a aplicar o
método Heritage Collection. Até
tentámos algumas entrevistas
preliminares durante este tempo, mas
não trouxeram o resultado desejado.
No entanto, eles faziam parte da
nossa experiência, pois também é
importante ser capaz de dizer através
de entrevista se uma pessoa não é
tão adequada para ser um Livro Vivo.
Inicialmente identificámos alguns
Livros Vivos para o evento relacionado
com o comunismo que estávamos a
planear para março de 2020, mas

mais tarde tivemos de reiniciar o
processo e instalar-nos em livros
diferentes para um tema diferente. No
entanto, estamos satisfeitos com o
facto de termos agora um ponto de
partida sólido no que diz respeito aos
Livros Vivos sobre o tema do
comunismo, para quando decidirmos
refazer o evento cancelado.
Entrevistas: as nossas entrevistas
foram abertas e desestruturadas.
Todas elas foram conduzidas e
posteriormente revistas para se
escreverem os resumos, pelos dois
membros que assistiram ao projeto
babel em Bucareste e à Biblioteca
Viva em Santiago de Compostela.
Catálogo: dois livros, ambos sobre o
tema Histórias de Vida – Memórias de
Infância.
Promoção/chamada para os
participantes: o evento acabou por
ser privado, pelo que só alargamos
convites através de chamadas
telefónicas e redes sociais, utilizando
grupos online privados.
Preparação dos espaços:o evento
decorreu num espaço exterior.
Usámos o mesmo espaço para ambos
os Livros Vivos, por isso, dado o
tema, organizámo-lo simplesmente,
para criar uma atmosfera íntima,
semelhante a um encontro entre
amigos. Cada Livro solicitou alguns
objetos que os ajudariam a contar a
sua história, que tínhamos todo o
gosto em fornecer - um livro queria
uma guitarra e outro queria que cada
Leitor fizesse um desenho, por isso
fornecemos papel e lápis.
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Desenvolvimento.

A própria Biblioteca Viva consistia
em dois Livros Vivos em que cada um
oferecia uma sessão de 30 minutos.
As sessões realizaram-se
sucessivamente, com uma pequena
pausa no meio. No total, foram 10 os
Leitores que participaram em ambas
as sessões, pelo que, em termos
logísticos, o evento foi muito fácil de
gerir. Os Livros Vivos nunca tinham
frequentado uma Biblioteca Viva, pelo
que expressaram o seu desejo de ser
Livro ou Leitor, uma vez que estavam
curiosos sobre as histórias de vida um
do outro e sobre a experiência do
Leitor.
Os organizadores do evento
também atuaram como bibliotecários,
no formato simplificado que usamos,
o trabalho dos bibliotecários não foi
muito complicado. Uma hora antes do
evento, os bibliotecários organizaram
o espaço e prepararam os materiais

(papel e canetas, livros vivos e
etiquetas bibliotecárias, máscaras e
desinfetantes para todos os
presentes) e refrescos (garrafa de
água e lanches embalados
individualmentes para cada Leitor e
Livro). Depois disso, deram as boasvindas aos Livros Vivos e, em
preparação, tiveram uma conversa
final com cada um deles, com o
objetivo de os motivar e tranquilizar,
que se sairiam bem. Quando os
Leitores começaram a chegar, os
bibliotecários acolheram-nos no
espaço de leitura e explicaram as
medidas de segurança e a exigência
de distanciamento físico. Não havia
necessidade de seleção de livros, uma
vez que todos os Leitores já tinham
concordado em ler ambos os Livros,
na ordem decidida pelos
bibliotecários.
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Avaliação.

Organizamos três tipos de
feedback:
1. Feedback para os Livros
Vivos dos Leitores e dos
organizadores, além de um feedback
mútuo entre os Livros Vivos e os
organizadores: este feedback foi
dado presencialmente, no final do
evento. Facilitámos o feedback dando
aos Livros e aos Leitores algum tempo
para interagirem diretamente (em
grupos muito pequenos) depois da
Biblioteca Viva ter terminado, num
ambiente casual.
2. Feedback dos Leitores
através de um questionário online que
lhes enviamos alguns dias após o
evento. As perguntas eram:
● Já foi leitor numa biblioteca?
(Sim / Não)
● Como foi a sua experiência
como Leitor durante esta
Biblioteca Viva? (escala de 1 a
5)
● Por favor, explique a
classificação acima em algumas
palavras. (resposta aberta)

● O que acha do tema da
Biblioteca Viva e dos Livros
Vivos? (resposta aberta)
● A Biblioteca Viva ajudou-te a
confrontar ou quebrar algum
estereótipo que possas ter tido?
(resposta aberta)
● Como classificaria o apoio que
recebeu dos bibliotecários?
(escala de 1 a 5)
● Como se sentiu ao assistir a um
evento durante a pandemia
Covid-19? Sentiu-se segura?
Preferia um evento online em
vez disso?) (resposta aberta)
3. Uma avaliação interna do
evento, da logística e do método. Esta
foi uma reunião online que envolveu
apenas os organizadores e teve lugar
poucos dias depois do evento.
Avaliámos os seguintes aspetos:
● a qualidade, segurança e
impacto do evento de acordo
com o feedback dos Livros e dos
Leitores;
● A segurança e a logística do
ponto de vista dos
organizadores/bibliotecários;
● o próprio método do ponto de
vista da nossa organização.
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III. CRÓNICA
De todos os métodos testados no
projeto BABEL, a Biblioteca Viva foi
provavelmente o único método que
utilizamos mais tempo na sua
preparação, mentalmente. A formação
inicial oferecida pela Xandobela foi
extremamente importante como
ponto de partida para o
desenvolvimento da nossa própria
experiência, pois levou-nos a pensar
cuidadosamente sobre o centro de
interesse e objetivos da nossa
Biblioteca Viva. Ficou claro para nós
desde o início que identificar os Livros
Vivos seria o aspeto mais importante
do nosso processo, por isso
mantivemo-lo sempre presente nas
nossas mentes, mantendo-nos
atentos a potenciais Livros durante
todas as nossas atividades do dia-adia. Embora isto possa ser mais
adequado como conclusão, é uma
lição importante que aprendemos
sobre o desenvolvimento de uma
Biblioteca Viva, por isso gostaríamos
de mencioná-la aqui: uma vez que
abraça a Biblioteca Viva como um
método com o qual quer trabalhar a
longo prazo, torna-se parte da sua
vida e enriquece as suas interações,
motivando-o a apreciar as pessoas à
sua volta mais do que antes, a ter
curiosidade sobre elas e a não tomar
ninguém como garantido.
A maior parte do trabalho
envolvido na preparação da nossa
Biblioteca Viva aconteceu muitas
semanas e meses antes do evento
real. Descobrimos que planear muitos
passos à frente é um aspeto muito
importante no desenvolvimento de
uma Biblioteca Viva. Tentámos fazê-lo
prestando atenção para identificar
potenciais Livros, entrevistando-os ao
longo do ano, preparando-os,
escrevendo os seus resumos e

verificando-os com eles para garantir
que estão satisfeitos com a forma
como os representamos. Isto é algo
que precisávamos fazer com bastante
tempo antes do evento real, de forma
a dar-nos tempo para terminar
algumas das tarefas de design gráfico,
como desenhar o catálogo. Para a
Biblioteca Viva semi-aberta marcada
para março de 2020 (que tivemos de
cancelar), calculámos o nosso
calendário para trás a partir da data
definida do evento, dando ao público
pelo menos uma semana para se
inscrever online. Isto significava que a
versão final dos resumos tinha de
estar pronta nos últimos 10-15 dias
antes do evento.
Outra coisa que precisava de ser
preparada antecipadamente eram as
ferramentas de feedback. Demos
especial atenção ao questionário de
feedback online que queríamos que os
Leitores preenchessem após o evento,
pois queríamos que este fosse
prontamente enviado enquanto a
experiência ainda estava fresca nas
suas mentes.
Uma coisa com que não
precisávamos de nos preocupar era
em treinar os bibliotecários. Como a
formação original foi na nossa cidade
natal, tivemos o privilégio de ter mais
membros da nossa equipa prontos
para este fim, e por isso só
precisávamos de refrescar a memória
de todos sobre as tarefas
bibliotecárias. No entanto, tendo
finalmente estabelecido um pequeno
evento privado devido às
circunstâncias relacionadas com o
Covid-19, não precisávamos de mais
do que dois bibliotecários (um para
nos concentrarmos nos Livros e outro
para nos concentrarmos nos Leitores).
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IV. RESULTADOS
Conclusões da avaliação.
Todo o feedback dos Livros Vivos
e dos seus leitores foi positivo, tanto
no que diz respeito ao conteúdo como
à própria experiência. Os Livros
admitiram-nos que estavam nervosos
no início e até se sentiram um pouco
auto-conscientes quando começaram
a falar, mas que se instalaram no seu
papel assim que viram os leitores
mostrarem interesse.
O feedback cara a cara indicou
que os leitores gostaram da
experiência e identificaram-se com as
histórias de vida dos Livros. O
ambiente amigável ajudou-os a

sentirem-se imersos no que estavam
a ouvir e sentiram-se nostálgicos pela
sua própria infância, tendo encontrado
coisas em comum com os Livros.
As respostas ao questionário
online mostraram que estavam felizes
em participar, gostaram da escolha do
local e sentiram-se seguros durante o
evento. A maioria das respostas
mostrou que gostariam de ter mais
Livros e mais variedade em tópicos,
que teremos todo o gosto em oferecer
da próxima vez que organizarmos
uma Biblioteca Viva.
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Resultados tangíveis e intangíveis.
O principal resultado tangível é o
vídeo editado a partir de todo o
material fotografado e gravado
durante o evento e a fase de
preparação. Este vídeo é público,
carregado no YouTube, e pode ser
usado para ter uma noção de como
organizar uma Biblioteca Viva.
Consideramos que o principal
resultado intangível da nossa
experiência com a Biblioteca Viva é
mostrar aos Livros Vivos que eles têm
um valor que nunca consideraram. A
primeira resposta que obtivemos de
todas as pessoas que abordámos
como potenciais Livros Vivos foi "O
que tenho a dizer sobre mim que é
tão interessante para os outros? Por
que me ouvirão? São apenas algumas
memórias que ninguém quer saber, só
me preocupo com elas porque me
aconteceram." Ao concordarem em
tornar-se Livros Vivos apesar destas
dúvidas, saíram da sua zona de
conforto e descobriram algo novo
sobre si mesmos e sobre a sua
comunidade.

Outro resultado intangível
importante foi a quebra de
estereótipos e preconceitos,
especialmente os que se dirigem a si
mesmos: o pensamento de que não é
importante ou que poderá tornar-se
irrelevante, em breve, por causa da
sua idade, a relutância em partilhar o
facto de vir de uma família pobre
numa pequena aldeia, a sensação de
ser um estranho porque, em criança,
levou o gado para pastar em vez de
brincar com brinquedos bonitos como
outras crianças. Estas histórias foram
partilhadas com outros e, em vez de
serem rejeitadas “como estrangeiras”,
foram recebidas de braços abertos,
enquanto lembravam aos leitores
sentimentos familiares.
Finalmente, um importante
resultado intangível para a nossa
organização foi alcançar o nosso
objetivo de aprendizagem e
aproximar-se um passo da
compreensão do método da Biblioteca
Viva na prática e não apenas na teoria
ou do ponto de vista de um leitor.
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V. DIFICULDADES E DESAFIOS
A maior dificuldade foi lidar com
a Biblioteca Viva como uma
ferramenta experimental para a nossa
organização durante a pandemia
Covid-19. Tínhamos preparado e
agendado uma versão diferente da
Biblioteca Viva para meados de março
de 2020. No entanto, poucos dias
antes do nosso evento agendado, a
OMS anunciou que a epidemia se
tinha tornado uma pandemia, as
escolas foram fechadas em toda a
Roménia, e a Universidade de
Bucareste, com quem colaborávamos,
suspendeu todos os eventos e a
atividade estudantil presencial.
Poucos dias depois, foi instaurado um
estado de emergência nacional.
Nestas circunstâncias, tivemos de
cancelar o evento, uma vez que não
estávamos preparados para organizálo online. Seguiram-se meses de
incerteza e de adiamento, uma vez
que esperávamos que a situação na
Roménia melhorasse. Finalmente,
como ficou claro que a situação não
estava a melhorar e que o número de
casos covid-19 continuava a
aumentar, tivemos de tomar todo o
processo desde o início e organizar
um novo evento em agosto de 2020,
que nada teve a ver com o de março.
A nossa intenção inicial para
agosto era organizar online a
Biblioteca Viva, uma vez que
tínhamos participado recentemente
num evento online e tínhamos uma
ideia geral de como poderia ser
gerida. Infelizmente, nenhum dos

potenciais Livros Vivos que
abordámos estava disposto a fazê-lo
online, invocando várias razões: não
se sentiam confortáveis em falar de
coisas pessoais em frente a um
computador; não se sentiam
confortáveis com a tecnologia
necessária; ser um Living Book online
sentir-se-ia "falso" para eles, e assim
por diante. Quando questionados se
se sentiam mais confortáveis a fazer
isto cara a cara, a maioria tinha as
preocupações normais e a ansiedade
que advinham de viver através de
uma pandemia, e não considerava o
nosso evento uma prioridade. Isto
reduziu drasticamente as nossas
possibilidades em termos de Livros
Vivos e assuntos em que nos
podíamos concentrar. Foi também o
que acabou por ditar o formato da
Biblioteca Viva que acabámos por
utilizar, que foi uma adaptação de
último recurso do método ao
ambiente local e aos recursos
humanos que tínhamos disponíveis.
Quanto ao método em si, as
partes mais desafiantes foram as
entrevistas e encontrar os Livros
Vivos. É preciso subtileza e boas
habilidades de comunicação para
orientar discretamente a conversa na
direção mais adequada para uma
Biblioteca Viva, por isso o
entrevistador deve ser escolhido com
sabedoria e treinado em conformidade
ou ter a oportunidade de praticar o
máximo possível.
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VI. CONCLUSÕES
Depois de experimentarmos este
método, acreditamos agora que um
dos melhores resultados é conseguir
mostrar aos nossos Livros Vivos o
valor das suas histórias de vida e o
facto de outras pessoas estarem
interessadas neles. Com isto em
mente, acreditamos que a Biblioteca
Viva não é apenas um método muito
adequado para promover o património
cultural, mas também pode revelar-se
terapêutico de certa forma para todos
os envolvidos, mas especialmente
para os Livros. As pessoas precisam
de ser valorizadas pelo facto de, na
maior parte do tempo, não
apreciarem a sua própria experiência
pessoal e falharem em transmitir o
conhecimento. A Biblioteca Viva é
uma excelente forma de trabalhar na
descoberta e, em seguida, na
promoção e divulgação do tesouro
intangível que todos detêm.
Outro papel significativo reside
no fortalecimento das relações entre
pessoas, instituições, partes
interessadas, etc. Na forma inicial da
nossa Biblioteca Viva, conseguimos
facilmente assinar acordos de parceria
com o Museu de História da
Universidade de Bucareste e com a

Faculdade de História, que se
materializará após o fim da pandemia.
Na sua forma atual, o evento revelouse uma oportunidade para chegar aos
nossos parceiros comunitários,
estabelecendo o terreno para novos
projetos a serem desenvolvidos
utilizando variantes desta
metodologia.
A fase de preparação é muito
gratificante, uma vez que o processo
de identificação dos Livros é uma
mina de ouro para manter o contacto
com a realidade (ao ter contacto
direto com pessoas no campo), para
networking e para gerar novas ideias
de projetos baseadas em
necessidades reais.
A flexibilidade da utilização do
espaço também é valiosa, uma vez
que pode ser organizada de várias
formas, de acordo com osbjectivos e o
impacto esperado.
Mesmo que o processo de
encontrar os Livros adequados possa
ser desafiante, os resultados
definitivamente valem a pena em
termos de impacto, que é muito
pessoal e tende a ser duradouro,
tendo um efeito multiplicador.
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BIBLIOTECA VIVENTE “A
CIDADE IN-VISÍVEL”
La corte della carta (Itália)

I. CONTEXTO
Que objetivos pretendemos?
La Corte della Carta trabalha há
alguns anos na área geográfica de
Monza, criando percursos e oficinas
artísticas e teatrais com adultos e
crianças, em colaboração com as
Bibliotecas de Monza e Brianza,
através do projeto Erasmus + The
Adventure of Reading.
A presença no território e o
vínculo com as bibliotecas nos
levaram a identificar o bairro de San
Rocco como sujeito a uma visão
estereotipada pela população de
Monza, muitas vezes interiorizada
também por quem mora no bairro.

Assim, permitiu-nos identificar a
necessidade de incentivar a coesão e
o conhecimento mútuo entre aqueles
que vivem nesta área.
Estabelecemos o objetivo,
através da criação de uma Biblioteca
Viva, de aperfeiçoar os recursos
presentes na área para proporcionar
às pessoas que moram lá e em toda a
cidade uma imagem diferente da mais
daquela que é partilhada em um
"subúrbio difícil e estrangeiro emais
pobres ", promovendo a descoberta e
difusão de uma parte do rico
patrimônio multicultural preservado
nas memórias de quem mora nesse
bairro.
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Centro de interesse.

O centro do nosso interesse,
compartilhado com os bibliotecários,
era romper com o estereótipo
vinculado de pertencerem a um lugar,
seja o local de origem ou o local onde
vive.
A escolha do tema da Biblioteca
Viva foi o resultado da comparação
com os bibliotecários: depois de
propor temas diferentes, escolhemos
"as cidades" que respondiam a duas
necessidades:
• vontade de representar o
multiculturalismo do bairro, na
tentativa de reduzir
preconceitos sem correr o risco
de estereotipar ainda mais a
área: a cidade escolhida não era
necessariamente a de origem,
mas um lugar ao qual os livros
vivos sentiam pertencer do
ponto de vista afetivo e
emocional.
• amplitude e variedade de
possíveis histórias e géneros
literários (histórias de viagens,

histórias de amor, histórias de
aventura, histórias de rir) para
capturar um público mais
amplo.
Estávamos interessados em
quebrar alguns estereótipos:
• pertencer a uma cidade nem
sempre o liga à origem, ao local
de nascimento;
• a narração de uma pessoa de
uma cidade pode ser
profundamente subjetiva e
ligada à sua própria
experiência: uma cidade
conhecida (até o próprio bairro
de San Rocco) pode ser contada
e vista de uma maneira
completamente diferente por
outra pessoa;
• permitir que uma história
narrada e vivida também
sublinhe uma proximidade,
especialmente em leitores que
identificam cidades exóticas e
fisicamente distantes como algo
longe de si.
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Onde? Contexto social e cultural.
Monza é uma cidade italiana de
123 514 habitantes, a capital da
província de Monza e Brianza,
localizada ao norte de Milão, na região
da Lombardia. É o terceiro maior
município da região em população
(precedido por Milão e Brescia).
A cidade nasceu na época
romana e possui uma rica herança
artística que está concentrada no
centro histórico. A sua estrutura
urbana mudou progressivamente
desde a década de 1950 em resposta
ao processo de industrialização: foi
criada uma lacuna entre o centro
histórico "rico" e os vários subúrbios
caracterizados por habitações
populares nas quais é concentrada a
população de médio e baixo
rendimento.
San Rocco é um bairro nos
arredores do sul de Monza que
recebeu vários fluxos migratórios.
Desde a década de 1950, numerosos
jovens do sul da Itália mudaram-se
para essa parte da cidade,
empregando-se no setor industrial de
Monza e cidades vizinhas; mais tarde,
várias comunidades foram
estabelecidas aqui, principalmente
vindas da Europa Oriental, América do
Sul, Sri Lanka e norte da África.
Atualmente, é apresentado como um

dos bairros de Monza com o maior
número de estrangeiros.
A biblioteca de S. Rocco é
colocada nesse cenário como um local
de encontro, um local de agregação,
uma praça de saber, que valoriza as
riquezas mútuas das pessoas. A forte
imigração aqui não é vista como um
problema, mas como um dado e uma
fonte potencial de riqueza: a
biblioteca nesse sentido foi ativada ao
longo dos anos com cursos de italiano
para estrangeiros, cursos de costura,
jardinagem e muitas outras atividades
para crianças, famílias e adolescentes.
A biblioteca também atua como
um serviço gratuito e democratizante
diante das dificuldades económicas de
parte das famílias residentes (que
escolhem esse bairro devido aos
custos mais baixos de habitação) e
uma oferta reduzida de serviços e
alocação de recursos públicos e
privados nesta área da cidade.
Neste contexto insere-se a nossa
escolha de criar a primeira Biblioteca
Viva, dentro das bibliotecas do
sistema bibliotecário de Monza e
Brianza: um elemento de diálogo e
conexão de histórias e riquezas
mútuas para facilitar a reunião e a
partilha entre os habitantes do bairro.

Com quem?: Livros e leitores. Descrição de
perfis.
Os livros vivos que procuramos,
com a ajuda de bibliotecários, são
pessoas que moram no bairro ou em
áreas adjacentes de Monza,
vinculadas à Biblioteca ou à La Corte
della Carta.
"Tesouros vivos" potencialmente
inesperados, como podem ser os
nossos vizinhos, que refletem a
variedade da população: de ambos os
sexos, idades variadas, origens

diferentes, profissões e experiências
socioculturais.
São pessoas que tiveram
experiências significativas em
diferentes cidades do mundo e que
mantêm histórias e experiências que
desejam partilhar.
Os Leitores que queriamos
envolver são:
• pessoas que vivem ou
frequentam o bairro de San
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•

Rocco e/ou a Biblioteca San
Rocco;
pessoas que vivem em outras
áreas da cidade e que conhecem
a área como ela é representada
no imaginário comum.

•

Dados técnicos.

Pessoas e entidades envolvidas:
• Associação Cultural "La Corte
della Carta": colaboram
ativamente no projeto 5
membros.
• Biblioteca Municipal de San
Rocco: colaboraram 5
bibliotecários, 2 dos quais
acompanharam todo o processo,
da conceção à realização.
• Livros Vivos: 8
• Estimativa total de leitores:
100.
Calendário:
• dezembro de 2019 - entrevistas
aos Livros Vivos
• 11 de janeiro de 2020 – das
15:00-18:00 horas
• Formação de Livros: 7 Livros

•
•

•

pessoas particularmente
interessadas no tema "Cidades
Invisíveis" e dispostas a contar
as suas histórias e viver a
experiência "Livro Vivo".

Vivos participaram no
Laboratório de Narração.
18 de janeiro de 2020 – das
15.00-18.00 horas
Inauguração: estavam
presentes os oito livros, um
total de 75 a 80 leitores (além
de alguns bibliotecários e
membros de La Corte della
Carta não marcados nas tabelas
de reservas)
20 a 25 de janeiro de 2020 Semana de disponibilidade: seis
livros tiveram mais
disponibilidade e encontraramse com outros leitores (15 a 20
leitores).

Lugar: a Biblioteca Viva ocorreu
dentro da Biblioteca San Rocco, em
Monza.
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II. ASPETOS LOGÍSTICOS
Preparação.

Formato da biblioteca: semiaberto: a reserva era obrigatória, mas
deixamos a possibilidade de adicionar
leitores em movimento em horário de
leitura; meio dia de inauguração + 1
semana mediante reserva: proporção
de 1 para 1: um livro vivo para um
leitor.
Querendo fazer o melhor uso dos
recursos e do trabalho investido no
projeto, decidimos pensar numa
biblioteca que durasse mais de um
dia: uma tarde de abertura e uma
semana de reservas gratuitas, com
base na disponibilidade dos Livros
Vivos.
Querendo preservar o
relacionamento íntimo criado entre
um leitor e seu livro e facilitar a
possibilidade de entrar num
relacionamento com perguntas,
decidimos privilegiar a leitura de 1 a
1. Para cada leitura com o leitor,
previmos uma duração de 20 minutos.
Pedimos aos bibliotecários de San
Rocco que cuidassem das reservas por
telefone nas semanas anteriores: os
leitores podiam escolher no máximo
dois livros, indicando a cidade que
queriam visitar/ler.
Contato com parceiros locais: a
relação com os parceiros locais
(Biblioteca de San Rocco e Brianza
Biblioteche) já existia, à luz de uma
colaboração anterior por ocasião do
projeto Erasmus+ The Adventur of
Reading.
O interesse e a disponibilidade
em relação ao projeto foram
imediatamente evidentes.
Critério de seleção de acordo com
o centro de interesse: as pessoas
que decidimos pesquisar e

selecionamos para prosseguir com a
"transformação" em Livros Vivos
responderam total ou parcialmente a
estes critérios:
• forte ligação com uma cidade,
significativa para a história
pessoal do sujeito. Ao perguntar
diretamente às pessoas "Existe
uma cidade em seu coração?",
percebemos que algumas delas
responderam imediatamente
positivamente, iluminando-se e
começando a contar;
• disponibilidade de tempo pelos
livros e interesse em todo o
projeto: pessoas que estavam
potencialmente disponíveis para
se tornarem livros e
interessadas no laboratório de
narração;
• capacidade de comunicação e
narração: critério não
discriminatório, porque até
pessoas tímidas e menos
acostumadas possuem histórias
preciosas;
• residência no bairro de San
Rocco ou na cidade de Monza (6
dos 8 livros selecionados) e
relações com o sistema de
bibliotecas;
• adultos, pela solicitação de
disponibilizarem tempo, energia
e capacidade de selecionar o
que dizer e como se comportar
na frente de outro adulto. Não
excluímos a integração de
adolescentes numa Biblioteca
Viva.
Processo procura e identificação
de livros: em acordo com a
Biblioteca, uma tarde, durante o
horário de funcionamento e
abordamos os usuários para anunciar
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a iniciativa, experimentar possíveis
respostas ao tema selecionado e,
possivelmente, recolher os primeiros
contatos de possíveis livros.
Naquele dia, também ilustramos
o projeto para todos os funcionários
da Biblioteca e para os voluntários,
cuja colaboração foi fundamental: no
mês seguinte, os bibliotecários
reuniram os contatos de usuários
interessados que poderiam
representar tesouros vivos. A
pesquisa também foi realizada pela
biblioteca do bairro Cederna, um
bairro próximo ao de San Rocco.

cidade sobre a qual eles nos queriam
falar.
Para facilitar a reconstituição
das memórias, pedimos aos
participantes que descrevessem
cores, aromas, sons e imagens
conectados à cidade, pedimos que
pensassem em objetos e e fizemos
mais perguntas em alguns momentos
que nos pareciam mais cativantes do
ponto de vista narrativo.

Posteriormente, a associação
contatou 20 pessoas pessoalmente ou
por telefone, para quem o projeto
também foi proposto pessoalmente ou
por telefone. Oito foram entrevistados
e todos eles se tornaram Livros Vivos.
A busca por pessoas com o
objetivo de refletir uma variedade de
histórias e géneros o mais ampla
possível: responderam à nossa
convocação pessoas de diferentes
idades (30 a 70 anos), género (4
homens e 4 mulheres), origem,
profissão e diferentes origens
socioculturais.
Entrevistas: as entrevistas foram
realizadas em diferentes momentos e
locais para atender às necessidades
dos participantes do projeto. Todas as
entrevistas foram gravadas com o
consentimento dos entrevistados.
Realizamos entrevistas
semiestruturadas, utilizando questões
norteadoras para os principais pontos.
À maioria dos entrevistados já se
havia feito a pergunta sobre a cidade
do coração, e eles foram convidados a
pensar com antecedência nos
episódios que ocorreram naquela

Após algumas entrevistas,
decidimos reservar um momento, no
final da história, para retornar ao
futuro Livro Livro os pontos e eventos
que mais nos impressionaram com o
que ele nos havia contado,
aprimorando alguns aspetos, com o
objetivo de o consciencializar sobre a
preciosidade do que ele havia
narrado. Esse momento serviu para
fazer, junto com o entrevistado, uma
recapitulação dos destaques da
história e a identificação da linha
narrativa.
Catálogo: como título de cada Livro
Vivo, decidimos deixar apenas a(s)
cidade(s) de referência, como
imagem, um mapa anónimo do local.
Uma legenda indicava o género
literário, às vezes inventado,
concordado com os Livros Vivos
(Giallo-comico, Dram-Magico,
Naturalistico ...). As sinopses dos
livros, breves e misteriosos foram
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extraídas de fragmentos das
transcrições das entrevistas. Ao
consultar o catálogo, não foi possível
prever que pessoa se iria encontrar e
que história seria contada.
Cidades Propostas: Aleppo (Siria),
Damasco (Siria), Gerusalemme
(Israele/Palestina), Managua
(Nicaragua), Canicattì (Italia-Sicilia),
Colonia e Bonn (Germania) ,
Montevecchia (Italia-Lombardia),
Monza San Rocco (Italia-Lombardia).

Os cartazes foram criados e
publicados em todas as 7 bibliotecas
de Monza, e foram divulgados por
todo o território folhetos com o
catálogo e informações sobre o evento
e as modalidades de reserva.
Na web foi criado um evento no
Facebook e um no Opac (On-line
public access catalogue, ovvero
catalogo in rete ad accesso pubblico).
O evento, o catálogo, os
antecedentes engraçados, as
fotografias e os trabalhos em
desenvolvimento foram partilhados
através dos perfis do Facebook e do
Instagram, tanto de La Corte della
Carta quanto da Biblioteca.
Também foram preparadas
camisolas especiais para os
funcionários e bibliotecários e
etiquetas para os Livros Vivos.
Dois jornais divulgaram o evento,
"Il Cittadino" de Monza também
divulgou um artigo importante.

Divulgação: a promoção foi gerida
por dois membros de La Corte della
Carta. Todos os gráficos foram
sujeitos à aprovação e partilha do
Sistema de Bibliotecas.
O cartaz mostra o título da
Biblioteca Viva: "As Cidades
Invisíveis", inspirada em um texto do
escritor Italo Calvino e a escolha das
cores azul-laranja é uma referência ao
logotipo da biblioteca.

Preparação do espaço: a Biblioteca
de San Rocco é caracterizada por um
amplo espaço aberto, parcialmente
dividido em uma área infantil, uma
área de estudo para adolescentes e
adultos, uma área de café e música e
uma área de palco com mesas e livros
para crianças. Todas as áreas se
comunicam e a biblioteca está
localizada num andar no porão. É
novo, colorido, com muitas áreas que
permitem dividir cantos para leitura,
diálogo e concentração.
Durante o workshop da
narrativa, mapeamos o espaço
(desenhando-o) junto com os
bibliotecários e os Livros Vivos, que
escolheram onde se colocar durante o
evento para conhecer os seus leitores.
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Para todos os Livros foram
preparadas uma placa com um título
(cidade) e uma etiqueta de
identificação com a inscrição "Livro
Vivo". Os locais de trabalho de cada
livro foram personalizados com os
objetos usados para a história e
eventuais etiquetas com os títulos dos
capítulos da história e o número da

página.
A área de Feedback foi
configurada com:
• uma mesa com cores e
aquarelas, canetas e lençóis
diferentes, para dar aos leitores
a oportunidade de escrever suas
impressões ou desenhar
• um planisfério no qual cada
leitor teria anexado post-its de
uma cor para as cidades pelas
quais ele passara durante a
leitura e outro post-it de cor
diferente para a cidade que o
leitor carregava em seu coração,
colocando os post-its na área do
planisfério correspondente às
cidades.

Desenvolvimento.

Seguindo as diretrizes que
obtivemos na formação das
Bibliotecas Vivas em Bucareste,
Roménia, organizamos todos os
pontos essenciais para o
desenvolvimento dessa atividade.
Muitas das decisões que
tomamos para estruturar a BV estão
descritas nos pontos acima, a
estrutura e o desenvolvimento das
reuniões entre os Livros Vivos e os
leitores estão descritos abaixo.
No dia da inauguração,
planejamos a repetição da experiência
de leitura (20 minutos) três ou quatro
vezes por cada livro durante as três
horas do evento, assumindo a
necessidade de um intervalo entre
uma reunião e outra.
Planejamos a criação de
camisolas para o staff da "biblioteca",
composta por 5 membros da La Corte
della Carta, além de alguns
funcionários da própria biblioteca com
quem planeamos o trabalho, graças a
reuniões periódicas.

Um membro de La Corte
(identificável pela camiseta com a
inscrição Biblioteca Vivente e Staff - e
do local da entrada) ficou encarregado
de acolher os leitores e gerir novas
reservas para o mesmo dia.
A sua tarefa era também explicar
aos leitores o que é uma biblioteca
vivente e apresentar a associação e o
projeto europeu.
Não planeamos nenhuma outra
formaçaõ para os leitores.
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Três outros membros e uma
bibliotecária (sempre identificável pela
camiseta) cuidaram da gestão dos
turnos, do acompanhamento dos
leitores e do tempo dos livros,
dividindo as áreas da biblioteca a
serem seguidas pelas posições
relativas: cada Livro Vivo fez
referência a uma pessoa do staff da
"biblioteca" durante o evento.

A formação dos "bibliotecários"
ocorreu em parte durante o workshop
de narrativa, em outra parte antes de
abrir o evento ao público.
Os Livros Vivos, como os
"Bibliotecários", foram formados no
sábado, 11 de janeiro, durante o
Workshop de narração, que durou 3
horas.

Avaliação.

O objetivo que estabelecemos
avaliar:
a) Nossa organização - quaisquer
dificuldades ou pontos fortes
encontrados:
• através de um questionário
colocado aos sócios
(organização e comunicação
interna);
• através do feedback dos
participantes, livros, leitores e
bibliotecários “anfitriões”
(através de um questionário e
observação direta);

Essa reunião permitiu que os
participantes se conhecessem e
incluiu exercícios teatrais e exercícios
para desenvolver a perceção e a
narração sensoriais. Os exercícios
narrativos foram realizados com o uso
de objetos escolhidos pelos próprios
participantes, que se tornaram parte
integrante da montagem do seus
locais de trabalho e ferramentas
narrativas para facilitar a história.
Também durante o workshop, os
Livros Vivos foram solicitados a
identificar três capítulos de sua
história e dar-lhes um título. Para
aqueles que consideraram o uso de
capítulos útil para a história,
preparamos placas com os títulos dos
capítulos escolhidos e qualquer
número de página para criar seu
espaço durante o evento.
Tivemos muito cuidado em
proteger um relacionamento íntimo
com o Leitor-Livro (um livro para um
leitor) e em relatar pequenas
sugestões (como números de páginas
e títulos de capítulos) que lembraram
ao leitor que quem estava à sua
frente era um livro "real" vivo.

b) a experiência subjetiva dos
Livros Vivos (relevância da
experiência, experiência emocional,
relacionamento com os leitores,
formação)
• durante o workshop de
formação e durante o evento de
abertura (momento de reunião
final para que os livros e os
organizadores recolham os
vários feedbacks);
• mais tarde (questionário escrito
com perguntas - enviado por email no fim tudo).
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c) experiência subjetiva por parte
dos leitores
• durante o evento (área de
feedback para os leitores com
mapa para partilharem com os
passageiros da cidade que
"escutou", a cidade que ele
gostaria de "partilhar", área de
desenho livre com cores,
caderno para deixar impressões
imediatas);
• mais tarde (questionário escrito
administrado por e-mail a quem
deixou o endereço, com
perguntas mias técnicas sobre a
sua reserva, explicações sobre o
que é uma Biblioteca Vivente,
etc.);

d) a participação da população e
a resposta das instituições (através
das reservas e dados reais)
a) o êxito da iniciativa em termos
de quebra de estereótipos e
reprodutibilidade da mesma
(questionário dirigido a leitores e
bibliotecários).
Nos questionários em particular,
solicitamos feedback sobre: a
apreciação da experiência, a
valorização das dimensões do
encontro e do intercâmbio, a
interação dos participantes, a
perceção da utilidade da iniciativa, os
efeitos da partilha da própria história.

III. CRÓNICA
Propomos aqui descrever como
foi concretamente - ou como a
Biblioteca Viva ocorreu em 18 de
fevereiro e nos dias seguintes,
observando principalmente as
diferenças em relação ao que foi
relatado acima e relatando dados
concretos não mencionados
anteriormente.
No dia do evento, os
bibliotecários de San Rocco (por sua
iniciativa de boas-vindas!) montaram
as várias estações de trabalho com
antecedência, seguindo as indicações
que tínhamos dedo, fazendo com que
cada participante encontrasse alguns
livros da biblioteca relacionados à
"sua cidade" em exibição (guias ou
textos de poesia ou literatura),
guardanapos, chocolates de aperitivo
para os Livros Vivos e leitores.
Também criaram uma área de
refeições rica para todos.

No dia da inauguração, a
iniciativa foi apresentada às
autoridades locais presentes: o
variador de Monza para Educação e
Bibliotecas, o diretor do Sistema
Urbano de Bibliotecas e Brianza
Biblioteche, secretário da associação
"La Biblioteca è Una Bella Storia". Os
Livros Vivos tiveram a oportunidade
de se apresentar sem revelar qual
cidade eles iriam contar.
Para destacar o evento, os
bibliotecários pensaram em dedicar
uma abertura extraordinária de
domingo. Como não foi possível por
razões organizacionais, a Biblioteca
Vivente ocorreu durante a abertura
normal da Biblioteca de San Rocco e,
portanto, permaneceu aberta ao
público durante o evento. Em alguns
momentos, isso tornou a gestão do
evento mais complexa, mas o
acolhimento dos habitantes do bairro
que não tinham conhecimento da
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iniciativa na estrutura possibilitou
aumentar a visibilidade do evento e
recolher novas reservas para os dias
seguintes.
Muitas pessoas vieram ao evento
sem ter agendado uma leitura, então
decidimos repetir as leituras várias
vezes, de acordo com os livros e, em
alguns casos, para criar pequenos
grupos de leitores. Muitos, além disso,
depois de ler o livro que haviam
reservado, pediram para conhecer
outros.
Os vinte minutos esperados para
cada leitura foram pouco, tanto no
que diz respeito à perceção dos livros
quanto à dos leitores; por esse
motivo, durante o evento, expandimos
um pouco a duração das leituras em
detrimento do tempo de pausa dos
livros após cada leitura. Apesar disso,
os Livros não mostraram cansaço e,
em alguns casos, propuseram
conhecer os leitores sem pausas.

Cada livro repetiu a narrativa 5/6
vezes em 3 horas. A maioria dos
turnos ocorreu com apenas um leitor
por livro (25), alguns com casal de
leitores para um livro (16), 4 leituras
com 3 leitores e 1 leitura única com 7
leitores (um grupo de crianças).
Os leitores foram conduzidos aos
Livros Vivos pelos membros de
referência que depois sinalizavam o
tempo de leitura e no final acabavam
por interromper a leitura. Depois de
cumprimentar o livro, o leitor era
acompanhado à área de feedback e
solicitado a deixar a sua opinião e
anexar os post-its no mapa mundial.
Na semana seguinte, deixamos a
administração dos encontros para os
bibliotecários de San Rocco, tanto por
uma questão de recursos quanto por
um papel mais autónomo. De fato,
durante os primeiros encontros com
os responsáveis, havia um desejo de
participarem da organização para
aprenderem e proporem um evento
semelhante no futuro.
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IV. RESULTADOS
Conclusões da avaliação.
Estamos satisfeitas com os
resultados obtidos em termos de
participação e valorização da
iniciativa: a experiência foi positiva
com base no que foi relatado pelos
Livros Vivos e pelos leitores.

Uma consideração que nos deixa
muito satisfeitos é que nós, os nossos
sócios e bibliotecários, acreditamos
que seria bom criar novas bibliotecas
vivas, também experimentando a
iniciativa de forma mais autónoma.

Resultados tangíveis/intangíveis.
Os resultados tangíveis são:

•

•

•

realização da primeira Biblioteca
Vivente do Sistema de
Bibliotecas Brianzabiblioteche;
encontro de histórias de vida
entre os habitantes do bairro
(participaram 100 pessoas)
criação de um evento que
envolveu cidadãos, habitantes

•

do bairro e todas as instituições
mais importantes do Sistema de
Bibliotecas;
experimentação concreta da
formação recebida em
Bucareste das colegas de
Xandobela através do projeto
Babel.

Os resultados tangíveis são:
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valorização de histórias
pessoais.
• possibilidade de se
relacionarem, ouvir, partilhar de
uma maneira diferente do
habitual.
• quebra de alguns estereótipos,
por exemplo (relatamos frases
que acreditamos estarem
consolidadas na imaginação
comum de muitos cidadãos de
Monza ou norte da Itália, nossas
fontes são informais, ligadas às
entrevistas realizadas, mas
também à nossa experiência
pessoal diária):
a. “Uma cidade importante é uma
cidade rica”.
b. “A migração ocorre do sul do
mundo para o norte: estrangeiros
vêm apenas de países mais pobres”.
c. “As histórias de migração
pertencem a pessoas” “estrangeiras”.
d. “A mídia conta tudo, apenas
assista as notícias”.
•

e. “Estrangeiros imigrados para a
Itália só fazem trabalhos humildes”.
f. “Não é necessário contar, já
nos comunicamos muito com
whatsapp, correio, videoconferência”.
g. “O que será interessante em
San Rocco?”.
E acima de tudo:
“O bairro de San Rocco não é
bonito/interessante o suficiente para
ser escolhido como a cidade do
coração, San Rocco é “periferia”.
Um exemplo indicativo foi a
escolha de um Livro Vivo para narrar
a cidade de Monza e, especificamente,
o distrito de San Rocco, quando sua
cidade natal é Lima. Durante a
entrevista, ele expressou a sua
profunda conexão com o bairro. Os
habitantes de San Rocco conseguiram
ouvir o bairro contado como algo
"mágico" por uma pessoa provavelmente - inesperada.
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V. DIFICULDADES E REPTOS
•

•

Entrevistas: foi um desafio que
tivemos que enfrentadr, pois foi
a primeira vez que
experimentamos neste âmbito.
À medida que os encontros
progrediam, gradualmente
adaptamos algumas estratégias,
por exemplo, definindo um
prazo com antecedência para
nos facilitar a nós e aos
entrevistados. O trabalho não
foi uniforme, mas a partilha com
os primeiros entrevistados,
escolhidos entre as pessoas que
já conhecíamos, a nossa posição
como "aprendizes" permitiu
experimentarmos e
compararmos para melhorar a
experiência.
Relação com o espaço
anfitrião e a estreita
colaboração com os
bibliotecários que eram
objetivamente magníficos e
indispensáveis para o tipo de
relacionamento que mantemos
com os parceiros e para suas
raízes no território, no entanto,
apresentava, além das múltiplas
oportunidades, também
algumas pequenas dificuldades.
Tivemos que lidar com
diferentes ideias e posições em
relação a algumas questões (por
exemplo, o tema da Biblioteca
Vivente), em alguns casos,
adaptando as nossas propostas
(géneros literários são a ideia
deles, que gostariam de
caracterizar ainda mais a
sinopse no catálogo). Durante a
semana seguinte à inauguração,
realizada de forma
independente pela biblioteca,
algumas divergências

organizacionais foram mais
evidentes (por exemplo,
gerenciamento de tempo dos
encontros de "leitura" - os
bibliotecários teriam deixado a
gestão do tempo para a
autorregulação do Livro Vivo e
Leitor).
•

Processo de tomada de
decisão: após vários encontros
com os bibliotecários em que o
tema e o título da Biblioteca
Vivente foram decididos e
iniciada a procura de um layout
gráfico, a comunicação do
evento diminuiu devido à
demora de aprovação para o
uso dos logotipos institucionais
dos parceiros envolvidos
(Município de Monza e
Bibliotecas Brianza), apesar de
termos imediatamente o apoio
da Biblioteca S. Rocco e do
Sistema de Bibliotecas Urbanas.
Consequentemente, uma vez
que todo o processo foi
reiniciado com tempos muito
mais curtos do que o esperado,
a escolha de partilhar o design
gráfico do cartaz com os
bibliotecários tornou o trabalho
um pouco mais difícil do que
esperávamos.

•

Comunicação e publicidade.
Entendemos rapidamente que a
parte da organização gráfica
(cartaz, folheto com catálogo de
sinopse etc.) era muito
importante, senão fundamental,
para a estruturação e
comunicação da BV. Várias das
reuniões que realizamos não
envolveram todos os parceiros
(o designer gráfico nem sempre
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esteve envolvido), prolongando
o tempo da "decisão partilhada"
dos documentos. Pretendíamos
dar o espaço certo neste
momento.
•

Também encontramos algumas
dificuldades de comunicação
relacionadas à explicação do
tipo de evento e como ele
funciona na mídia. Muitas
pessoas interessadas
apareceram sem uma reserva,
algumas pessoas com quem
compartilhamos o evento
disseram-nos que não
entendiam o que era antes de
experimentá-lo. Os
bibliotecários também nos
disseram que quase todas as
reservas ocorreram graças à
boca a boca e não às redes
sociais. A nossa hipótese é que
isso se deve em parte aos
atrasos na cobertura da mídia,
em parte à falta de
familiaridade da população com
esse tipo de iniciativa e em
parte a algumas palavras
usadas que podem ter gerado

mal-entendidos (convite para
“fazer uma leitura”, “evento de
inauguração”). Quando foram
solicitados esclarecimentos,
tanto por telefone quanto
pessoalmente, o tipo de
experiência proposta e os
métodos para acedê-la ficaram
claros para as partes
interessadas.
•

Feedback: alguns Livros Vivos
perguntaram-nos se era
possível um momento de
discussão para partilharem a
emoção vivida durante os
encontros com os leitores: a
reunião de retorno pós-evento muito importante para recolher
emoções - não foi suficiente,
pois a biblioteca continuou por
mais uma semana. Os
comentários por e-mail, por
mais úteis que sejam, não têm
o mesmo efeito de
compartilhamento. Pretendemos
programá-lo como parte
integrante da próxima Biblioteca
Viva.
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VI. CONCLUSÕES
O sentimento mais forte que nos
foi devolvido pelos Livros Vivos é o
sentimento de ter sido ouvido de uma
maneira nova e profunda, que mudou
a perceção da própria história como
uma história de “valor”, importante. O
nosso olhar muda imediatamente para
os jovens adolescentes. É possível
criar uma biblioteca vivente com
jovens que geralmente se consideram
“inéditos”? Encontramos pouca
aptidão para contar as suas histórias
nas famílias do norte da Itália. Quão
pouco é dito e falado em nossas
comunidades? Como introduzir um

dispositivo para o melhoramento de
histórias e, portanto, de pessoas?
O grande desafio, no que diz
respeito à nossa associação, é
encontrar todas as realidades
possíveis para tentar aplicar uma
variante da Biblioteca Vivente,
sabendo que a energia virá dos Livros
Vivos e do território anfitrião, mas que
o trabalho da organização é e será
complexo.
Há muito trabalho a fazer, vamos
"ler"!

ANEXOS
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I ENCONTRO BIBLIOTECAS VIVAS:
HISTÓRIAS DE VIDA–Isto passou-me amin...
APDP-Associação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugal)

I. CONTEXTO
Que objetivos pretendemos? Centro de
interesse.
Quando a APDP iniciou a
preparação para a Biblioteca Vivente,
teve alguma dificuldade em distinguir
e separar um dos objetivos desta
técnica educativa de promoção do
património imaterial com a recolha da
tradição oral. Uma vez que ambas as
técnicas se cruzam em alguns pontos
e objetivos fundamentais para a
preservação do património oral de
Pitões das Júnias. Entretanto, após
uma análise da realidade e
necessidades que se pretendem
colmatar, procurou-se encontrar um
centro de interesse para a classe mais
jovem da aldeia.
Assim, o centro de interesse da
APDP foram as diferentes experiências
de vida de alguns anciãos de Pitões.
Tendo como objetivo dar a conhecer
aos mais jovens a realidade e vivência
daquela gente com quem eles
convivem e nem ideia têm do quão
difícil foi a juventude dos mesmos. Foi

importante para APDP romper com o
estereotipo de que pessoas com um
baixíssimo nível de estudos,
praticamente sem saberem ler nem
escrever, têm uma história de vida
fantástica, são testemunhos vivos da
história de Pitões.
Também se pretendeu, com esta
tarefa, valorizar e de algum modo
homenagear as pessoas (Livros) que
partilharam a sua história. Foi muito
importante dar um reforço positivo à
história de cada um e fazer-lhes
compreender que tudo o que
passaram não foi em vão, passaramno para que hoje pudessem ensinar
aos mais novos o quão diversificadas
podem ser as experiências de vida e é
com esses testemunhos que se
aprende, cresce e se faz a história de
um povo de uma nação e do mundo.
Um outro objetivo, que não se
pode descorar, é a aplicação desta
técnica inovadora para a difusão do
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património literário e oral, em Pitões
das Júnias.
O centro de interesse da APDP
foram as diversas vivências, e
histórias de vida de pessoas com mais
idade e que de alguma forma
pudessem romper com os
estereótipos que se pretendia.
Apesar da aldeia de Pitões das
Júnias ser uma localidade pequena, os
habitantes mais velhos têm vivências
muito diversas e muito fortes e a
geração mais nova não tem ideia de
como foi a juventude dos mesmos. Há
o preconceito, nos mais jovens, de
que os idosos não frequentaram a
escola nem dominam a tecnologia,

por isso não estão enquadrados no
presente, fazem parte do passado.
Mas como foi o passado? Como foi a
Juventude dos anciãos? Se não
frequentaram a escola, o que fizeram?
É muito importante explorar
estas questões de forma a que essas
histórias de vida sejam valorizadas e
que as diferentes gerações entendam
que seja qual for o momento, o ano a
década ou o século em que os factos
aconteceram, tudo é importante e faz
parte da história da vida de cada um e
da história de um povo. É
fundamental que a geração jovem
valorize o passado dos seus visavôs,
avôs, tios ou vizinhos.

Onde: descrição do contexto social e cultural.
A Biblioteca Vivente foi pensada e
desenvolvida em Pitões das Júnias,
onde está sediada a APDP e se
desenvolvem todas as atividades
culturais e de preservação do
património imaterial da mesma.
Esta aldeia serrana, raiana e
pitoresca está localizada a 1200
metros de altitude, com clima agreste
e com fragas e picos agressivos do
Gerês, dentro do Parque Nacional da
Peneda-Gerês, no planalto da
Mourela, concelho de Montalegre,
Norte de Portugal. Tem uma área de
36,890 km2. A sua origem remonta
aos séculos IX e XI, semelhante à
origem do Mosteiro de santa Maria da
Júnias e da Igreja Matriz, existentes
na própria localidade.
A localização no extremo norte
de Portugal, o clima inospito do
inverno e a consequente imigraçao
(bastante elevada), contribuiram para
que a aldeia conservasse a sua
pequena populaçao e o carateristico
aspeto medieval. As construções em
pedra e a beleza natural do lugar,
deram inicio nos anos 90, a
investimentos na regiao na area do
turismo ecologico.

Pitões das Júnias é habitada por
161 pessoas locais permanentes,
sendo 94 habitantes femininos e 67
habitantes masculinos e 50% desses
habitantes tem mais de 60 anos de
idade1. Estes vivem da agricultura e
pastorícia, tendo, no entanto, alguns
deles enveredado pelo alojamento de
turismo local e pela produção de
produtos típicos locais. No Verão, a
população quadriplica. Os emigrantes
regressam às origens e o turismo lota
todo o alojamento local.
Os habitantes sempre foram um
povo hospitaleiro. Sentem por isso a
necessidade de criar razões que
motivem as pessoas ao convívio,
existindo assim o desejo de atividades
que promovam o contato entre a
populaçao. Por outro lado, ha um
enorme desejo de poderem aderir ou
envolver-se em atividades culturais.

1Informação retirada dos Censos 2011.
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Com quem?: livros e leitores. Descrição de
perfis.
Tendo em consideração os
estereótipos a romper e as
necessidades a colmatar, pensou-se
em pessoas com mais idade e em
vivências que estas poderiam
partilhar. Procuraram-se temas
interessantes, que fizeram parte do
quotidiano de muita gente e que hoje
estão esquecidos: soldados na guerra
das colónias portuguesas,
contrabando, o guardião dos bois do
povo, os pastores das vezeiras2, a
emigração clandestina para a França,
emigração para o Brasil, os criados de
servir.
Depois deste leque de temas,
tentou-se conversar com alguns
anciãos e perceber até que ponto os
mesmos quereriam mexer em “águas
do passado” e partilhar as suas
vivências. Aquando das pesquisas e
conversas, percebeu-se que havia
histórias muito fortes, muito emotivas
e que poderiam alterar os
sentimentos de algumas pessoas ou
famílias. Foram-se ouvindo
testemunhos, desabafos e
confidências, os quais permitiram
fazer uma seleção dos temas a
abordar para a Biblioteca Vivente. Há
gente que não está preparada
emocionalmente para contar
momentos e experiências vividas.
Após as conversas com várias
pessoas, partiu-se para averiguação
dos perfis dos livros e do tema de
cada um.
Os Livros têm diferentes perfis e
foram os seguintes: Monsieur
Cachandola; Ultramar: O dever com a
pátria; Histórias assim....; e Boi do
Povo.

sua ida clandestina para a França, no
final dos anos 60, do último século. É
um ancião muito lúcido, que se
recorda de todos os pormenores e
conta as suas vivências de uma forma
muito natural e clara. Sentia-se
completamente à vontade para
partilhar todos os momentos, no
entanto julga que esta informação não
é interessante. Referiu que estes
assuntos têm a ver com a vida de
cada um e que naquela época todos
os vizinhos passavam pelo mesmo.
Disse ainda que hoje os netos e
bisnetos não têm qualquer interesse
nestes assuntos, pensam que a vida
sempre foi fácil. A partir deste
pensamento, conseguiu-se dar um
reforço positivo e valorizar a sua
história, contribuindo para que o
mesmo partilha-se com outras
pessoas mais jovens afim de elas
entenderem o prestígio da mesma.

O “Monsieur Cachandola”, é
um senhor com 93 anos que partilha a
2Termo utilizado para a quantidade de cabras e
ovelhas de vários vizinhos guardados à vez.
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O Livro Ultramar: o dever com
a pátria, é um senhor com 69 anos,
muito tímido e com bastante
dificuldade em partilhar a sua história.
Contou o percurso da viagem para o
Ultramar (colónias portuguesas em
Guerra entre 1961 até 1974), mas
não quis contar pormenores e
momentos difíceis. Ao longo da
conversa percebeu-se que ele ainda
sofre com recordações desses
momentos, possivelmente trauma de
guerra.

Concordou em partilhar o
percurso para a guerra, uma vez que
é um assunto que hoje faz parte dos
manuais escolares e todos o estudam
como parte da história de Portugal. É
um testemunho vivo, um guerreiro
que lutou e defendeu a pátria.
Histórias assim.... é um Livro
feminino. É uma mulher com 91 anos,
com uma memória fantástica e um
sentido de humor e de diálogo natos.
Sente prazer em contar as suas
experiências de vida, gosta de

partilhar e ensinar. Sente-se
completamente à vontade para falar
em público. Desde o primeiro
momento que se abordou e explicou o
intuito da conversa, ela aceitou e
colaborou sempre.
Este livro pode encaixar-se em
vários temas, no entanto, a vivência
que partilhou foi a de guardiã da
vezeira da rês, a partir dos seus 9
anos de idade. Contou peripécias que
viveu e experiências que teve com
lobos.

O último Livro, O Boi do Povo,
também é uma mulher com 59 anos
que partilhou a experiência que teve
enquanto filha da responsável dos
bois do povo. Ela era ainda criança
quando começou a ajudar a mãe nos
trabalhos diários e guiava para os
pastos os bois do povo, onde os
guardava enquanto pastavam.
Esta senhora também é uma
narradora nata. Partilha as
experiências com clareza e
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entusiasmo. Tem o dom de cativar
quem a ouve, para as suas histórias.
No entanto, quando se trata de
partilhar vivências com pessoas
desconhecidas, sente-se inibida e com
receio de ser julgada como irrisória.

Aquando da seleção dos Livros,
já havia uma ideia de como seriam os
Leitores, uma vez que a maior parte

são crianças e jovens da mesma
localidade. No entanto, no dia das
Leituras houve adultos, também de
Pitões das Júnias, que tiveram
experiências análogas às dos Livros e
que quiseram participar e ler os
Livros.
Relativamente ao perfil dos
Leitores pode dizer-se que as crianças
(dos 6 aos 11 anos) e os jovens (dos
12 aos 17 anos) convivem
frequentemente com os Livros, mas
não sabem como foi a infância e
juventude dos seus parentes mais
velhos.
Os Leitores mais adultos que se
inscreveram e quiseram Ler os Livros,
tinham perfis diferentes. Alguns eram
de Pitões das Júnias e conheciam
perfeitamente os temas e as
experiências que iriam ser contadas,
mas quiseram estar presentes para,
de alguma forma, reviverem esses
momentos passados e partilharem,
saudosamente ou não, os mesmos.
Também estiveram presentes
Leitores oriundos de outras terras,
que estavam alojados na aldeia e
quiseram participar. Estes últimos
leitores não conheciam os temas, mas
participaram intensamente nas
Leituras, mostrando curiosidade em
saber mais.

Dados técnicos: calendário e localização.
Para a realização da Biblioteca
Vivente elaborou-se um plano:
• de 22 a 30 de junho - procura e
identificação de Livros;
• 6 e 7 de julho - entrevistas e
recolha de informação;
• 13 e 14 de julho – Elaboração
das sinopses e conversa de
preparação com os Livros;
• 21 de julho, das 14:30h às 17h
– realização da Biblioteca

Vivente.

A Biblioteca Vivente localizou-se
na aldeia de Pitões da Júnias, em
diferentes lugares, ou seja, cada Livro
estava num local distinto da aldeia:
• Livro I – Monsieur Cachandola –
localizado nas escadas da sua
habitação;
• Livro II – Ultramar: o dever com
a pátria – localizado no átrio
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•

exterior da escola/teatro de
Pitões;
Livro III – Histórias assim... –
localizado no Pátio da

•

Raposeira;
Livro IV – Boi do Povo –
localizado no Pólo do Ecomuseu
Corte do Boi.

II. ASPETOS ORGANIZATIVOS
Preparação.

Formato de Biblioteca: semiaberto.
Contatos com parcéiros locais:
contactos diretos não formais por
telefone e diálogos presenciais.
Critérios de seleção em função do
centro de interesse:
• Curiosidade e interesse dos
temas;
• Simpatia e disponibilidade dos
Livros;
• Estado emocional dos Livros;
• Condição física dos Livros.
Processo de busca e identificação
de livros:
• Levantamento de temas através
de informação de amigos,
vizinhos e familiares;
• Identificação de livros através

da informação adquirida no
levantamento de temas.
Entrevistas: entrevistas abertas, não
estruturadas.
Foram realizadas por três elementos
da APDP, que estão envolvidos no
projeto BABEL.
Catálogo: quatro livros com os
temas: guerra, emigração, lobos,
pastoreio.
Convocatória: a través de cartaz e
de meios gráficos publicitários
colocados em diferentes locais, em
Pitões das Júnias.
Preparação dos espaços: foram
preparados com a colaboração dos
sócios locais e a decoração sugerida
pelos Livros.
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Desenvolvimento.

Para a criação e concretização da
Biblioteca Vivente houve várias
decisões que se tomaram. Algumas já
estão explicadas em cima, noutros
tópicos, outras serão explicadas a
seguir.
Seguindo as diretrizes que
obtivemos na formação de Bibliotecas
Viventes em Bucareste, Roménia,
organizamos todos os pontos
essenciais para o desenvolvimento
desta atividade.
A duração das leituras foi de
trinta a quarenta minutos, tendo cada
uma entre cinco a sete Leitores. Cada
Leitor poderia ler dois livros.
Houve três bibliotecários. Estes
foram responsáveis pela formação dos
livros, pela gestão do espaço, pela
gestão dos leitores em relação às
leituras e aos livros.
Foi decidido que a formação dos
Livros seria realizada individualmente

pelo entrevistador de cada Livro, uma
vez que estes se conhecem e
possuem, dois deles, limitações físicas
e outros pouca disponibilidade de
horário.
As sinopses foram realizadas
pelos entrevistadores e seguidamente
dadas a conhecer a cada entrevistado,
tendo o seu avaloo para prosseguir.
Relativamente à gestão dos
espaços, os Livros opinaram na
seleção dos mesmos e contribuíram
para a sua decoração. No dia da
Biblioteca Vivente, houve um espaço
de receção, no centro da aldeia, onde
estava toda a informação acerca do
catálogo, da inscrição para as leituras,
da localização de cada Livro, dos
direitos e deveres dos Livros e dos
Leitores e ainda uma folha onde cada
leitor poderia dar a sua opinião acerca
da atividade e dos Livros que leram.
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Avaliação.

Pretendiam-se avaliar diferentes
aspetos:
• Organização;
• Preparação do Livros;
• Gestão dos espaços;

Pertinência da atividade perante
os leitores.
A avaliação foi realizada através
da observação direta, das situações
momentâneas, da atitude e feedback
dos participantes, Livros e leitores.
•

III. CRÓNICA
A preparação da Biblioteca
Vivente decorreu conforme as
indicações que tínhamos obtido na
formação das parceiras de Xandobela
em Bucareste, Roménia. Assim, com
base nos objetivos que se pretendiam
com esta técnica educativa inovadora,
foi iniciada a preparação dos aspetos
organizativos desta técnica.
Planeou-se a execução da
Biblioteca Vivente do seguinte modo:

necessários para a elaboração e
concretização do mesmo. Os Livros
foram selecionados a partir da sua
curiosidade e interesse, da simpatia,
disponibilidade, aceitação, estado
emocional e condição física.

3º Pesquisa dos Livros e sua
identificação: foi feita através de
conversas com familiares com mais
idade e amigos residentes em Pitões
das Júnias. É importante relembrar
que é uma localidade muito pequena
onde todos os vizinhos se conhecem
e, os mais velhos, sabem das histórias
e vivências uns dos ouros.

5º Entrevistas: foram realizadas
de uma forma não estruturada,
através de conversas informais, onde
o tema da conversa era verbalizado
pelo entrevistado que seguia o fio
condutor que ele mesmo entendia. O
entrevistador promoveu, encorajou e
orientou a participação do
entrevistado, onde as questões
emergiram do contexto imediato no
decorrer da conversa.
É importante referir que logo na
primeira conversa foi explicado a cada
entrevistado que a história dele era
muito interessante para o povo de
Pitões e por isso se pedia a
autorização para a gravar, com o
intuito de mais tarde se transcrever e
ficar registada.
Com permissão de cada Livro, as
conversas foram gravadas através do
telemóvel.

4º Critérios de seleção de
Livros em função do centro de
interesse: selecionaram-se apenas
quatro livros para esta nova
experiência. Esta decisão tornaria
mais simples todo o trabalho que teria
de se realizar a partir daqui, bem
como o controle de todos os recursos

6º Contato com os sócios
locais: a APDP fez o contacto direto
com a Junta de Freguesia e o Polo do
Ecomuseu Corte do Boi. É hábito a
participação e envolvência dos sócios
locais em todos os eventos
promovidos pela APDP, portanto a
Biblioteca Vivente fez parte de mais

1º Objetivo da BV (exposto em
cima, no ponto I).
2º Tema que quebre os
estereótipos ou preconceitos e
colmate as necessidades (exposto em
cima, no ponto I).
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uma atividade. Este contacto foi feito
para a colaboração na organização e
gestão dos espaços para o dia da
concretização Biblioteca.
7º Organização do Evento:
O evento foi organizado de
acordo com vários aspetos:
• Foi preparado de forma a que
cada Leitor pudesse ler dois
Livros. Assim, foi colocado no
centro da aldeia uma mesa de
secretariado, onde estavam
placards com toda a informação
acerca da Biblioteca Vivente: o
que é uma Biblioteca Vivente,
Livros e suas sinopses, mapa
com a localização de cada Livro,
duração e horário de cada
leitura, direitos e deveres dos
leitores e dos Livros, e horário
das inscrições dos Leitores.
• No momento da inscrição dos
Leitores era-lhes facultado um
ficheiro (carpeta) com toda a
informação relativa à Biblioteca
Vivente e também com uma
folha onde lhes era sugerido que
dessem a sua opinião acerca da
atividade que iriam realizar.
• Os Livros foram colocados em
locais muito estratégicos e com
o consentimento dos mesmos.
Este locais tinham alguma
ligação à história de cada Livro,
por exemplo O Boi do Povo
esteve localizado no Polo do
Ecomuseu Corte do Boi, edifício
que outrora foi a corte onde os
bois pernoitavam e onde era
guardado o seu alimento.
• Cada Livro foi acompanhado por
um elemento da organização,
para que tivesse sempre apoio
em qualquer obstáculo que
pudesse surgir.
• A rotação dos Leitores entre os
livros foi programada tendo em
consideração o horário das

leituras. Dois Livros iriam estar
disponíveis das 14:30h às
15:30h, com início de Leitura às
14:45h. Os outros dois livros
estariam disponíveis das 16:00h
às 17:00h, com início às
16:15h. Deste modo os leitores
poderiam selecionar dois Livros
para Ler.
8º Formato de Biblioteca:
teve um formato semiaberto, uma vez
que não se sabia o número de
pessoas que se iriam inscrever para a
leitura dos Livros, apesar de termos
um número exato dos jovens que
iriam estar presentes. Como a
Biblioteca se desenrolaria em espaços
abertos, diferentes locais da aldeia e
em época de muitos emigrantes e
turistas, desenhou-se em formato
semiaberto.
9º Sinopse: foram realizadas
inicialmente por cada entrevistador.
Mais tarde, aquando da segunda
conversa com os entrevistados já
selecionados, foi-lhes explicado o que
se pretendia fazer (Livros para
Biblioteca Vivente), pedindo a sua
colaboração e participação para a
atividade pretendida. Nesta conversa,
foi-lhes mostrada a sinopse da sua
história, do Livro que iriam humanizar.
Todos os Livros concordaram e
aceitaram a sua sinopse.
10º Catálogo: teve quatro
livros, já descritos em cima. Foi criado
um ficheiro (carpeta) com o catálogo
e a sinopse de cada livro. Este ficheiro
era facultado aos Leitores no
momento da inscrição para as
leituras.
11º Convocatória: foi feita
através de cartazes distribuídos pelos
pontos mais frequentados da aldeia
(cafés, restaurantes, Ecomuseu e
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Junta de Freguesia). Também foi feita
a convocatória através das páginas do
facebook da APDP e da Junta de
Freguesia e do “passa palavra”, pois
os mais jovens (do clube de leitura
“Amigos de Pitões”) foram
persuadidos a participar nesta
atividade.
12º Preparação dos espaços:
foram organizados de forma a acolher
cada Livro o mais confortável possível
e com uma decoração a coincidir com
o tema de cada um.
Os Livros foram posicionados de
forma a que os Leitores os pudessem

ouvir sem ruído exterior, uma vez
que, à exceção do Livro O Boi do
Povo, os Livros estavam colocados ao
ar livre, em espaços exteriores.
13º Realização da Biblioteca
Vivente: na hora agendada em cartaz
para a inscrição dos Leitores,
apareceram os Leitores mais jovens
da aldeia, já esperados, outas pessoas
adultas de Pitões e outras forasteiras,
desconhecidas. No total estavam 30
pessoas para lerem os Livros. Com
isto, foi necessário tomar decisões
acerca do número de Leitores por
Livro.

IV. RESULTADOS
Os resultados foram positivos
tendo em consideração o entusiasmo
dos Leitores na participação da
atividade e na admiração das Leituras.
Participaram ativamente na conversa
com os Livros. Além disso, no final

das leituras o feedback foi muito
positivo.
De acordo com todos os pontos
que se planearam e prepararam para
a concretização da Biblioteca Vivente
os resultados foram bastante
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positivos. Além disso, conseguiram-se
atingir os objetivos pretendidos com
esta técnica de difusão literária oral.
Os jovens Leitores foram os mais
participativos e com uma
demonstração de interesse e
curiosidade fenomenal. Davam a
sensação de que o que estavam a

ouvir era irreal, uma história de um
livro de contos tradicionais. Ficaram
motivados e sensibilizados para outras
leituras do género, bem como
demonstraram o interesse em serem
eles os recolectores de histórias de
vida de outras pessoas.

V. DIFICULDADES E REPTOS
A maior dificuldade na realização
desta tarefa foi no ato da inscrição
para as leituras. Todos os Leitores
queriam ler os quatro Livros. Tendo
em consideração que se tinha
programado cerca de sete Leitores por
Livro, tinham-se agora cerca de
quinze Leitores por Livro.
No momento de conduzir os
Livros aos locais das Leituras, o Livro
Munsieur Cachandola não estava em
condições físicas apropriadas para se
deslocar ao local combinado. Isto foi
mais uma dificuldade sentida no
momento. Em vez de quatro leituras,
disponíveis para trinta Leitores,
apenas haveria três leituras. Assim,
as duas coordenadoras que estavam

no secretariado decidiram inscrever
para as primeiras leituras, 14:30h,
quinze Leitores para a leitura do Livro
Ultramar: o dever com a pátria;
quinze Leitores para a leitura do Livro
O Boi do Povo; e dezoito Leitores para
o último Livro Histórias assim...
Os melhoramentos a fazer serão
em relação ao número de Livros.
Talvez selecionar mais dois Livros e
assim haver mais possibilidades de
escolha o que poderá diminuir o
número de Leitores por Livro.
Um outro melhoramento é em
relação à avaliação. Todos os Leitores
fizeram questão de dar feedback
verbal da atividade, mas ninguém
entregou a folha facultada no
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momento da inscrição, onde teriam de
dar a sua opinião por escrito. Poderá
fazer-se no futuro um convívio no
final da atividade e aí abordar cada

pessoa e pedir, no momento, a sua
opinião dando um pedaço de papel e
uma esferográfica.

VI. CONCLUSÕES
No final da Biblioteca Vivente,
após o agradecimento aos Livros e
aos Leitores e a arrumação dos
espaços, os
bibliotecários/coordenadores reuniram
e a opinião foi unanime: foi muito
bom, temos que repetir e melhorar e
introduzir mais livros e outros temas.

Foi de facto uma técnica
inovadora que permitiu promover a
partilha de saberes e vivências e
envolver diferentes gerações. Além
disso, notou-se uma aproximação dos
mais jovens aos mais idosos, no
sentido de interesse pelas suas
histórias de vida.
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BIBLIOTECAS VIVENTES:
OUTROS EXEMPLOS
DE BOAS PRÁTICAS
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EM ITÁLIA
Haciendo una búsqueda en la red, hemos llegado a conocer diversas
experiencias en el territorio lombardo que han previsto la realización de una
Biblioteca Viviente. En uno de estos, la técnica se utilizó precisamente para la
difusión del patrimonio cultural:
BIBLIOTECA VIVENTE | QUARTIERI MILANO, NIGUARDA 6 abril
2019 | Milano
http://bibliotecavivente.org/blog/portfolio/biblioteca-vivente-quartieriquartiere-niguarda/
“4 ediciones de Biblioteca Viviente en 4 barrios de la ciudad. La segunda
cita el sábado 11 de abril de 2019 en el Centro Girola - Fundación Don
Gnocchi en Milán - Distrito Niguarda. Una edición totalmente dedicada a
los/as # ancianos. En colaboración con el ayuntamiento de Milán y las
Bibliotecas de Milán "
Antes de proponer nuestra Biblioteca Viviente, consideramos importante
visitar algunas propuestas en el territorio, incluso si no están destinadas a
difundir el patrimonio cultural inmaterial. Presentamos a continuación una serie
de enlaces a las experiencias en las que participamos después de la formación
en Bucarest:
“I WELCOME, STORIE DI VIAGGI E DI INCONTRI", un proyecto de
Biblioteca Viviente a cargo del Gruppo Amnesty International de Merate 1 mayo 2019
https://www.leccotoday.it/eventi/primo-maggio-curone.html
"(...) en Cascina Bagaggera, en el corazón del Parque de Montevecchia y
del Curone, un día dedicado a la integración laboral de los/as jóvenes con
discapacidad y los derechos de los/as migrantes (...) con un proyecto de
Biblioteca Viviente (..): un método innovador, simple y concreto para
promover el diálogo y derribar el muro de prejuicios que rodea a las
personas extranjeras, donde los Libros son hombres y mujeres de carne
y hueso: tres migrantes y dos trabajadores/as que trabajan y apoyan
proyectos de acogida, y para leerlos no es necesario hojear, sinó
escuchar sus historias ".
“LIBROS PARLANTES – historias del mundo LGBTQIA+”
https://www.facebook.com/GayminOut/photos/gm.782430325590623/1
482417241921165/?type=3&theater
"El jueves 9 de enero de 2020, el Teatro Elfo Puccini de Milán, acogerá a
GayMiN Out para una nueva cita con los Libros Parlantes. Después del
éxito del evento en Il Pertini – Biblioteca Cívica Cinisello Balsamo,
vuelven los Libros Parlante 2020, para contar nuevas y emocionantes
historias del mundo LGBTQIA +. Durante la tarde podrás "pedir
prestadas" a cuatro personas que te contarán su historia como un libro
abierto ".
Finalmente, reportamos el enlace de la experiencia de Biblioteca Viviente
presentada en Monza en los últimos años:
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CARCERE APERTO -BIBLIOTECA VIVENTE -Monza
https://www.carcereaperto.it/biblioteca-vivente/
Presos, magistrados y voluntarios se meten en el juego.
“En una serie de encuentros, las personas presas cuentan sus historias,
cavando más y más, y nosotros/as los escuchamos, solicitamos,
provocamos. Nos entusiasmamos con ellas. Cada historia se convierte en
un libro vivo, con un título y una contraportada con un resumen para
ofrecer a las y a los lectores: lectores que serán personas externas a la
cárcel, de hecho, cuanto menos conozcan la cárcel, mejor. El día
señalado, los lectores y lectoras se encontrarán con el libro vivo y podrán
escuchar su historia, hacerle preguntas y responder a las suyas. El
primer ciclo terminó con la lectura del 14 de octubre de 2018.
El segundo ciclo terminó con la lectura del 5 de octubre de 2019.

EM ESPANHA
A maior parte das experiências de Bibliotecas Vivas analisadas em
território espanhol e galego têm como objetivo trabalhar com estereótipos e
preconceitos de natureza social ou racial. No entanto, descobrimos várias
iniciativas que, embora seja verdade que não visam diretamente a promoção
do património oral ou literário, abordam de forma inequívoca a problemática
intergeracional através da troca de histórias de vida, facilitando assim uma
transmissão do património vivo sustentada na oralidade.
Biblioteca humana “O valor da experiencia” (“El valor de la
experiencia”), da associação Xeración. O coletivo Xeración
desenvolveu em 2018 a primeira Biblioteca Humana em Ferrol, cidade do
norte da província de A Coruña. Foi no marco de outra iniciativa
Erasmus+ com a qual desenvolvemos 3 eventos (ver vídeos aqui e aqui)
e um curso para organizar Bibliotecas Humanas (mais informação aqui).
Projeto Libros Vivintes Biblioteca Ágora (A Coruña). Não é uma
Biblioteca Viva, mas é uma iniciativa claramente inspirada nela e na qual
estudantes adolescentes e vizinhos entram em contato para conhecer o
património humano do bairro.
https://sumagora.wordpress.com/libros-vivintes/
Primeira “Biblioteca humana de Andalucía”, celebrada em Purchena
(Almería). O coletivo Piratas de Alejandría desenvolveu durante a
segunda metade do mês de julho de 2017, em colaboração com
a Fundação Três Culturas e o Instituto Andaluz da Juventude, um campo
de trabalho e o seu serviço voluntário para jovens que teve por
título TRUE STORIES, la Biblioteca Humana como camino hacia la
interculturalidad na localidade almeriense de Purchena. Vinte e cinco
jovens de 18 a 30 anos recolheram histórias de vida, documentaram e
catalogaram a primeira Biblioteca Humana Intercultural criada a partir de
um campo de trabalho. As histórias de vida farão parte do Atlas do
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Património Imaterial da Junta de Andalucía e servirão de referência e
base para outras futuras bibliotecas humanas.
http://www.almeriahoy.com/2017/07/vecinos-de-purchena-crean-laprimera.html
Vídeo-memoria da experiência: https://www.facebook.com/watch/?
v=883114298565216
Experiência em Donosti, através do Programa +55 da secção de
Bienestar Social del Ayuntamiento.
http://www.mymo.es/libros-carne-hueso/
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/2EFB36152B3A1A26C1257E68006
4B24D?OpenDocument&idioma=cas&id=A483407
https://docs.google.com/presentation/d/1kmTeBj4XAVKXRCaWtyRdpnjD
-NB_sIdFfawxj7sbYKM/edit#slide=id.p
BIBLIOTECA HUMANA no 'IES BENIGASLÓ, como exemplo de
implementação de Bibliotecas Viventes em centros escolares para
trabalhar no diálogo intergeneracional.
http://lecturaigentgran.blogspot.com/2018/03/biblioteca-humana-liesbenigaslo.html
https://www.radiolavallduixo.com/index.php/programes/miradesinclusives/1293-mirades-inclusives-26-3-18.html
http://lecturaigentgran.blogspot.com/
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BIBLIOTECAS VIVENTES:
BIBLIOGRAFIA E
RECURSOS
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Human library organization: https://humanlibrary.org/
Don't judge a book by its cover! The living Library Organiser's Guide
(2011), del Consejo de Europa: https://rm.coe.int/16807023dd
Le Piazze del Sapere, di Antonella Agnoli:
https://www.youtube.com/watch?v=RSvymeZrHrQ
Come creare una biblioteca vivente in una biblioteca, di Martino Baldi
https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/martino-baldi/comerealizzare-una-biblioteca-vivente-9788870759624-462446.html
Curso online “Became an human libraries organizer”, de
https://www.udemy.com/course/became-an-human-libraries-organizer/
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“CANTASTORIE”
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O “CANTASTORIE”
PASSO A PASSO
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INTRODUÇÃO
O QUE É?
O cantastorie é uma técnica de contar histórias, e é também a pessoa que
domina a arte de narrar que geralmente a expressa através de canções ou
rimas.
Nesse caso, falaremos sobre o Cantastorie, sobre a figura de um certo tipo
de narrador e focar-nos-emos na técnica que ele usa para contar o conto,
também chamado cantastorie. Distingui-los-emos usando a letra maiúscula
para o primeiro (portanto, o narrador) e a letra minúscula para a técnica.
O Cantastorie utiliza técnicas efetivas de comunicação ativa, que serão
analisadas posteriormente, expressando-as através de sons, imagens,
palavras, gestos.
O ouvinte-espectador, indiferente entre adultos e crianças, está
totalmente envolvido porque é estimulado pela variedade de linguagens e é
frequentemente chamado à participação ativa.
A grande importância do Cantastorie, que persiste há séculos como
baluarte da narração popular, também é dada pela escolha dos temas
narrados, favorecendo os de natureza social.
No âmbito do projeto Babel, pareceu-nos significativo dedicar-nos à
narração dessa prática de contar histórias, que nasceu entre as pessoas e é
alimentada pela tradição oral transmitida de geração em geração e de
profissional para profissional, e da qual em Itália (mas também em todo o
mundo) permanecem traços ligados à tradição e a diversas recriações numa
chave contemporânea.

CONTEXTO HISTÓRICO
Falamos por prazer, por curiosidade, por necessidade e pelas mesmas
razões, ouvimos.
Se a narração sempre existiu na esfera doméstica e privada em todas as
culturas, a figura do narrador público viveu em todos os períodos históricos,
desempenhando um papel fundamental na disseminação da cultura, linguagem
e notícias e incentivando a fixação de tradições, identidade e história.
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Já desde os tempos pré-históricos, podemos facilmente imaginar grupos
de pessoas reunidas ao redor do fogo com a intenção de ouvir as façanhas de
uma viagem de caça ou atentas a rituais religiosos em que provavelmente
também se participava em danças e canções.
A figura do narrador na Grécia antiga é
representada pelo aedo: geralmente cegos que
cantam aventuras e feitos de heróis míticos. O aedo
narrava em verso, tornando-se um porta-voz das
Musas, para o qual ele tinha um papel sagrado e
profético. Ele usava uma linguagem simples, cheia
de semelhanças, geralmente acompanhada por um
instrumento musical de cordas. Os poemas não eram
contados na íntegra, mas em episódios e essa
profissão foi transmitida de geração em geração de
forma oral. O aedo por excelência na história é
Homero.
Homer Philippe-Laurent
Roland (Louvre)

Dando um salto na história até à Idade Média, encontramos a figura do
istrioni (comediante) ou do bobo da corte. Este vagueava pelas praças e pátios
para contar eventos contemporâneos ou histórias antigas, enriquecendo a
narrativa com piadas, até cantando e acompanhando-se com instrumentos. Os
istrioni eram meios de comunicação reais na época, uma vez que divulgavam
as “notícias”. Eles transmitiram anedotas e histórias oralmente, que depois
foram disseminadas e aprendidas pelo povo, influenciando extremamente a
opinião pública. Estas figuras foram frequentemente o elo de ligação entre
culturas e países, sendo eles mesmos o veículo através do qual passaram os
feitos dos grandes paladinos, das companhias governamentais e até das
formas linguísticas usadas em outros lugares.
Usualmente, esses Cantastorie usavam uma linguagem facilmente
compreendida pelo público na rua e frequentemente eles recorriam a suportes
como música ou tecidos desenhados, ou encenavam espetáculos de fantoches
ou de marionetas.
O papel desses istrioni é definido pouco a pouco, no final da Idade Média,
como a figura do trovador que encontra o seu lugar e reconhecimento,
abordando uma classe "mais culta" e nobre, cantando histórias de atos
heroicos e amorosos. No entanto, a figura do bobo da corte não morre, mas
transforma-se “especializando-se” em uma única arte (músico, ator ou
acrobata), ou se transforma em um animador popular nas feiras.
Para aprofundiçar: Luigi Allegri, Teatro e spettacolo nel Medioevo,
Bari, Laterza 1988.
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Giovan Battista Tiepolo, Il Cantastorie – Londra

A partir do século XIV, na Europa, os Cantastorie afastaram-se da
literatura mais culta e ajudaram a difundir no dialeto as ações dos paladinos
carolíngios na chanson de geste, em particular no território siciliano através da
Opera de Pupi.
Cartaz da Opera dei Pupi siciliani- Morte dei Carlo Magno

Ao longo dos anos, na Itália, esta profissão sobreviveu a ponto de nos
deixar faixas de áudio e fotografia que datam da década de 1950. A partir
desta época, também temos as folhas soltas que foram distribuídas ao público
durante as apresentações que relataram as histórias narradas.
O trabalho dos Cantastorie foi, portanto, remunerado com as ofertas dos
espectadores e a venda das folhas soltas. Após a década de 1950, com o
advento do vinil, essas histórias também foram gravadas e vendidas em
discos, primeiro às 78 rpm e depois às 45.
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Folha voandeira dos anos `50

Mas, na década de 1960, o Cantastorie começou a desaparecer das
praças. O fator determinante foi a difusão de aparelhos de televisão em todas
as famílias italianas: não era mais necessário manter-se atualizado sobre os
fatos do mundo percorrendo as ruas do país, mas bastava ligar a televisão e
ouvir as notícias. Anexamos um documento muito interessante do
Instituto Luce no qual pode compreender uma espécie de ironia misturada
com nostalgia na descrição da profissão do Cantastorie.
Da Sicília, chegou material bastante rico para pesquisas sobre a figura do
Cantastorie: aqui o Cantastorie (tradicionalmente chamado de “orbo”,
precisamente porque costumava ser cego) costumava contar histórias de
santos ou histórias da máfia, pelo menos até aos anos 60
Interessante, a esse respeito, é a entrevista dos anos 80 a um dos últimos
Cantastorie “sacro” de Palermo, Fortunato Giordano, no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=BMWHLbFcPjg.
Muito emocionante é o seguinte vídeo, no qual o protagonista é Ciccio
Busacca, que por anos percorreu o país cumprindo seu compromisso contra a
máfia.
Também recomendamos o site dedicado a ele, cheio de testemunhos:
https://www.cantastoriebusacca.it/
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O advento da televisão trouxe, portanto, um ponto de viragem importante
em muitos aspetos da vida da sociedade e, portanto, influenciou bastante o
destino dos chamados “artistas de rua”, incluindo o Cantastorie. No entanto,
figuras tão enraizadas na nossa tradição não podem morrer completamente e,
em alguns nichos, sobreviveram algumas experiências que se retiraram do
passado e se “profissionalizaram”, experiências que veremos mais adiante
neste capítulo sobre Cantastorie contemporâneos.
No entanto, pelo menos até os anos 90, alguns artistas sobreviveram,
graças também à emigração, como nos conta Franco Trincale, cantastorie
sicilianos que se mudaram para Roma e depois para Milão, nesta interessante
entrevista.
No resto da Europa, houve desenvolvimentos semelhantes. Por exemplo,
na Espanha até o século XIX, os cegos andavam acompanhados por um jovem
“ajudante”, que ganhava a vida indo de cidade em cidade, mostrando
ilustrações e recitando ou cantando história. Essas representações foram
chamadas romances de cego, “histórias de cegos”, precisamente.
Na Alemanha, os Cantastorie fizeram shows chamados bänkelsang, uma
prática que durou até os nazistas os banirem na década de 1940.
De certa forma, o bänkelsang sobrevive na ópera Threepenny de Bertolt
Brecht (uma mistura de representação, música e dança com o elemento
fundamental do afastamento que abole a quarta parede e envolve o público) e
nas performances de Peter Schumann, das quais nós trataremos mais adiante.
No norte da Europa, o Cantastorie desempenhou um papel de informante
“sensacionalista” em assuntos como homicidas, incêndios, escândalos sexuais
e similares. Os artistas dessas canções controversas eram vistos como
vagabundos e eram frequentemente presos, exilados ou ostracizados pelas
suas atividades.
Em Checoslováquia, os espectáculos eram chamados kramářská píseň
enquanto
na
Hungria
o
termino
é
képmutogatás
Em todo o mundo, existem experiências semelhantes ao Cantastorie,
naturalmente não apenas na Europa. Aqui está um resumo com links para
mais informações.
Na Índia no século VI, os contos religiosos chamados saubhika foram
realizados por narradores itinerantes que carregavam bandeiras pintadas com
imagens dos deuses. Outra forma chamada yamapapaka apresentava
pergaminhos verticais acompanhados de histórias cantadas da vida após a
morte. Hoje, essa arte tradicional indiana ainda é realizada pelas mulheres
chitrakar de Bengala Ocidental. Sobre a tradição indiana, é aconselhável este
vídeo
de
resumo
por
região:
https://www.youtube.com/watch?
v=TCEglqZmQZc
.
No Tibete, o Cantastorie era conhecido como ma-ni-pa e na China, como
pien. Na Indonésia, o pergaminho é decorado horizontalmente e tornou-se o
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wayba beb, onde há quatro intérpretes: um homem que canta a história, dois
homens que correm o pergaminho e uma mulher que segura uma lâmpada
para iluminar imagens particulares presentes na história. Outras formas
teatrais indonésias como wayang kulit, um jogo de sombras e wayang golek,
desenvolveram-se no mesmo período e ainda são realizadas hoje.
No
Japão,
o
Cantastorie
aparece
como
etoki
ou
emaki
na forma de pergaminhos pendurados, divididos em painéis separados (que
prefiguram a estrutura das histórias de manga). Por vezes, tomava a forma de
pequenos folhetos ou até bonecas colocadas na beira da estrada com os fundos
atrás deles. No século XX, os Cantastorie japoneses andavam por aí com
espetáculos chamados kamishibai, nos quais a história era contada com uma
série de imagens em mudança que entravam e saíam de uma caixa de moldura
aberta. Esse estilo de contar histórias está, ultimamente, a espalhar-se
também na Europa, graças à venda de teatros “ad hoc”: na Itália, por
exemplo, pela editora ArteBambini.
O povo aborígene da Australia pinta sequências de histórias nas cascas
de árvores e também sobre elas mesmas, com o objetivo de realizar a história.
Na África Ocidental, temos o griot (palavra francesa para “narrador”) que
preserva a tradição como poeta e cantor, que muitas vezes também foi
embaixador e intérprete na era colonial (uma espécie de mediador cultural). O
griot tem o “poder da palavra” e em muitas partes da África a palavra é
sagrada.
Na África Bantu, o principal objetivo do narrador é ensinar: a fábula é uma
lição de imagens, pois recorrer à história de eventos exemplares significa que a
mensagem é impressa na memória, influenciando o comportamento. Às vezes,
os contos de fadas começam com um aforismo que antecipa a conclusão moral
da história e é repetido como um refrão a ser impresso na memória. Existem
contos na forma de um enigma cuja solução é pedida aos ouvintes.
Eles participam dos sucessos e infortúnios dos protagonistas dos eventos
narrados com exclamações de alegria ou deceção e o narrador, para manter a
atenção viva, recorre ao diálogo convidando os presentes a julgar o
comportamento dos personagens ou a moral da história.
A forma da história tem, na tradição oral, uma importância vital. A voz
tem a importante função de criar um relacionamento com o público. Aforismos,
enigmas, canções de ninar, rimas ... antecipam a história e introduzem o
ouvinte numa atmosfera de sacralidade, num verdadeiro rito propiciatório.
Além disso, os contos narrados são geralmente ricos em onomatopeia,
enquanto outros elementos ajudam a alcançar o impacto comunicativo, como
dança, acompanhamento instrumental ou o simples bater de palmas, o que dá
um ritmo particular à narração, criando sugestões e contribuindo para
estimular a criatividade e as habilidades de improvisação do artista
.
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MOTIVAÇÕES, POTENCIALIDADES
E OBJETIVOS DE USO
Vimos como a figura do Cantastorie está presente em muitas culturas,
muito diferentes umas das outras e usando diferentes técnicas e suportes:
telas pintadas, Kamishibai, canto, ritmo. O Cantastorie é, portanto, um produto
cultural através do qual se exprimem diversos aspetos de um povo, no
entanto, reconhecemos em todos o mesmo denominador: a transmissão de
uma mensagem. Vamos ver como.
O Cantastorie é geralmente um personagem burlesco e viajante. Durante
as suas viagens, ele recolhe material (oral, historiográfico, humano) que
reelaborava para torná-lo utilizável por outras pessoas. Se não viaja, o
Cantastorie tem conhecimentos que fazem parte do mundo tradicional e que
foram transmitidos de geração em geração (através da viagem no tempo).
Portanto, o seu papel é disseminar, sejam eventos recentes ou passados,
religiosos ou seculares, políticos ou morais. Ao contar as suas histórias, o
Cantastorie espalha as histórias do mundo, para as quais dá sentido e através
das quais transmite uma mensagem.
Dificilmente o Cantastorie tem um objetivo lúdico: a sua missão - mais ou
menos consciente - é fazer os ouvintes pensarem.
O elemento do coro - que veremos mais adiante - ajuda esse processo e,
quando o coro não está previsto, o Cantastorie coloca os espectadores
diretamente em questão, pedindo uma opinião ou envolvendo-os ativamente
na história. O envolvimento ativo é de fato uma prática absolutamente
funcional em vários aspetos: mantém os ouvintes atentos e baseia-se no
pressuposto pedagógico de “se eu faço aprendo”. Muitas vezes, depois de uma
apresentação, os espectadores vão cantarolando uma melodia ou repetindo as
piadas mais impactantes.
O Cantastorie é capaz de estimular essas partes do cérebro que contêm
emoções: e a emoção está ligada à memória; portanto, ele sabe como medir a
participação do público usando surpresa, medo, desgosto e amor.
Portanto, o Cantastorie teve, e ainda tem, um papel muito importante
quando desce à praça com a sua narrativa: está ao alcance de todos, jovens e
idosos, e é compreensível para todas as classes sociais, especialmente as mais
populares. De fato, costuma abordar aqueles que precisam de canais de
informação "mais simples" para entender a realidade, porque a técnica do
Cantastorie é utilizada por diferentes inteligências: a auditiva e a visual, que se
compensam.
O Cantastorie fala com as pessoas, “vira a barriga para despertar a
cabeça” e tenta desenvolver o pensamento crítico do espetador.
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Ilustração do Pequeno Principe de A. de Saint-Exupery

Ouvir um Cantastorie ajuda a cultivar pensamentos divergentes porque,
através da empatia com uma personagem ou situação narrada, permite que os
espetadores saiam da vida quotidiana e procurem novas soluções de
adaptação, personificando-se com uma personagem ou tentando entender uma
situação.
Em suma, acreditamos que o papel do Cantastorie, assim como o teatro e
a arte em geral, faz parte desse modelo de “treinamento permanente” que
sempre deve ser cultivado para encher o mundo com pessoas conscientes, que
por sua vez são capazes construir agregados sociais proactivos e, portanto, um
mundo melhor.
Como já foi mencionado, La Corte della Carta realizou várias oficinas de
formação sobre o tema do Cantastorie, voltadas para grupos de crianças e
grupos de adultos. Observamos o grande potencial que ele tem na reflexão
compartilhada do grupo sobre um tema específico e na coesão dentro do
próprio grupo e com o público durante a encenação.
Nós avaliamos que a técnica do cantastorie é válida tanto na fase criativa
(o brain storming dentro do grupo, aprendizagem cooperativa da realização de
artefactos e desempenho) quanto na fase representativa do impacto no
público.
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Relatamos abaixo o exemplo de uma experiência vivida num espetáculo
realizado pelo Bread and Puppet Theatre (empresa americana sobre a qual
falaremos mais adiante) em 2006, intitulado “Circus of the America” (coprodução Pergine Spettacolo Aperto e Piùfestival de Brescia), em que fomos
protagonistas durante o ato criativo e performativo. A representação ocorreu
em vários idiomas, mas a mensagem foi transmitida por imagens, músicas,
performances.
Foi assim que a experiência foi estruturada, uma vez que a Bread and
Puppet exporta desde os anos 70 essa modalidade operativa.
Antes de tudo, começávamos com indicações sobre o tema e a estrutura
da encenação, decididas pelo diretor Peter Schumann (fundador da empresa),
que também deu a impressão artística aos artefactos. Os desenhos foram, na
verdade, quase todos feitos por ele.
Dentro da estrutura, os subgrupos foram organizados de maneira a que
pudessem mover-se livremente, organizando pequenas apresentações. É claro
que, dentro desses grupos, a dinâmica típica do trabalho cooperativo
desenvolveu-se em conjunto com a orientação dos “mais velhos” (membros ou
colaboradores mais antigos da empresa) que deram o exemplo da técnica,
gerando um trabalho em cadeia sobre modalidades operacionais, com uma
dinâmica própria de aprendizagem informal. Essas performances foram então
“ajustadas” pela mão do Instrutor e inseridas no contexto geral.
O tema era aparentemente bíblico, mas, na realidade, foi contado – num
percurso de várias etapas - a sociedade capitalista com as suas contradições e
injustiças, introduzindo referências contínuas ao sagrado e à tradição
misturadas com dados e fatos contemporâneos: símbolos cristãos foram de
fato inseridos como a Arca ou o Rebanho e, ao mesmo tempo, canções típicas
do território, como “Mamma mia dammi cento lire” para contar o
contemporâneo.
A escolha de usar essas referências “populares” foi fundamental para
envolver o público: por exemplo, um público cristão teve a oportunidade de
participar da música que eles conheciam, porque é a herança da tradição.
Dessa forma, os espectadores envolveram-se emocionalmente e praticamente,
facilitando a compreensão dos eventos contemporâneos.
Portanto, podemos dizer que a encenação de um cantaestori é uma
experiência excelente, tanto a nível cooperativo na sua fase de incubação,
realização, preparação e desempenho, quanto como instrumento para divulgar
uma história /opinião .
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Imagens nas quais são visíveis os cantastorie, tiradas de um espetáculo
do Bread and Puppet Theater

Os campos de aplicação podem ser múltiplos: pode ser uma forma de
teatro comunitário, bem como uma apresentação de denúncias.
É certamente um excelente exercício de aprendizagem cooperativa para
grupos escolares ou grupos de professores-educadores, eles são envolvidos
num momento criativo, e também é uma ótima ocasião de aprendizagem
informal (no caso de um “curso ad hoc”) ou não formal ( no caso de uma
“atividade casual” com um grupo de adolescentes, por exemplo), dependendo
dos contextos em que é proposta.
Através das experiências conduzidas na Galiza por Xandobela, também
observamos que o cantastorie mostra-se como um instrumento eficaz para a
revitalização linguística e para a disseminação do patrimônio literário e oral da
Galiza.
Também avaliamos que a criação de um cantastorie com um grupo
heterogêneo, que abrange diferentes gerações e diferentes contextos sociais e
culturais, é uma experiência possível e altamente enriquecedora, como
demonstrado nas iniciativas locais implementadas pela La Corte della
Carta nos anos 2017-2018 envolvendo os participantes dos territórios em
que opera e conforme relatado mais tarde na experiência do Bread and Puppet
Theater. Com a experiência do cantastorie, é possível comparar e dialogar
entre diferentes gerações, num relacionamento construtivo.
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Outro campo de aplicação, decididamente contemporâneo, é o de falar em
público dedicado às empresas. Ultimamente, as empresas têm-se concentrado
bastante na comunicação e nas suas técnicas, e frequentemente pedem a
contribuição do Narrador. A figura do Narrador não coincide necessariamente
com a do Cantastorie, mas, na prática, os Cantastorie possuem as habilidades
necessárias para desempenhar esse papel e geralmente são contratados.
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GUIA DA ATIVIDADE
Ingredientes
Tornar-se cantastorie não é impossível: certamente talento e carisma são
a base de um personagem histriónico (como nos diz o pequeno documentário
sobre Giovanni Virgadavola, um cantastorie vivo de Vittoria-Sicília) mas a
técnica do cantastorie pode-se aprender.
Por meio de experimentações e ações na área, a La Corte della Carta
conseguiu desenvolver experiências com adultos e crianças, e o resultado a
seguir é o resultado da metodologia de pesquisa experimentada nos últimos
anos pela associação.
Ilustramos de seguida o ponto saliente para realizar um bom cantastorie.
Os elementos indicados não são consequentes entre si (é claro que a escolha
da história é a base decisiva para o desenvolvimento do restante trabalho),
mas eles têm a mesma importância formal e são projetados e modificados em
conjunto.
Tela realizada pelo La Corte della Carta, utilizada en âmbito formativo

Nesta explicação visual podemos encontrar os elementos para um bom
cantastorie. Esta tela foi criada para introduzir a técnica nas oficinas de criação
com crianças e adultos, de maneira lúdica. Cada quadro representa uma
atividade necessária para criar um cantastorie que é brevemente explicado
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pelo narrador e amplificado pelo coro que o acompanha (com o qual
concordamos antes da apresentação). Na última parte (10), o público está
envolvido ativamente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Título.
Conhecerem-se.
Contar.
Ler livros/histórias.
Ter uma ideia.
Desenhá-la.
Utilizar a voz.
Inserir a musicalidade.
Inserir o ritmo.

Como já mencionado, o Cantastorie utiliza técnicas eficazes de
comunicação ativa, misturando-as através do ritmo dado acima de tudo pela
história, mas também pela digitalização das imagens, pelo uso da voz e pela
música e, finalmente, pelos seus próprios gestos ou pelo coro. Vejamos esses
pontos em particular:

1
A HISTÓRIA
A escolha da história ou do evento de narrar é decisiva e é a motivação
que leva o Cantastorie a atuar diante do público. Lembre-se de que o
Cantastorie precisa ter um tema forte para comunicar, geralmente de origem
social. Naturalmente, também se pode optar por trabalhar numa história que
tenha nuances divertidas, não necessariamente dramáticas.
O ideal é que seja uma história que possa ser lida em vários níveis, para
atrair indiferentemente adultos e crianças, portanto, para um público
heterogêneo.
É possível escolher histórias tradicionais ou contemporâneas, histórias
ligadas ao território, assuntos atuais. Pode haver apenas uma história de curta
ou longa duração, ou muitas histórias curtas ligadas entre si (para o tema ou
para o protagonista). É claro que essas opções devem ser calibradas em
relação ao contexto, ao público e ao tempo disponível.
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2
O RITMO
O ritmo marca, antecipa, surpreende e pode criar suspense ou fechar uma
frase. É muito importante manter a atenção do público. E, mesmo sem
grandes habilidades, todos somos capazes de reconhecê-lo e segui-lo, bem
como compreender sua variação.
Para aqueles com pouca experiência e para facilitar a montagem, é
preferível usar histórias simples, com uma estrutura rítmica já definida. Um
volume do qual é possível desenhar diferentes ideias para as histórias é a
coleção Fiabe Italiane de Italo Calvino.
Para caracterizar a história usando o ritmo, além de usar a estrutura
rítmica interna da história, também pode usar o suporte de instrumentos
musicais clássicos, como a viola, acordeão ou instrumentos de sopro. No
entanto, se não possui habilidades musicais, o uso de percussão simples, como
tampas, paus, assobios... ou qualquer coisa que produza ruído também é
eficaz.
O ritmo também pode ser dado pelo uso da voz e das palavras,
escolhendo desacelerar ou acelerar algumas partes do texto, tocando também
nos volumes da voz ou com o tom da mesma. Também é possível inserir
músicas e sons nos quais o público também participa.
Finalmente, os gestos também podem dar o ritmo: a repetição de
movimentos feitos pelo coro ou a percussão corporal podem ser ferramentas
eficazes para manter o ritmo usando o coro.

3
O TEXTO
O texto deve ser simples, linear e claro. Pode ser uma narrativa de fatos
consequenciais, ou uma chamada história acumulativa, ou ainda muitas
pequenas histórias reunidas.
O importante é que, na elaboração da estrutura, a divisão em cenas seja
organizada. É aconselhável numerá-los, para perceber como eles serão
organizados visualmente através dos desenhos.
É possível não usar verdadeiros textos escritos, mas também livros que
contam uma história usando apenas imagens, como o caso de um livro
silencioso. No entanto, é útil organizar-se com uma tela (ou roteiro) para ligar
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a sequência da história aos sons e gestos produzidos pelo coro ou pelo
Cantastorie. Nesse caso, o livro pode ser usado fisicamente no palco e não há
necessidade de reproduzi-lo numa tela.
“O livro Silencioso é um livro ilustrado que confia a história
exclusivamente a imagens. É um livro para todas as idades e tem a
capacidade de superar barreiras linguísticas e incentivar o encontro e
o intercâmbio entre diferentes culturas. Os livros silenciosos são
preciosos para incentivar a aprendizagem do vocabulário de uma
imagem, ajudar as crianças a “lerem” as figuras e dar-lhes
significado, valor e mérito, bem reconhecível”.
Da guia metodológica do projeto The Adventure of Reading

4
AS IMAGENS
As imagens devem corresponder às cenas identificadas no texto. Portanto,
é essencial desenhar um storyboard (uma tela em constante evolução), para
ser ágil nas mudanças que andam de mãos dadas com a organização do texto
e o envolvimento do coro.
É importante que as imagens sejam simples e claras. Como nos melhores
livros ilustrados, é preferível que as imagens digam algo que o texto não
conta, mas também podem ser didáticas.
Se optar por desenhar na tela, é aconselhável primeiro desenhar com giz
e depois passar os contornos com o pincel e o acrílico preto para finalmente
pintar com cores acrílicas à base de água. O acrílico permite conservar o
trabalho mesmo na chuva ou se lavar as telas. Se trabalha com crianças ou
adolescentes, pode usar têmpera. Eventualmente, se houver dificuldades no
tempo ou nas habilidades manuais, é possível usar a técnica de colagem
criando imagens feitas com fotocópias e talvez retrabalhadas com intervenções
feitas à mão. Realizamos cantastorie inclusive com apenas o uso de um pano
de lençol ou do tecido costurado.
É possível, como já mencionado, usar diretamente os livros como suporte
visual: nesse caso, as imagens devem ser bastante grandes em relação ao
auditório. É necessário garantir que tenham as autorizações se quiser usar
livros ou ilustrações feitas por outras pessoas.
Aqui está um resumo de possíveis “telas de cantastorie”. A escolha de
como ilustrar a própria história pode ser muito variada.
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Flip Flop: o cantastorie é composto por várias telas sobrepostas e
amarradas, como páginas, para que sejam “navegáveis” como um bloco
de notas. O cantastorie pode virar as “telas” de forma independente ou
obter ajuda do coro.
Pergamena: a tela pode ser muito longa, enrolada na vertical ou na
horizontal. A tela será “desenrolado” após a narração, como se
lentamente um único quadro narrativo fosse revelado. O trabalho pode
ser feito manual ou mecanicamente (com um sistema de manivela).
Telo unico a riquadri: toda a história é ilustrada em uma única tela.
Cada cena é encasulada numa caixa, talvez numerada.
Naturalmente, é possível que essas telas tenham aberturas ou “janelas”,
nas quais possam aparecer personagens (bonecos ou silhuetas pequenas) ou
outros desenhos.
Cantastorie duma soia tela

5
O CORO
A função do coro que propomos não é típica da tradição do cantastorie,
mas vem de uma elaboração do teatro grego que o Bread and Puppet Theatre
concebeu nos anos 60. O cantastorie da tradição italiana, por exemplo, não
usa o elemento do coro, mas concentra-se mais na interação com o público.
Todavia, a presença do coro parece-nos muito útil como intermediário
entre o narrador e o público: como aconteceu na paideia grega, o coro
estimula o pensamento crítico e a reflexão e ensina a saber ser cidadãos
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conscientes e participar da vida comunitária. Ao mesmo tempo, é uma
ferramenta adicional que o Cantastorie precisa para mover a ação.
O coro, como já mencionado, é um elemento que vem do teatro grego
clássico. Era considerado um organismo unitário e é uma espécie de
“personagem coletiva” que dança (ou se move de maneira coordenada), canta
e comenta a narrativa.
O coro é tradicionalmente composto por “amadores” retirados do público e
submetidos a treinamento (ensaios) e é liderado por um corifeu, ou seja, o
“líder do coro”.
O coro, portanto, participa da ação, frequentemente comenta, às vezes
encontra soluções, quase sempre expressa manifestações emocionais e atua
como caixa de ressonância.
Um aprofundamento simples e claro sobre o coro grego está no seguinte
link.
O Cantastorie, portanto, interage com o coro, que muitas vezes amplifica
as suas palavras ou frases importantes e enriquece a narração com gestos e
sons.
O coro é geralmente disposto nas laterais da tela desenhada, de modo a
formar um semicírculo em direção ao público, para não obstruir a sua visão e
está posicionado em formatura “cacho de uvas” (se é composto por muitos
elementos, com os mais altos na parte de trás) ou em uma fila . Em relação à
história, ela pode ser apenas de um lado ou de ambos os lados, todos os
membros podem vestir-se da mesma maneira (para enfatizar o elemento
unitário e destacar os gestos).
Tanto no Cantastorie como no teatro grego, se o coro é grande, é
necessário
que
o
corifeu
dê
os
tempos
de
intervenção.
Um exemplo da função do coro podemos vê-lo in Fire, Spettacolo del Bread
and Puppets Theatre, neste link.

6
A MÚSICA
A música é um elemento fundamental dos cantastorie italianos
tradicionais, mas pode ser facilmente criada, concentrando-se fortemente no
ritmo da palavra e nos sons produzidos com instrumentos "improvisados" ou
com o corpo.
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Portanto, se não há à disposição músicos especiais ou habilidades
musicais particulares, torna-se importante incluir músicas, lengalengas e
efeitos sonoros (talvez criados com materiais reciclados - por exemplo,
maracas, folhas de jornal) ou distribuídos para um público que é “instruído” no
momento), além da simples percussão corporal, por exemplo, batendo um pé
ou as mãos ao ritmo.
É possível, é claro, também usar música gravada, mas o risco é perder a
caracterização “artesanal” tão apreciada no cantastorie, além do fato de que é
necessário estar adequadamente equipado para atuar em espaços abertos
(permissão para usar música, amplificador autônomo etc.).
Franco Trincale e a su guitarra

7
O ESPAÇO
O espaço deve ser adequado para o desempenho: se a tela for de
dimensões limitadas (não visível à distância), se houver pouco público, se o
grupo de contastorie for pequeno, será melhor escolher um espaço que não
seja muito grande; ao mesmo tempo, não deve ser muito pequeno para
acomodar o cantastorie, coros e tela. Também é necessário avaliar
cuidadosamente a comodidade da gesticulação prevista (como virar as páginas
da tela, se é composta por várias páginas; desenrolá-la ou como coordenar os
movimentos do coro).
Pode ser funcional ter uma plataforma elevada, mas a beleza do
cantastorie também está no fato de ocorrer entre as pessoas, portanto “no
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mesmo nível”, mesmo metaforicamente, do público. Se é esperada uma grande
audiência numa praça grande, sem recorrer a uma plataforma, por exemplo,
pode-se usar uma tela “elevada” graças a paus altos, ou mesmo apoiada por
pernaltas.
Na disposição espacial, é necessário levar em consideração que a parte da
ação (que inclui cantastorie, roupas e coro) formará uma espécie de
semicírculo que será concluído com o público, precisamente para dar a ideia de
“circularidade” na qual ator e espectador estão em diálogo.
Espectáculo de Bread and Puppet Theatre

8
O PÚBLICO
O público a quem a performance é dedicada é muito importante: não
temos Teatro sem público. Podemos ter o texto e os atores, mas sem alguém
que nos veja ou ouça, não há a magia do teatro. O mesmo postulado se aplica
ao cantastorie. Além disso, dado o grande valor social do cantastorie, é
essencial que o público se envolva ativamente e seja um público tão
participativo que torne a “quarta parede” totalmente elástica e móvel. É claro
que é bom entender se o programa proposto é adequado para os espectadores
à sua frente: não faria sentido propor uma história para adultos, talvez na qual
ele conte sobre assassinatos hediondos, em uma biblioteca de jogos na tarde
de sábado. Mas muitas histórias podem ser construídas com múltiplas
interpretações, para adultos e crianças juntas, a fim de abranger a maior
variedade de pessoas, especialmente se o cantastorie for proposto na rua com
um público casual e heterogêneo.
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O público então vai completar o círculo de diálogo e adia o que o
cantastorie conta. O público é um interlocutor, mas também um ator, porque
pode estar envolvido; mas também pode-se tornar num coro, num
envolvimento muito mais ativo do que a simples resposta à pergunta. Por
exemplo, pode avisar o público que sempre que o Narrador diz: “bata na
porta”, terá que responder com: “TOC TOC”; ou pode escrever a letra de uma
música grande e claramente visível e pedir ao público que a cantem juntos; ou
também pode convidar o público a fazer gestos codificados. Frequentemente,
para uma abordagem inicial de “quebra-gelo”, dois espectadores são
convidados a segurar os bastões que sustentam a tela. E é claro que uma
primeira transformação da quarta parte já foi implementada.
Se estivermos em um espaço dedicado à performance e o público for
convidado, também podemos prever quantas pessoas ajudarão, traçando
marcas no chão com giz ou fita adesiva ou descartando objetos para sinalizar a
posição dos espectadores.
Mas muitas vezes o público é chamado. O espetáculo pode começar com
um desfile, através do qual o coro e Cantastorie (parte do grupo ou todos eles,
completos com a tela) se movem pelas ruas adjacentes ao local do evento,
parando transeuntes, cantando, distribuindo convites, usando sinalizadores
com imagens do cantastorie, tocando e trazendo fisicamente o público “casual”
para construir um semicírculo na frente do Cantastorie.
O público que chegar primeiro ao lugar será entretido com músicas,
anúncios, distribuindo pequenos objetos sonoros ... enfim, iniciando o trabalho
de aliciamento.
Actuação do Grupo cantastorie Cederna

122

9
A ATUAÇÃO
A atuação é o momento em que o que foi preparado se torna acessível ao
público. É o momento em que o Cantastorie deve primeiro atrair a atenção,
usando as técnicas típicas do teatro de rua: tocando ou talvez fazendo um
pequeno desfile para o local do espetáculo, atraindo pessoas como vendedor
ambulante ou anunciando o início do espetáculo. É importante que o
Cantastorie durante a atuação seja reconhecível: talvez com um chapéu ou
maquiagem e, especialmente se ele não estiver acostumado a ser o centro das
atenções, uma roupa que pode ajudar a superar o constrangimento.
É importante uma pequena apresentação para explicar o que se verá; aqui
já se pode avisar o público que “ajudará” ou pode ser uma surpresa. Durante a
performance, é importante manter sempre contato visual com o público, que
pode ser estimulado com perguntas e ações preparadas anteriormente ou
mesmo improvisadas.
A conclusão pode ser clara e escrita, talvez na folha final do cantastorie
com a palavra “fim”, ou pode ser fechada com uma música, como que
chamando aplausos. Pode-se explicar a intenção da apresentação, pode-se
“fazer um chapéu” (ou seja, pedir uma oferta) ou vender as “folhas soltas” nas
quais as histórias / músicas são escritas e, finalmente, pode-se distribuir outro
material relacionado ao que se deseja. Claro, tudo isso depende do contexto
em que o espetáculo aconteceu e do grupo envolvido na criação: fazer um
chapéu com um estudante durante a festa de final de ano, por exemplo, pode
estar fora de contexto!
Sucesso da performance “El penell del Mosè Bianchi”
do Grupo cantastorie Cederna
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OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Não existe uma maneira única de ser um Cantastorie. De fato, cada um
tem a sua própria especificidade que molda o seu modo de estar na praça, no
palco e através do seu código poético pessoal. O estilo é refinado com o
contato direto com o público.
Pense, por exemplo, no multifacetado Dario Fo (prémio Nobel italiano
que nos deixou em 2016), que teve uma carreira como artista figurativo, um
artista teatral de alto interesse social e político e que, em suas intervenções,
combinou habilmente a narrativa, uma obra de arte, fisicalidade e canto, num
estilo muito pessoal, mas diretamente extraído da tradição dos bobos da corte.
Ele, como um verdadeiro histrião errante medieval, também havia inventado
uma linguagem (a grammelot) que misturava dialetos e canto, tornando-se
compreensível por todos e estimulando a atenção em diferentes níveis.
A grandeza de Dario Fo foi, entre outros, o fato de poder trazer para o teatro
uma forma de representação extremamente popular e “de rua” sem distorcêlo, mas enriquecendo-o e divulgando-se ao público em geral através das
inúmeras aparências televisivas.
Existem, portanto, muitos artistas diferentes na cena contemporânea, dos
quais vamos fazer um resumo, apontando os mais próximos do La Corte della
Carta para conhecimento e métodos diretos.
No cenário mundial, queremos destacar duas realidades de grande valor
social, das quais nos sentimos próximos em termos de modalidade e intenção:
o Bread and Puppet Theatre e o Beehive Design Collective. A seguir, listamos
artistas / companhias de teatro italianas que realizam o trabalho do
Cantastorie em modadlidades diferentes.

BREAD AND PUPPET THEATER
“Nós somos o Bread & Puppet Theatre, porque oferecemos bom
velho pão de centeio levedado naturalmente com uma grande
variedade de espetáculos de marionetes, alguns bons, outros não tão
bons, mas todos pelo bem e contra o mal. A arte do marionetista
ajuda mulheres, homens e crianças a superar a ordem estabelecida e
a submissão obsessiva à sua política e a consequente brutalidade”.
P. Schumann
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Actuação de Bread and Puppet Theatre

The Bread and Puppet Theatre nasceu em 1963 em Nova York, por
Peter Schumann e é caracterizado por uma forte motivação política, em todas
as formas de expressão. Schumann trabalha em particular com fantoches,
marionetas, teatro de sombras e também com o cantastorie. Já dissemos como
criar um espetáculo, mas queremos-nos concentrar no grande valor de
“comunidade” que a empresa oferece com a sua experiência, tanto para quem
participa como para quem gosta dos seus espetáculos.
Antes de tudo, relacionamos-nos com o tipo de aprendizagem não formal
oferecida à comunidade de criadores: num contexto estruturado, mas sem
“avaliação”, o participante é inserido num mecanismo no qual aprende olhando
para os outros - aqueles que já têm experiência em técnicas de construção e
cênicas - e contribui ativamente, inicialmente com “trabalho manual” e depois
com uma contribuição criativa pessoal. Este método coloca os participantes no
mesmo nível, diferentemente dos “coordenadores” (ou seja, aqueles que já
têm experiência) que estão abertos à discussão, dentro dos limites do que o
Mestre deseja. Então, pessoas de diferentes idades e origens colaboram:
idosos e crianças, atores e amadores, eliminando diferenças sociais e
geracionais.
Nesse tipo de abordagem, também encontramos a forma de
aprendizagem não formal: a preparação dos espetáculos é quase sempre
residencial e a empresa trabalha muito no território; portanto, formam-se
momentos comunitários que vão além do próprio trabalho, mas juntos,
compartilhamos e aprendemos com os outros como cozinhar, tocar, cantar e
dançar, aprender idiomas (geralmente encontram-se com diferentes
nacionalidades e culturas) e tudo isso é definitivamente um valor agregado.
Do ponto de vista do público, no entanto, como dissemos, trabalhando na
área muitas vezes os participantes da criação têm familiares e amigos que vêm
assistir à atuação, então já existe um vínculo emocional também com o
espetáculo. Além disso, a população está envolvida na recuperação de
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materiais, nos tópicos abordados, na escolha de expressões / histórias /
músicas que pertencem à cultura da região. O público é sensibilizado através
da participação ativa: por exemplo, lembramos uma atuação em que se
entregam asas de papelão, previamente preparadas, aos espectadores e são
convidados a usá-las e seguem as “lições de voo”: o espectador torna-se,
assim, o protagonista absoluto e, de maneira lúdica e reflexiva, “testa” na sua
própria pele o significado do que estamos a falar; portanto, a experiência
permanecerá indelével na sua memória.
Finalmente, o público está definitivamente envolvido no final da
apresentação, na distribuição de pão com molho ali-oli. No dia do espetáculo,
Schuman prepara um forno de tijolos no local que sediará o final da
apresentação (que geralmente é itinerante, depois atravessa a cidade e,
portanto, torna-a particularmente visível aos cidadãos), acende e coze o pão
que ele amassou com levedura mãe, pão que será distribuído a todos num
momento de grande comunhão com o público. Com este importante ato
simbólico, queremos evocar a importância do teatro e da cultura, tão
fundamentais quanto o pão que comemos para nos apoiar, além, é claro, da
referência religiosa da Eucaristia Católica, na qual Cristo - a Palavra entra no
corpo de seus discípulos e torna-se parte disso. O pão é, portanto, um
presente, é compartilhar e aceitar.

BEEHIVE DESIGN COLLECTIVE
Uma experiência de trabalho muito interessante que lembra o Bread and
Puppet Theatre, mas que tem um impacto mais moderno e se torna uma forma
de teatro comunitário, vem-se desenvolvendo desde 2000 na América, no
Maine, onde o Beehive Design Collective usa ilustrações gigantescas que
“contam histórias” para conscientizar as comunidades mais desfavorecidas
sobre os efeitos do capitalismo e os direitos das minorias. O grupo organiza
sessões de trabalho reais nas quais eles falam de ilustrações, numa espécie de
cantastorie altamente participativo, que utiliza pedagogia ativa que faz
fronteira com o teatro-terapia. A apresentação do grupo diz: “As nossas
campanhas gráficas são a pedra angular do nosso grupo. Baseamos a nossa
existência na criação e na partilha deste trabalho, usando desenhos e
narrativas para acabar com os grandes problemas do mundo avassalador em
que vivemos e os apresentamos em formatos acessíveis e atraentes.
Oferecemos essas ilustrações como ferramentas educacionais populares, para
plantar as sementes do pensamento crítico e da resistência e para apoiar a
organização e construção do movimento em andamento”.
Recomendamos a leitura do método de trabalho no site, que combina
a técnica da recolha de experiências e narrativas com a arte de contar
figurativamente, com o objetivo de melhorar a conscientização, o pensamento
crítico e, consequentemente, a sociedade em que atua.
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Beehive Collective

TEATRO DEL CORVO, Damiano Giambelli e Cristina
Discacciati
Il Teatro del Corvo nasceu de Damiano Giambelli, formado no Bread and
Puppet Theater, o qual é referência italiana. Damiano e Cristina são artistas
que trabalharam entre Lombardia, Piemonte e Ligúria, mas também em todo o
mundo desde 1992. Eles expressam-se através de fantoches, marionetas e
cantastorie, geralmente misturando técnicas.
Eles usam música ao vivo e telas pintadas, mas ultimamente também
experimentam objetos “antigos”, como gira-discos. A relação com a tradição é,
portanto, emblemática: as técnicas são extraídas do passado, mas apontam
para uma chave do trabalho moderno que fascina e envolve. Os seus
espetáculos são voltados para o público familiar usando muitas técnicas de
envolvimento ativo, como gestos, músicas, repetições e música.
Para adultos, eles organizam várias oficinas sobre vários temas, incluindo
fantoches, marionetas grandes e cantastorie temáticos, durante os quais
ensinam a técnica e encenação, bem como o grande amor por essa profissão.

ÁREA TEATRO, Alessio di Modica
“Comecei a contar histórias porque escutei o meu avô, durante anos na
cozinha dele, sentado numa pequena cadeira de madeira. Quando ele partiu,
procurei aquela sensação de calor no coração, procurando ouvir os idosos nas
pequenas comunidades, enquanto outros foram lá para os menosprezar, o
respeito também tem a ver com a cultura. Eu ouvia-os na rua, em frente ao
mar, no bar, às vezes até enquanto eles estavam nas suas camas lutando
contra as doenças da idade. 'é bom ser o guardião das suas histórias, ter
valorizado o património oral que eles preservaram zelosamente e que
partilharam comigo; é bom, então, compartilhá-las”.
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Alessio Di Modica é um Cuntista, que segue a tradição dos cunti sicilianos
(histórias). De fato, o conto nasceu na rua como arte popular e o Cuntista é
caracterizado por uma técnica narrativa hábil baseada no ritmo, no uso da voz
e na respiração, muitas vezes usando também uma espada para cadenciar a
narração: as primeiras narrativas tradicionais de facto contavam as histórias
dos paladinos da França, portanto o cuntista usava a espada, brandindo-a e
“fazendo-a tocar” como um instrumento para captar a atenção. O expoente
máximo de vida dessa tradição é Mimmo Cuticchio. A atenção de Alessio não
se volta para o repertório de histórias clássicas, mas para uma nova
reinterpretação contemporânea das questões atuais para criar memória ativa;
portanto, está virado para a pesquisa e criação de um novo património
imaterial.
Embora a figura do Cuntista seja diferente da do Cantastorie, queremos
assinalar este artista pelo seu papel de “arqueólogo da memória”, como ele
gosta de se definir, em um trabalho contínuo de recuperação do patrimônio
imaterial que ele transforma em narração. Entre os tópicos abordados, estão
Legalidade, Trabalho, Direitos Civis, Memória.
A Área do Teatro opera em vários outros campos, do teatro comunitário
aos palhaços, ao teatro de bonecos e é um local de pesquisa e encontro muito
importante para a área em que atua: Augusta (na província de Siracusa), onde
está localizado o maior centro petroquímico da Europa.
http://www.areateatro.it/
http://www.alessiodimodica.com/

MATTEO CURATELLA
Ele é um artista milanês, ativo desde 2003 no território nacional e
internacional.
Matteo pecorre as ruas - e os teatros - com o seu acordeão, que é um
instrumento musical de acompanhamento e um objeto de cena e jogo.
Numa curta entrevista, ele falu-nos sobre a sua relação com a tradição: “a
tradição muda com o tempo, é importante reinventar-se continuamente e viver
o “aqui e agora”. Eu concentro-me muito no valor do presente, presente no
qual o tempo está suspenso. O Cantastorie é de fato capaz de cancelar o
tempo e de se voltar para adultos e crianças, eliminando as gerações”.
Matteo escolhe os temas a partir de uma exigência pessoal, uma
necessidade. Lembramos, entre os seus relatos, a boca que devorava o Rio, na
qual narra o extermínio do povo Cigano durante a ocupação nazista.
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LUCA CHIEREGATO
Ele nasceu como autor e ator de teatro há cerca de 20 anos na área de
Milão e desde há 7 anos trabalha como Cantastorie, em contexto de estrada,
mas também em contextos escolares e empresariais.
Nas empresas, ele traz a arte de narrar para a esfera de falar em público,
ensinando também técnicas de escrita; o objetivo dos seus discursos é equipar
as pessoas com ferramentas para aprofundar o significado da palavra.
Quando ele está na rua não utiliza suportes, senão um cartaz com o qual
ele sinaliza a sua presença e convida o público a escolher “de que história
precisa?” A escolha de enfrentar essa profissão deriva de uma necessidade
íntima de escrever e do “desejo de conhecer a humanidade”. As suas
atividades são de fato caracterizadas por encontros com um número de
participantes que variam de 1 a 20, numa espécie de “sala de estar privada”
que ele cria com algumas cadeiras. Ele fala de pequenos objetos que têm
aventuras humanas, com um repertório de cerca de 160 histórias.
Abaixo está uma entrevista que nos fala sobre o seu trabalho de rua, que
captura algumas técnicas de interação com o público, dadas pela perguntaresposta ou pela repetição de um refrão. Também podemos observar o uso da
voz e da música como uma ferramenta para “delinear outro espaço de escuta”.
http://lucachieregato.it/wp_site/
Assinalámos também:
•

Il Teatro del Rimbalzo - Ombretta Zaglio: Utiliza folhas pintadas e
acompanhamento musical.

•

Felice Pantone: Use música ao vivo, teatrini a manovella, acordeões.
Entre outros artistas que se referem mais puramente ao mundo e à
“tradição” dos Cantastorie, indicamos:

•

Franco Trincale (i più anziani di noi lo ricordano in piazza del Duomo a
Milano, a narrare le storie della sua terra, la Sicilia, caratterizzate da una
forte critica alla mafia; ci ha lasciato da poco), Mauro Geraci, Fortunato
Sindoni, Federico Berti, Biagio Accardi, Mauro Checi, Francesca Prestia,
Rosita Caliò, Lisetta Luchini e Agnese Monaldi.
Outros detalhes em esta web.
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O “CANTASTORIE”:
CRÓNICAS
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DESENHO DO CANTASTORIE
PARA O PÚBLICO INFANTIL “O
CHINEIRO DA TÍA MARÍA”
Xandobela | Educación e Cultura (GaliciaEspanha)

I. DADOS GERAIS
Contexto social e cultural.
Galiza é uma região situada no
noroeste da Península Ibérica, que
forma parte do Estado Espanhol e
dotada do reconhecimento de nação
histórica por possuir história,
identidade coletiva, cultura e língua
diferenciadas. Conta com um rico
património cultural imaterial próprio,
reconhecido por toda a cidadania
dentro e fora das suas fronteiras, mas
muito frágil, já que neste mundo cada
vez mais globalizado, a sua
permanência está decaindo através da
rotura da cadeia de transmissão
intergeracional e pela extinção da
cultura de massas e,
consequentemente, está-se a

interditar a sua autenticidade e
relevância. Urgem, no entanto,
medidas que valorizem e reivindiquem
a sua veracidade, para garantir a sua
perdurabilidade e construir uma
cidadania mais aproximada e
consciente das potencialidades da
diversidade e riqueza do património
cultural.
Uma vez que há manifestações
culturais bastante reverenciáveis
(sobre tudo o que concerne à música
e baile galegos, que se estão
recuperando e adaptando
perfeitamente às novas realidades
culturais e usos sociais), o que
especificamente preocupa é a situação
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da língua galega, que é o veículo que
permite a manifestação do resto dos
elementos patrimoniais. Existem
inúmeros preconceitos acerca do uso
do galego: só se fala em meio rural
(em simultâneo com a subavaliação e
visão estereotipada do mundo rural),
não serve para nada, apenas o falam
pessoas idosas e sem estudos ou
pessoas militantes de determinadas
opções políticas, o galego é feio e
bruto... Estes preconceitos estão
fortemente implantados na sociedade
e são muito difíceis de erradicar sem
esforço de todos os que então
implicados. Mas as medidas que se
estão a tomar na esfera do público e
através do governo regional são

Contexto organizativo.
Xandobela trabalha, desde há
quinze anos, na promoção de hábitos
de leitura e difusão do património
cultural de Galiza, através de
inúmeros tipos de atividades:
espetáculos de narração oral, jogos
literários, desenvolvimento de
materiais e metodologias didáticas,
oficinas criativas... Pelo que, após a
formação recebida por parte de La
Corte Della Carta, e vistas as
potencialidades da técnica,
entendemos pertinente e conveniente
aproveitar a oportunidade para
desenvolver um novo espetáculo que

evidentemente insuficientes e,
inclusive, contraproducentes, já que o
nível de conhecimento e uso do
galego está diminuindo a passos
gigantescos, sobre tudo no âmbito
urbano e entre a população infantil e
juvenil.
Xandobela, comprometida com a
realidade cultural e social de Galiza,
aposta no desenvolvimento de
intervenções culturais e educativas
que apoiem o processo de
normalização linguística através de
atividades de dinamização e
divulgação cultural atrativas,
inovadoras e participativas,
destinadas ao público mais sensível: o
infantil e juvenil.

pudesse ser incorporado no nosso
catálogo de propostas de dinamização
linguística e divulgação do património
literário e oral de Galiza. Portanto,
achamos muito pertinente poder
empregar a técnica como método de
narração para público infantil e/ou
familiar, no contexto escolar
preferencialmente, mas também
suscetível de ser realizado em
contextos de educação não formal,
como bibliotecas, centros culturais,
programações de lazer socioculturais,
etc.

II. FORMAÇÃO E CRIAÇÃO
Objetivos.
•

•

Difundir o património literário e
oral de Galiza entre o círculo
infantil, através da conceção de
uma proposta atraente e
participativa.
Apoiar as funções de

normalização e dinamização
linguística das instituições
culturais e educativas de âmbito
local e regional, mais
concretamente municípios e
centros escolares.
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O grupo.

As criadoras: as criadoras do
“cantastoria” formamos parte da
equipa de educadoras de Xandobela:
• Chus Caramés na parte
narrativa e de atuação.
• Nerea Couselo na cenográfica e
técnica.
Ambas contamos com ampla e
contestada experiência na conceção e
desenvolvimento de propostas cénicas
de narração oral para a difusão do
património literário e oral e a
dinamização linguística destinadas ao
circulo infantil e familiar.
O público destinatário: para a
experimentação contamos com a
colaboração do Concelho de Oleiros

através da organização da companhia
escolar de dinamização linguística do
Servizo de Normalización Linguística.
Portanto, o público destinatário são os
alunos e professores dos centros
escolares públicos do domínio
municipal, mais concretamente, os
alunos da Educação Infantil (5-6
anos). A decisão acerca das idades
mais propícias surgiu após a
concretização do primeiro esboço do
espetáculo: corpus literário, dinâmicas
cénicas de interação com o público,
desenho estético, duração
aproximada... são componentes que
orientaram perfeitamente o
estabelecimento das idades
recomendadas.

Aproximação ao grupo destinatário.
A proposta de Xandobela para a
experimentação com a técnica do
“cantastorie” dentro do Projeto Babel
foi adaptada em coerência com a sua
realidade organizacional e com o
contexto onde se pretende
desenvolver a atividade e o público
destinatário.
Devido a que na prática somos
apenas duas pessoas que lideramos o
desenvolvimento da proposta e
também devido a que uma das metas
que temos é garantir a capacidade de
reprodução do espetáculo em

Etapas organizativas.

Tempo utilizado para a criação:
em Xandobela executámos as tarefas
de investigação sobre o reportório de
contos da tradição oral europeia para
a sua posterior adaptação e
desenvolvimento de espetáculos de
narração oral. Durante os meses de
julho e agosto de 2019 selecionamos

qualquer contexto cultural e
socioeducativo, consideramos
conveniente diluir a necessidade do
“coro” como uma componente cénica
e de atuação estanque e trocá-lo por
outros mecanismos de participação e
interação com o público, que será
diferente de cada vez. Desta forma, a
parte de atuação e cénica será
desenvolvida por uma única pessoa,
que é, por sua vez, a qua convida o
público a fazer parte do “coro” através
de vários mecanismos.

o corpus literário, esboçamos a
estrutura narrativa e cénica,
desenhamos os materiais cenográficos
e a imagem gráfica do espetáculo.
Contatamos com o Servizo de
Normalización Linguística do Concello
de Oleiros para que facilitassem a
experiência com público e receberam
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a proposta com muito interesse. A
construção do “cantastorie” estendeuse durante duas semanas no mês de
janeiro de 2020, fazendo-a em
simultâneo com os ensaios e
adaptações ao texto narrativo. A
estreia foi na segunda-feira, 3 de
fevereiro, e durante essa semana
realizamos outras duas sessões nas
escolas do Concelho de Oleiros.
Seleção do texto: a seleção do
repertório literário e oral da nossa
proposta para o “cantastorie” é fruto
do conhecimento do património
cultural galego e da experiência da
equipa no planeamento e
desenvolvimento de projetos de
promoção da leitura infantil ao longo
de quase quinze anos de bagagem
profissional.
• “Medio pito”: conto tradicional
que narra as aventuras de um
galo com apenas uma pata,
uma asa e um olho, um “meio
galo”, que anseia visitar a
governadora da cidade murada
mais próxima. No seu caminho,
a água, o vento e o fogo
pedem-lhe ajuda, mas ele evita
ajudá-los. É uma história que
explica a origem das palhetas
meteorológicas no topo dos
campanários.
• “Por orden real”: conto
popular que nos explica o
porquê de as moscas
esvoaçarem continuamente em
redor da cauda das vacas.
• Canção popular galega
“Vouvos a contar un conto
de 25 mentiras” (“Vou contarvos um conto de 25 mentiras”).
Conhecíamos estes contos e
tínhamos vontade, desde há muito
tempo, de criar uma proposta cénica
com estas histórias, pelo que a
seleção do repertório já a tínhamos
bastante clara desde o início.

Decisões cénicas e
escenográficas: dar-lhe um nexo
narrativo a todo o espetáculo: ao se
tratar de uma proposta cénica com
três elementos narrativos diferentes,
pareceu-nos necessário criar uma
trama narrativa geral na qual
tivessem contidos os três textos de
forma coerente. Assim, e analisados
os pontos comuns dos textos, vimos
que tinha sentido que a trama geral
estivesse protagonizada pela própria
narradora que, na primeira pessoa,
recebesse resposta às suas inúmeras
e contínuas perguntas sobre as coisas
que a rodeiam (porque é que as vacas
estão sempre rodeadas de moscas;
porque há um galo no alto dos
campanários; se se podem dizer
mentiras sem fazer mal a alguém...),
interagindo com a curiosidade inata
do público potencia do espetáculo.
Quem dá resposta a todas as suas
dúvidas e perguntas é a tia Maria,
através dos contos e canções que tem
no louceiro dentro da sua casa: a
escolha de uma mulher anciã não é
banal, já que pretende homenagear o
imprescindível papel das mulheres na
transmissão do património cultural no
âmbito doméstico.
• A escolha de um louceiro como
estrutura de apoio visual e
narrativo: pelas mesmas razões
que tomámos no capítulo
anterior, também julgamos
conveniente que o nosso
“cantastorie” pudesse albergar
os três textos em um único
recetáculo ou tela/lençol. As
possibilidades que nos oferecia
o louceiro e as suas portas, em
conjunto com o seu forte poder
simbólico, foram irresistíveis,
apesar das dificuldades da
construção que supúnhamos
que iria ter a sua elaboração.
Desta forma, optamos por
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desenhar um louceiro num
grande lençol, cujas portas se
pudessem abrir para mostrar os
desenhos correspondentes a
cada uma das três narrações.

•

Elementos móveis para jogar:
Para dotar de maior dinamismo
e atração o espetáculo, com o
objetivo de garantir a atenção
de um público tão exigente
como é o infantil, optámos por
criar elementos móveis com os
quais se pudesse interagir na
narração. São elementos com
valor significativaó e/ou
simbólico:
◦ Num primeiro momento o
louceiro está oculto por duas
telas pretas, nas quais se
desenharam respetivamente
“ZZZZZ” (para simbolizar
que a tia Maria está a dormir
e a narradora, com a ajuda
do público, acorda-a) e a
porta de entrada da casa
(que se destapa para mostrar
o louceiro e simboliza as
boas-vindas por parte da tia

•

•

Maria e a sua disposição para
responder às perguntas da
narradora).
◦ as portas do louceiro abremse para mostrar os desenhos
sobre os quais se apoiam a
narração de cada um dos
contos/canções que dão
resposta às perguntas da
narradora. O efeito surpresa
está garantido.
◦ no conto “Por orden real”, a
trama sucede-se numa
grande festa. Os pratos com
comidas do banquete são
elementos externos à
tela/lençol, que se vão
apresentando à medida que
a comida vai sugerindo.
◦ utiliza-se uma colher como
batuta para guiar a
interpretação da canção. o
uso não convencional de
objetos conhecidos e
reconhecidos pelas crianças é
um simples recurso
humorístico que também
ajuda a criar expectativas e
manter a sua atenção e
motivação.
Lapela surpresa: no lençol do
conto “Medio pito” o desenho da
cidade murada é na realidade
uma lapela na que está
guardada uma imagem de um
cata-vento real.
Mecanismos que garantem a
interação: convertemos o
público em “coro” através de,
simples, mas, eficazes
elementos narrativos. Para
despertar a tia Maria, a
narradora e o público têm que
recitar bem alto e
repetidamente uns versos; para
abrir cada uma das portas do
louceiro, o público tem que
efetuar determinadas ações
(gritar, bater palmas, soprar); a
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canção final é interpretada pela
narradora e pelo público (no
refrão batem palmas e o texto
das quadras está duplicado com
desenhos que as crianças têm
de decifrar para continuarem a
cantar).
Construção do “cantastorie”: a
construção verdadeira do
“cantastorie” começou assim que
tivemos claramente detalhado a trama
do espetáculo e esboçado o rascunho
do lenço e os desenhos de cada um
dos textos. O nosso maior desafio,
não obstante, foi a construção de uma
estrutura estável, durável, portátil e
fácil de montar, que suportasse os
lençóis do “cantastorie”, já que, como
comentamos atrás, a nossa intenção
era criar uma proposta de qualidade
para a incorporar no catálogo de
atividades ordinárias de Xandobela,
para ser replicada sob solicitação
indefinidamente.
As dificuldades que tivemos que
superar foram: a necessidade de que
o lençol principal com o desenho do
louceiro fosse grande para que cada
uma das portas, que se abririam,
pudesse mostrar os desenhos do
conto correspondente com clareza e
nitidez desde uma certa distância;
dar alguma rigidez às portas para
permitir abri-las e fechá-las sem que
a integridade física da tela fosse
afetada; necessidade de que a
estrutura fosse portátil, fácil de
montar e suscetível de ser montada
em qualquer espaço e lugar sem
requisitos materiais adicionais.
Para superar estas dificuldades,
optámos por construir uma estrutura
de madeira com laterais fortes, nas
quais enfiamos barras transversais
mais leves, onde segurar os lençóis
com um sistema de velcros. Antes
desta solução final, foram muitas as
alternativas experimentadas e

descartadas: rejeitamos as ideias de
usar trípodes de metal, estruturas
prefabricadas, próprias de instalações
publicitárias portáteis, de usar lona ou
madeira ao invés de tela...

Uma vez construída a estrutura
base, cujas dimensões finais foram de
190x160 cm, intentámos a tarefa de
desenhar o sistema de velcro e lençóis
sobrepostos. E uma vez que estas
questões estruturais ficaram
resolvidas satisfatoriamente,
executamos a tarefa de desenhar. O
esboço e elaboração dos desenhos
nos lençóis foi relativamente simples,
uma vez que estava resolvida a
questão estrutural. Por último,
desenhamos os objetos móveis do
espetáculo: as telas negras, os pratos
de comida, a colher-batuta...
O resultado material final foi uma
estrutura estável e portátil,
relativamente simples, que desdobra
e se monta em cinco minutos seja
qual for o espaço à disposição.
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Escolha do lugar: para experimentar
com o “cantastorie” inclinámo-nos
para aproveitamos os contactos com
os nossos sócios locais, mais
concretamente com o Concelho de
Oleiros, com o qual temos vindo a
trabalhar há mais de cinco anos no
planeamento e desenvolvimento de
campanhas escolares de dinamização
linguística.
As razões principais que
orientaram esta decisão foram:
● Escolha dos destinatários
principais da ação cénica: uma
vez que em Xandobela tínhamos
claro que o nosso espetáculo ia
estar desenhado para o público
infantil, concluímos que era
pertinente desenvolver os
primeiros testes em contexto
escolar, para garantir a
solicitação e presença do
público.
● Disposição por parte do
Concelho de Oleiros, através do
seu Servizo de Normalización
Linguítica, para assumir o risco
de acolher atividades
experimentais de dinamização
linguística.
● Existência do programa de
dinamização linguístico entre o

público escolar, com o qual
Xandobela colabora desde há
cinco anos e que nos permite,
portanto, experimentar novas
propostas de intervenção
educativa e cultural num circulo
conhecido, confortável e com
propensão construtiva. Este
facto também facilitou que a
proposta fosse avaliada por
diversos profissionais da
educação e cultura (professores,
técnicos municipais e
responsáveis políticos), para
conhecer as suas opiniões e
adaptar a atividade em função
das suas contribuições.
● Idoneidade, coerência y
coincidência entre os objetivos
dos três tipos de agentes
implicados: com a configuração
em andamento desta iniciativa,
tanto Xandobela (e por
extensão o projeto Babel), como
o Servizo de Normalización
Linguítica municipal, como os
centros escolares, veem
compridos os seus objetivos de
aprendizagem, de normalização
da língua galega e de
divulgação cultural (a nível
linguístico e do património
literário e oral).
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Dificuldades.

A maior dificuldade que tivemos
que ultrapassar, como já
manifestamos, foi o plano e
construção da estrutura de madeira
para suportar os lençóis, e idealizar
um sistema que sujeitasse e
garantisse a integridade física das

telas/Lençóis. Também foi trabalhoso
o processo de memorização dos
textos elaborados, pois inclinámo-nos
para que os diálogos, que a narradora
mantem com a tia Maria, fossem em
verso, seguindo a estrutura literária
das quadras tradicionais.

III. PERFORMANCE
Escolha do lugar da performance.
Realizaram-se três sessões do
espetáculo em três centros escolares
do Concelho de Oleiros, centros que
puseram à nossa disposição espaços
amplos, com boa acústica e livres de
mobiliário. No CEIP A Rabadeira
contou-se com a biblioteca; no caso
do CEIP Luís Seoane, contámos com

uma aula destinada a atividades de
psicomotricidade e com o seu edifício
de Educação Infantil; No CEIP Parga
Pondal dispusemos de uma aula
destinada a usos múltiplos. Nos três
casos optámos por não colocar
cadeiras e as crianças sentaram-se no
chão.
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Estratégias para a promoção.
Aproveitámos a estreita relação
que temos com o Servizo de
Normalizacióm Linguística do
Concelho de Oleiros, fruto de mais de
cinco anos de lucrativa colaboração,
para lhes propor a apresentação do
espetáculo através de um convite da
companhia escolar de dinamização
linguística do curso 2019-2020. Após
a sua aprovação, o pessoal técnico
municipal colocou-se diretamente em
contacto com os centros escolares
para lhes oferecer a atividade, o que
levou a que quatro escolas se
mostrassem interessadas.

Neste sentido, o trabalho de
promoção do espetáculo que
desenvolvemos a partir de Xandobela
foi:
• Desenho e elaboração da
imagem do espetáculo.
• Redação de textos
promocionais, ficha artística e
ficha técnica, e desenho de
dossier informativo, que
entregamos pontualmente ao
pessoal técnico do Concelho de
Oleiros para a sua distribuição
entre os centros escolares.

Duração.

A duração de cada uma das sessões é de 35-40 minutos,
aproximadamente.

Capacidade de réplica.
Até ao momento desenvolvemos
três sessões do espetáculo e foram
muito satisfatórias. Prevemos que a

qualidade que foi posta em cena se vá
incrementando à medida que as
repetições se vão sucedendo.
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IV. CONCLUSÕES
Avaliações externas.

Recebemos avaliações positivas
tanto por parte dos professores como
por parte do pessoal técnico municipal
do Concelho de Oleiros, de forma
explícita. Apreciaram, especialmente,
o fomento da participação ativa das
crianças na narração das histórias,
como estratégia para que se
expressem em língua galega.
A nossa perceção através da
observação do público foi também, no
geral, positiva, apesar de termos
observado pequenos detalhes a
melhorar na exposição em cena e no
desenho dos elementos cenográficos
do espetáculo, melhoras que faremos

Avaliações internas.

O “cantastorie” é uma técnica
que para a Xandobela tem um enorme
potencial para desenvolver as suas
atividades habituais relacionadas com
a divulgação do património literário e
oral, dinamização linguística e
promoção de hábitos de leitura.
Assumimos desde o princípio o
desafio de elaborar um produto
completo na sua construção para ser
repetido com um carácter infinito:
apesar de que o processo foi duro e
cheio de incertezas e duvidas,
estamos completamente satisfeitas
com o resultado, tanto cenográfico
como cénico. Satisfação que é
incrementada graças às avaliações
positivas do público que participou na
proposta até ao dia de hoje.
Seguramente, e com as
aprendizagens técnicas que
conseguimos, no caso de que no
futuro tenhamos que enfrentar uma
nova produção cénica deste tipo, as
decisões construtivas estarão melhor

nas seguintes intervenções, sem
dúvida alguma. Apesar destas
autocríticas construtivas que, por
outro lado, foram parte imprescindível
da nossa prática profissional habitual,
que nos permitem melhorar
constantemente, observamos com
satisfação o nível de entusiasmo, de
surpresa, de curiosidade, de
participação... por parte do público.
Definitivamente, a proposta
cumpre perfeitamente a missão de
difundir o património oral e literário,
no geral, e do património oral e
literário galego entre o público
infantil, no particular.

orientadas e o processo será muito
mais eficaz e ágil. Ganhámos
capacidade de gerar projetos cénicos
em todos os seus elementos e fases,
integrando, além disso, a vocação e
intencionalidade de divulgar
conteúdos literários e orais com
qualidade cénica, estética e artística.
Somos conscientes, também, de
certos componentes do “cantastorie”
que funcionariam melhor com certas
adaptações. Após as primeiras
experimentações, diagnosticamos e
sentimos a necessidade de introduzir
pequenos ajustes, tanto na
apresentação em cena como no
desenho das ilustrações dos lençóis,
para garantir que a técnica mostra
todas as suas potencialidades de
interação através do público
convertido em “coro” e para
consolidar a missão final do
espetáculo em grande parte difusora
do património literário e oral galego.

140

Transferibilidade de competências.
Em Xandobela contemplamos a
possibilidade de seguir explorando e
exclamando as potencialidades da
técnica do “cantastorie” para cumprir
a nossa missão organizacional através
do desenho de atividades que
permitam diversificar e ampliar a
nossa panóplia de serviços:
⁃ Com toda a certeza, e uma vez
que o espetáculo “O chinerio da tía
María” está testado e validado,
apresentaremos a atividade a
diferentes circuitos culturais de
âmbito regional para realizar novas
sessões, sob exigência, em
equipamentos culturais e

socioeducativos de todo o tipo
(bibliotecas, centros culturais,
escolas...).
⁃ Prevemos a possibilidade de
voltar a empregar a técnica em novas
propostas cénicas orientadas a
promover o uso da língua galega e a
difusão do património literário e oral.
⁃ Estudaremos as oportunidades
que a técnica do “cantastorie” nos
oferece para desenhar propostas de
formação, intervenção e criação
coletiva, com a participação de
indivíduos ou entidades interessadas,
tanto a nível formativo como a nível
pessoal e social.
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UMA EXPERIÊNCIA NUMA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL

Associação UNIVERSITUR (Roménia)

I. DADOS GERAIS
Contexto social e cultural.
A Universitur Association está
sediada em Bucareste, que é a capital
e a maior e mais populosa cidade da
Romênia. No entanto, recentemente
expandimos o intuito das nossas
atividades para escolas secundárias e
escolas secundárias nas regiões de
desenvolvimento do Sul, Sudeste e
Sudoeste da Romênia. Isso tem sido
principalmente o efeito da nossa
colaboração com a Philmys Cultural
Association em questões sociais atuais
de interesse geral. Juntos, abordamos
questões como o êxodo da geração
jovem, depressão, abuso emocional e
violência entre jovens e até a
educação “offline” como uma resposta
ao crescente vício em internet de
crianças e jovens. As suas habilidades
valiosas, adquiridas através da
experiência no trabalho com jovens e
de um treinamento formal em artes,
também os tornaram o parceiro ideal

para esse projeto. Nele, combinamos
a nossa experiência e habilidades de
educação formal e informal em vários
campos para fornecer cantastorie
como um método para promover o
património literário entre crianças
carentes. Até o momento da criação
deste Guia, a nossa pesquisa
descobriu que não há casos
registrados de indivíduos,
organizações ou instituições que usem
cantastorie na Romênia. Além disso, a
nossa pesquisa não revelou um
conceito equivalente ou semelhante
aos cantastorie italianos da história
romena. A única experiência
remotamente semelhante que a
Universitur tem nessa área é nossa
colaboração no início dos anos 2010
com o artista e treinador siciliano
Alessio Di Modica, especialista em
teatro, palhaçada e a tradição siciliana
de cantastorie e marionetas. No
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entanto, o método de Alessio, como o
entendemos, é bem diferente do
método proposto neste Guia,
portanto, podemos apenas mencionálo como uma experiência inicial que

nos tornou cientes do conceito de
cantastorie e não como uma
experiência formativa para a
Universitur.

II. FORMAÇÃO E CRIAÇÃO
Objetivos.
•

•

Promover o património literário
e oral entre as crianças em
idade escolar de maneira
criativa e interativa.
Mostre aos professores e jovens
trabalhadores um método
informal e interativo que eles

O grupo.

O nosso grupo de criadores
consistia em dois subgrupos:
• O principal grupo de criação e
facilitação, com três membros,
todos encarregados da
educação informal (ENF) e
facilitação criativa, além da
logística:
◦ Anca Tudoricu (Universitur),
focada na facilitação e
logística da ENF, bem como
na comunicação com a
escola.
◦ Eliza Donescu (Universitur),
focada em contar histórias e
logística; ela faz parte da
equipa da Universitur.
◦ Sabina Grădinaru
(Associação Cultural
Philmys), que se concentrou
na narrativa e na facilitação
criativa. Incluímos Sabina
como uma oportunidade de
repassar o método
cantastorie a outro jovem
trabalhador, enquanto
recrutava as suas habilidades

possam usar para criar um
projeto ou uma lição
interdisciplinar (com objetivos
de aprendizado que servem
aulas de língua e literatura,
aulas de arte e aconselhamento
de classe).

para ajudar na nossa
iniciativa. Sabina tem anos
de experiência como atriz,
dramaturga e monitora de
jovens. Durante a sua
carreira no trabalho com
jovens, que gira em torno da
educação artística, ela já
dominou várias metodologias
no trabalho com crianças
carentes e crianças com
problemas comportamentais.
Ela também é cofundadora
da Philmys Cultural
Association, nossa parceira
desde 2018. A sua inclusão
na equipe criativa foi
altamente benéfica para os
resultados gerais da nossa
iniciativa, dadas as
características do nosso
grupo-alvo. Ela fez propostas
eficazes e construtivas no
processo de elaboração do
programa de trabalho,
coordenou o processo
criativo e criou a mostra final
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junto com as crianças.
O grupo criativo secundário foi
constituído maioritariamente por
uma turma do 7º ano da escola

que abordamos para a iniciativa
local das cantinas: 10 alunos
entre 12 e 14 anos com
deficiência intelectual e/ou
comportamental.

Aproximação ao grupo destinatário.
Acreditamos que os cantastorie
podem ser um método eficiente para
promover o património literário entre
as crianças, um grupo-alvo que
enfrenta a tentação e o risco de
passar tempo excessivo on-line,
enquanto, na maioria dos casos, tem
uma verdadeira “aversão” à literatura
tradicionalmente publicada. Por esse
motivo, ao mesmo tempo em que
procuramos obter um maior impacto
social, decidimos trabalhar com
crianças, especificamente com um
grupo desfavorecido.
Inicialmente, a nossa intenção
era trabalhar com um centro para

crianças institucionalizadas localizado
no 2º distrito de Bucareste. Mas a
burocracia e uma acentuada falta de
interesse das autoridades
responsáveis pelos seus cuidados
tornaram isso muito difícil para nós.
As nossas tentativas de obter um
acordo de colaboração envolveram
inúmeras ligações, e-mails e
endereços oficiais que quase não
tiveram resultado positivo. No
entanto, durante o processo, alguém
nos recomendou uma escola especial
para crianças com deficiência, a
Escola Secundária Especial No.4,
localizada no 4º distrito de Bucareste-
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e pudemos entrar em contato e
conhecer os seus gestores.
A escola é tradicional, construída
no início do século XX. Com o tempo,
teve nomes diferentes, dependendo
de sua função e grupo-alvo
específicos. Atualmente, é um
complexo escolar composto por:
1. Um infantário para crianças
em idade pré-escolar com
necessidades especiais;
2. Uma escola preparatória;
3. Uma escola especial com notas
de 1 a X para alunos com deficiências
mentais e neuro-motoras e outras
deficiências associadas.
Inicialmente, contactamos o
psicólogo da escola e conseguimos
agendar uma reunião para apresentar
a nossa proposta. Em 21 de janeiro
de 2020, tivemos uma reunião com o
diretor, o terapeuta da fala e o
psicólogo da escola, a quem
apresentamos o projeto como um
todo e a nossa proposta de trabalhar
com os alunos. Eles foram recetivos
às nossas ideias e, por isso,
encontramos o nosso próximo grupoalvo - crianças com deficiência.
A escola ficou de facto feliz em
nos receber e trabalhar com as
crianças. Após uma análise preliminar,
a escola sugeriu que trabalhasse-mos
com a turma B do 7º ano, que incluiu
14 alunos com deficiências
moderadas, principalmente com défice
de atenção e deficiência mental.
Passamos a visitar o espaço de
trabalho fornecido pela escola e
concordamos com o horário de
trabalho.
Decidimos um tempo de
preparação para os cantastorie de no
máximo 2 horas por dia, durante uma
semana escolar, levando em

consideração o tempo de atenção das
crianças e as suas necessidades
particulares. Trabalhamos com as
crianças na sala de aula e na sala de
jogos da escola.
Antes de escolher o texto para o
cantastorie, discutimos o assunto com
o diretor e o psicólogo da escola.
Queríamos escolher algo relacionado
ao currículo do 7º ano, mas eles
sugeriram que escolhêssemos algo
fora dele para torná-lo mais atraente.
Também discutimos o perfil do
público, ou seja, outros alunos da
escola, alguns com menos de 7 anos e
outros com graves deficiências
intelectuais.
Depois de conhecer as crianças e
avaliar em que medida podemos
trabalhar com elas, escolhemos uma
história infantil romena menos
conhecida que propunha uma
reviravolta em outra história (muito
conhecida) romena. A história que
escolhemos era sobre uma cabra bebé
muito mimada que morava com a sua
mãe, tia e avó que cuidavam de todos
os seus caprichos. Quando as três
cabras adultas deixam a cabritinha
sozinha em casa por um dia, o seu
hábito de gritar e chorar toda a vez
que ela quer algo a coloca em sarilhos
com a raposa, o urso e o lobo. No
final a cabritinha aprende a
importância de ser mais independente
e cuidar de si mesmo.
Por que escolhemos este texto:
• É curto, para podermos ler com
as crianças algumas vezes em
preparação, sem perder a
atenção;
• Contém repetição de certas
frases-chave e uma rima
infantil, o que facilitou o
envolvimento do coral;
• É simples, para que todos no
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público possam entender e
prestar atenção;
Entendemos que uma

mensagem mais independente e
autossuficiente poderia ser boa
para o nosso grupo-alvo.

Processo de trabalho passo a passo.
Durante os 5 dias de trabalho,
passamos cerca de 2 horas por dia a
trabalhar com as crianças na escola.
Passamos mais algumas horas todos
os dias a trabalhar apenas com o
principal grupo criativo do escritório
da Universitur, para pintar a tela e
preparar os materiais.

Dia 1: No primeiro dia,
realizamos atividades de construção
de grupo e de contar histórias com as
crianças, para nos conhecermos e
vermos quais são seus interesses e
habilidades.

Entre as primeiras atividades
que fizemos, planeamos
especialmente trazer toda a sua
experiência para o final do
espetáculo: pedimos a cada criança
que desenhasse um autorretrato e o
assinasse. Em seguida, usamos esses
autorretratos nas atividades de
narrativa do dia, incentivando-os a
falar sobre si mesmos e sobre suas
paixões, imaginando que têm
superpoderes. Queríamos quebrar o
gelo dessa maneira e mostrar-lhes

que contar histórias não é algo difícil
ou complicado. Também queríamos
capacitá-los e fazê-los sentir-se
confiantes como super-heróis pelo
trabalho que estávamos prestes a
fazer juntos. Após a primeira sessão
de trabalho, esses tornaram-se seus
autorretratos de super-heróis e
colocámo-los de lado apenas para lhes
preparar uma surpresa mais tarde.
Após a sessão de trabalho,
conversamos com o professor e os
funcionários da escola e, em seguida,
tivemos uma reunião interna para
escolher o texto e decidir os episódios
da história e desenhar esboços.
Começamos a desenhar na tela.
Dia 2: Na escola, continuamos a
construção do grupo e as atividades
de contar histórias com as crianças.
Lemos a história juntos pela primeira
vez e discutimos para ver o que eles
pensam e que partes chamam mais a
atenção.
Depois da escola, tivemos uma
sessão de trabalho com o principal
grupo criativo. Pegamos no feedback
das crianças e finalizamos os
episódios da história. Terminámos os
desenhos na tela, apenas contorno,
sem cores.
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pintar sem as crianças porque o
tempo era curto e porque algumas
das crianças com défice de atenção
não conseguiram terminar a pintura
no tempo que passamos com elas.
Depois que terminamos a pintura,
estruturamos o texto para cada
episódio e decidimos onde o coro
deveria entrar e o que eles deveriam
dizer.

Dia 3: na escola, mostramos às
crianças os desenhos em tela e
pedimos que nos ajudassem a pintar
e adicionar cores. Enquanto as
crianças pintavam, os adultos
ajudavam e conversavam sobre os
episódios e personagens que estavam
a pintar, para manter a história fresca
em sua mente.

Depois da escola, o grupo
principal terminou de pintar a tela e
trabalhou em outros acessórios e
materiais. Tivemos que terminar de

Dia 4: na escola, mostramos às
crianças as telas acabadas. Sentamonos em um semicírculo e lemos a
história novamente, desta vez com
alguém que folheia as telas pintadas à
medida que a história avança. Após a
leitura, explicamos às crianças como
seria o desempenho e atribuímos
papéis, levando em consideração o
que cada um deles queria fazer.
Passamos o resto do tempo com eles
ensaiando e afinando a performance,
certificando-nos de que lembram o
que precisam fazer e dizer. No final,
os papéis foram os seguintes: do
grupo criativo principal, Eliza era a
contadora de histórias e Sabina
liderava o coro. Uma criança era o
contador de histórias secundário, que
intervinha de vez em quando com
frases-chave. Duas crianças estavam
encarregadas de agitar as telas e os
restantes estavam no coro. Para
envolvê-los o máximo possível,
tínhamos adereços representando as
cabras e atribuímos cada um a uma
criança para que eles pudessem
enfatizar os principais momentos da
história. Depois da escola, o grupo
principal teve uma breve reunião para
fazer alguns ajustes no desempenho,
com base no feedback e envolvimento
das crianças durante o ensaio.
Dia 5: Na escola, encontramonos com as crianças e ensaiamos duas
vezes, depois tivemos a apresentação
diante de aproximadamente 25
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crianças e os seus professores. Sem
eles saberem, adicionamos uma tela
final que foi revelada no fim da
apresentação. A tela continha todos

os autorretratos, em um gesto
simbólico da importância que eles
tiveram na elaboração e no conto da
história.

Logística criativa e instalação do cantastorie.
Decidimos usar uma tela dupla,
apoiada por um suporte ajustável
usado em fotografia). A ideia da tela
dupla surgiu como uma solução para
simplificar os desenhos: como o
personagem principal estava em todos
os episódios, decidimos desenhá-la na
tela à direita, que permaneceu
estática, mas foram adicionados
vários adereços ou efeitos de
movimento de acordo com cada
episódio. Os episódios da história
foram representados nas telas à
esquerda e foram invertidos pelas
crianças. Dessa forma, só tivemos que
desenhar o personagem principal uma
vez e tivemos mais tempo para

trabalhar em todo o resto. Além da
tela dupla no estandarte, também
fizemos adereços que as crianças
poderiam usar para sugerir outras
personagens e parte da ação. Essa
escolha criativa também serviu para
gerenciar o grupo e garantir que todas
as crianças envolvidas tenham um
papel no desempenho e se sintam
capacitadas e motivadas para
participar.
A performance também teve um
componente musical: o coro cantou
uma canção de embalar para um dos
episódios e toda a vez que rodávamos
a tela, ela era marcada pelo som de
um instrumento de percussão.
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Dificuldades.
•

•

Um desafio que sabíamos que
tínhamos como equipe (mesmo
entre os nossos voluntários) era
a falta de habilidades artísticas,
como desenhar, pintar e cantar
ou tocar um instrumento.
Abordamos isso antes mesmo
de encontrar nosso grupo-alvo,
em parceria com a Philmys
Cultural Association. Mesmo
assim, seria ideal ter pelo
menos mais uma pessoa com
inclinação artística no nosso
grupo.
Outro desafio foi trabalhar com
crianças com deficiência
intelectual, por isso nos
encontramos, a pelo menos dois
passos, fora da nossa zona de
conforto: um passo por causa
da nova ferramenta que
estávamos a usar e outro
devido ao grupo-alvo que
escolhemos. Com a ajuda de
seus professores e contando
com a nossa experiência
combinada em facilitar

•

atividades de educação
informal, conseguimo-nos
adaptar rapidamente às suas
necessidades particulares. No
entanto, a flexibilidade era
fundamental: o processo de
aprendizagem e criação era
muito diferente do que
havíamos preparado
inicialmente; portanto, tivemos
que fazer muitos ajustes ao
longo do caminho.
Poderíamos ter despendido mais
tempo para o processo criativo
com as crianças. Infelizmente,
foi bastante difícil mantê-los
focados e interessados por mais
de 2 horas todos os dias,
porque eles também precisam
de muito movimento e muitas
de nossas atividades exigiam
repetição e foco prolongado em
uma única tarefa. Acreditamos
que 2 horas/dia com as crianças
foi a escolha certa, mas no
futuro gostaríamos de adicionar
1 ou 2 sessões ao processo
geral.

III. PERFORMANCE
Quando ficou claro que
trabalharíamos com os alunos da
Escola Especial, a decisão veio
naturalmente para que o desempenho
fosse lá também. Queríamos levar
cantastorie para essas crianças e para
os seus professores como uma nova
maneira de abordar livros e histórias,
uma vez que muitos dos alunos aqui
têm transtorno de défice de atenção e
dificuldades de leitura. Inicialmente,
pensamos em convidar alguns pais
para a apresentação, mas havia vários
obstáculos: as sessões de trabalho e a

apresentação aconteciam pela manhã;
portanto, os pais estavam no
trabalho; Além disso, muitas famílias
eram de fora da cidade e os seus
filhos moravam na residência da
escola ou passavam longas horas
todos os dias indo e vindo para a
escola. No final, o diretor convidou
alguns alunos e professores que
tinham aulas não fundamentais
naquele momento. Dada a natureza
“interna” do desempenho, a única
promoção foi interna, entre os
funcionários da escola. O desempenho
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em si levou 10 minutos, mas todo o
evento levou cerca de 30 minutos.
Fizemos uma breve apresentação no
começo. No final, chamamos o nome
de cada criança que participou e
demos-lhes um pequeno prémio

diante do público.
Depois de tudo isso, também
tivemos uma breve discussão com
todos os professores presentes e
respondemos às suas perguntas sobre
BABEL, Erasmus + e cantastorie.

IV. CONCLUSÕES
Feedback externo.

A parte mais gratificante dessa
experiência foi o feedback contínuo
que recebemos das crianças do grupo
criativo secundário. O processo foi
bastante difícil e exigiu muita energia,
mas o esforço valeu a pena. Todos os
dias, as crianças perguntavam se
voltaríamos no dia seguinte e o que
planeamos para elas. Eles estavam
empolgados em trabalhar connosco,

mas antes da apresentação ficaram
preocupados que o público se risse
deles. Mesmo assim, eles deram o
melhor de si pela performance e
receberam muitos aplausos em troca.
Após a apresentação, perguntaram
quando voltaríamos novamente e
ficaram desapontados ao saber que o
nosso tempo com eles havia
terminado. O feedback do diretor e
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dos professores também foi muito
positivo. Eles receberam com
satisfação a nossa iniciativa de fazer
algo ativo e criativo com as crianças,
porque esse é o tipo de atividade que
melhor se adapta às suas

Avaliações internas.

Para a Universitur, o cantastorie
abre uma perspetiva totalmente nova
sobre a nossa capacidade de trabalhar
com o nosso grupo-alvo mais jovem.
Já expandimos o nosso horizonte para
as escolas secundárias e procuramos
novas ferramentas e métodos para
usar nos nossos projetos. Essa
ferramenta encaixa-se na nossa
apreciação da narrativa e ajuda-nos a
melhorar algumas das nossas
parcerias existentes e futuras,
permitindo que seja agregado valor às
mesmas na forma de metodologia
inovadora. Além disso, o cantastorie
abre-nos uma nova porta em termos
de interpretação do património, um
campo no qual estamos
extremamente interessados devido ao
nosso histórico em Geografia
Humana. O Cantastorie é uma
ferramenta interdisciplinar muito
valiosa que também pode ser útil para

necessidades de desenvolvimento
cognitivo. Além disso, estavam
interessados na nova ferramenta e no
projeto e pediram para manter
contato para mais colaboração.

muitas pessoas no sistema de ensino
formal, pessoas que desejam tornar o
seu processo de ensino mais dinâmico
e atraente, pessoas que valorizam e
estimulam o trabalho em equipa e a
aprendizagem entre pares. Essas são
as pessoas que visamos ao
estabelecer novas parcerias com o
setor de educação formal, por isso
acreditamos que o cantastorie se
torne uma prática muito atraente na
nossa caixa de ferramentas. Num
nível mais pessoal, a nossa
experiência com esta ferramenta
afastou-nos um pouco mais da nossa
zona de conforto e deu-nos a
oportunidade de expandir o nosso
horizonte pessoal e profissional.
Também nos lembrou a importância
da colaboração e do desenvolvimento
de capacidades para a longevidade da
nossa organização e a qualidade do
nosso trabalho.
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Transferibilidade de competências.
Depois de nos ter ajudado nesse
empreendimento, a Philmys Cultural
Association decidiu escrever um
projeto cultural de financiamento
nacional envolvendo o cantastorie e
executá-lo a nível regional. No
entanto, em virtude dos infelizes
acontecimentos de 2020, este e
muitos outros projetos foram
suspensos. No geral, sentimo-nos

bem em passar essa ferramenta para
os nossos parceiros romenos e
estamos ansiosos para partilhá-la
também com os nossos parceiros
internacionais. A nível nacional, os
nossos planos são empregar essa
ferramenta ao trabalhar com escolas e
outras instituições e atrair professores
e jovens para repassá-la.
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“RIFRÃO QUOTIDIANO” NO “FIADEIRO DE
CONTOS”
APDP-Associação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugal)

I. DADOS GERAIS
Contexto social e cultural.
Barroso, ou Terras de Barroso, é
o nome típico de uma região muito
genuína onde se encontram
localizados os concelhos de
Montalegre e Boticas, no distrito de
Vila Real, em Trás-os-Montes, no
Norte de Portugal. Está instituída num
planalto entre as duas Serras mais
altas de Portugal (Larouco e Gerês).
Esta região possui características
muito próprias, com raízes muito
profundas, onde a sua cultura é
orgulhosamente preservada ao
máximo, dando possível continuidade
aos usos e costumes, no dia a dia, e
recriando em eventos e no Ecomuseu
do Barroso, todas as tradições que
não são viáveis de se reproduzirem
diariamente.
Nestas Terras não há indícios de
experiências conhecidas semelhantes
à técnica “Cantastorie”, mas há
outras, não menos importantes, que
fazem parte deste Povo tão franco e
peculiar. Ainda hoje tem tradições,

pensamentos e hábitos ancestrais
herdados e transmitidos
repetidamente de forma oral através
das sucessivas gerações. Tem um
“falar” próprio e uma crença em todas
as sabedorias, superstições, rituais,
usos e costumes das gerações mais
remotas.
Há um esforço acrescido das
Juntas de Freguesia, Ecomuseu de
Barroso e Associações dos concelhos
de Montalegre e Boticas em preservar
o imponente património imaterial que
carateriza e humaniza esta região.
Ainda existe uma grande quantidade
de anciãos que detêm o conhecimento
de um conjunto de manifestações
culturais como: a vida comunitária
agro-pastoril (em extinção), o
folclore, os romances medievais, os
provérbios do povo (ouvido e
respeitado como sábio), as cantigas
de amigo, os motes, as mesinhas,
etc...
Como referiu Domingos Chaves
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(in Diário do Minho) definir a cultura
barrosã será como “olhar para a nossa
alma, a nossa identidade, a nossa

Local.

Pitões das Júnias é uma aldeia
situada nas Terras de Barroso, no
concelho de Montalegre. Esta
localidade está inserida no Parque
Nacional da Peneda-Gêres, a uma
altitude de 1200 metros e faz
fronteira, a norte, com a Galiza,
Espanha. Tem uma área de 36,890
km2. A sua origem remonta aos
séculos IX e XI, semelhante à origem
do Mosteiro de santa Maria da Júnias
e da Igreja Matriz, existentes na
própria localidade.
A Associação Para o
Desenvolvimento de Pitões (APDP)
está sediada em Pitões das Júnias.
Todas as atividades que programa e
promove são sempre realizadas em
Pitões das Júnias, com a sua
população. Desde a geração mais
jovem à mais idosa, todos fazem
parte deste pedaço de cultismo, onde
as atividades são desenvolvidas em
comunhão para um bem comum:
relembrar, preservar e difundir as
tradições de Pitões das Júnias.
Uma vez inserida nas Terras de
Barroso, a aldeia de Pitões das Júnias
possui uma cultura análoga a essa
região. Além disso, as características
geográficas e a beleza natural desta
aldeia contribuíram para que a mesma
conservasse a sua pequena
populaçao, os seus usos e costumes e
as suas particularidades culturais,
bem como o carateristico aspeto
medieval.
Pitões das Júnias é habitada por
161 pessoas locais permanentes,
sendo 94 habitantes femininos e 67

maneira de ser, de viver, de estar no
mundo” ou seja – “nós somos
Barrosões com muito orgulho”.

habitantes masculinos. Cinquenta por
cento desses habitantes tem mais de
60 anos de idade3. Estes vivem da
agricultura e pastorícia, tendo, no
entanto, alguns deles enveredado pelo
alojamento de turismo local e pela
produção de produtos típicos locais.
No Verão, a população quadriplica,
pois, os emigrantes regressam às
origens e o turismo lota todo o
alojamento local.
Os habitantes sempre foram um
povo folião e hospitaleiro. Sentem por
isso a necessidade de criar razões que
motivem as pessoas ao convívio,
existindo assim o desejo de atividades
que, para além de promoverem a
relação entre a população, provoquem
o “reviver do passado”. Em qualquer
evento ou atividade motivada pela
APDP, Junta de Freguesia, Ecomuseu
de Barroso ou outro parceiro local, a
população adere e acaba por, no
decorrer da mesma, introduzir algo
intrínseco à tradição de Pitões (uma
cantiga, uma dança, etc.).
E se o Povo Barrosão afirma
“somos Barrosões com muito
orgulho”, o Povo de Pitões diz, com
presunção, que o seu orgulho é ainda
maior: “sou pitonês com orgulho e
muito gosto!”.

3Informação retirada dos Censos 2011.
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II. FORMAÇÃO E CRIAÇÃO
Objetivos.

O primeiro contacto e
conhecimento que a APDP teve desta
técnica inovadora de difusão de
património imaterial e literário,
“Cantastorie” foi através de alguns
exemplos, vídeos e imagens que as
nossas parceiras de La Corte Della
Carta nos apresentaram, em diversos
meetings do projeto Erasmus+
anterior - “The Adventure of
Reading”. Mais tarde, quando
iniciamos projeto BABEL, assistimos à
apresentação de um conto literário
através do “Cantastorie”, facultado e
exemplificado por um elemento de La
Corte Della Carta.
A partir deste momento, aquando
da compreensão da técnica

O grupo.

Antes de referir o grupo e todas
as atitudes tomadas em relação ao
mesmo, é fundamental mencionar que
a APDP entendeu necessário mostrar
o “cantastorie” preparado e
experimentado em Santiago de
Compostela. Do mesmo modo, é
necessário referir que na formação de
“Cantastorie”, facultada pela La Corte
Della Carta em Santiago de
Compostela (Junho de 2019), os
elementos da APDP, presentes na
mesma, selecionaram um conto
literário comum, bastante tradicional
na literatura portuguesa, Rifão
Quotidiano de Mário Henrique Leiria.
No decorrer da formação,
seguindo todos os passos indicados
para a criação e execução da técnica
“cantastorie”, foram criadas oito telas
onde se desenharam diferentes partes

“Cantastorie”, foram delineados os
objetivos que a APDP pretendia atingir
com a mesma.
Tendo em consideração o objetivo
principal de BABEL, o
desenvolvimento de técnicas
inovadoras para a difusão do
património literário oral, a APDP teve
como objetivos a recriação e difusão
de um conto literário oral, com a
participação e envolvência da
população de Pitões das Júnias. Além
disso, houve a intenção de inovar e
dar a conhecer, aos habitantes da
aldeia e a outros forasteiros, mais um
método de contar uma história de
forma divertida, onde todos podem
participar.

do conto literário. As telas foram
pintadas e adornadas, de forma a
torna-las apelativas.
Após a formação, já em Pitões
das Júnias, tendo em atenção o tema
(comédia popular) do conto mostrado
através do “cantastorie”, foi
selecionado um grupo mais jovem
para assistirem à apresentação e
exemplificação do mesmo.
Este é um grupo de dez jovens
entre os 8 e 17 anos e fazem parte do
Clube de Leitura “Amigos de Pitões”.
Este Clube de Leitura foi criado no
momento do projeto ACNE e a partir
daí colaboram em todas as atividades
promovidas em Pitões das Júnias e
proporcionam outras, dando ideias e
sugestões para acontecimentos
culturais inseridos em eventos já
existentes ou outros.
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Aproximação ao grupo destinatário.
O grupo não foi selecionado
intencionalmente. Como referido em
cima, foi selecionado um grupo de
Jovens para observarem e assistirem
ao “cantastorie” do “Rifão quotidiano”
preparado na formação desta técnica.
No momento da apresentação, o
mesmo grupo adorou as imagens
desenhadas (uma velha bastante
caracterizada, uma nêspera
humanizada com olhos e boca,
algumas partes do corpo da velha
excessivamente salientes...) e o texto.
Com isto, os jovens quiseram
melhorá-lo graficamente,
uniformizando as telas (80cm x
110cm), colocando-lhes mais cor,
unindo as telas na parte superior e
introduzir-lhes um cabo de madeira
de modo a que estas pudessem ser
manuseáveis e práticas. Tudo isto foi
criado por autonomia do grupo com a

intenção de fazerem uma
apresentação à população de Pitões.
Portanto, pode dizer-se que o
grupo foi envolvido de uma forma
autónoma, sem o propósito de o
selecionar para criar um “cantastorie”.
A APDP teve o intuito de
apresentar o “cantastorie” referido em
cima ao clube de leitura, para que os
mesmos se divertissem e
conhecessem algo novo, uma técnica
alegre. Mas, nunca tinha considerado
este grupo como o selecionado para
construir e trabalhar esta técnica. Os
acontecimentos foram-se
desenrolando e o empenho e
motivação do grupo deu ênfase à
apresentação deste conto humorístico
ao povo de Pitões.
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Etapas organizativas.
A APDP em conjunto com o
grupo, e uma vez que o mesmo
pretendeu apresentar o texto já
definido e assistido anteriormente,
definiu a melhor data para a
apresentação do “cantastorie”, bem
como o local e todos os passos
envolvidos para tal:

Local de trabalho cénico e
ensaios: foi escolhida por
unanimidade o espaço da biblioteca
aberta de Pitões, uma vez que possui
diferentes materiais e comodidades
para trabalhar realidades deste
género.
Calendarização das tarefas a
realizar no melhoramento do
“cantastorie”: no fim de semana de
13 e 14 de julho, desde as 16h às
20h, trabalhou-se intensamente no
melhoramento de cada tela,
colocando-lhes mais cor e salientando
os debruados. Também se costuraram
as telas, de forma a colocar-lhes um
cabo de madeira preso na parte
superior, com o intuito de, no ato da
exibição, virar cada tela para a parte
de trás da seguinte. Tudo isto tornou
a obra num ato cénico, com cor,
dinamismo e onde haveria um cenário
que mostraria a mensagem do texto
em imagens carregadas de humor.
Calendarização dos ensaios: os
ensaios decorreram no dia 20 de
julho, das 14h às 18h. Ao longo da
tarde fizeram-se alguns ensaios.
Experimentaram-se diferentes formas
de começar o “cantastorie” e diversos
modos de coro. Por fim, o grupo optou
por colocar um elemento a ler o texto,
para iniciar, e prender a atenção do
público através do assunto cómico

abordado no texto. Posteriormente
iniciar-se-ia o “cantastorie” com um
elemento guia (um elemento da
APDP) munido de uma batuta que
guiaria o coro (grupo do clube de
leitura) e o ritmo do texto. Para o final
da narrativa, com a intenção de
envolver todo o público presente, foi
escolhida uma cantiga popular de
Pitões das Júnias, conhecida pelos
presentes, substituindo, na cantiga, a
palavra laranja pela palavra nêspera.

Todo este trabalho e empenho
permitiu que a apresentação se
tornasse num espetáculo com
bastante dinamismo e empatia por
parte dos criadores, atores e público
adulto.
Data da apresentação à
população: para que se pudesse
apresentar o espetáculo ao maior
número de pessoas possível,
escolheu-se a data de um evento
bastante conceituado em Pitões das
Júnias: Fiadeiro de Contos. O
“cantastorie” foi apresentado no dia
21 de julho pelas 18:30h, dando
termo ao evento: VI Fiadeiro de
Contos.

157

Dificuldades.

A dificuldade mais sentida foi
sem dúvida a gestão de tempo em
relação ao melhoramento e
acabamento do cenário do
“cantastorie”. Pois os ensaios
dependeriam do término deste e o
tempo para a apresentação do
espetáculo era muito escaço.
A apresentação do “cantastorie”
ao clube de leitura foi feita no dia 7 de
julho, ás 18h. Nesse dia, após a
mostra, o grupo, como já foi referido,

revelou muito interesse em trabalhar
o “cantastorie” para o exibirem. Nesse
dia foi determinada a calendarização e
discutida a ordem de trabalhos.
Com isto, ficaram apenas três
dias, incompletos, para trabalhar este
projeto, uma vez que os elementos da
APDP, por motivos profissionais, não
estariam disponíveis ao longo da
semana. Assim, foi definida a
calendarização citada no ponto das
etapas organizacionais.

III. PERFORMANCE
Escolha do lugar da performance.
A partir do momento que se
definiu a data da apresentação do
“cantastorie” ficou determinado que o
local da apresentação seria o Largo do
Eiró (local amplo existente no centro
da aldeia), onde estariam o palco e o
cenário para os contadores de
histórias que iriam estar presentes no

Fiadeiro de Contos ao longo o fim de
semana. Assim, foi no mesmo palco
onde estiveram ilustres contadores
que se apresentou o espetáculo: Rifão
Quotidiano de Mário Henrique Leiria
apresentado pelo clube de leitura
Amigos de Pitões através da técnica
“cantastorie”.
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Estratégias para a promoção.
A APDP tem uma colaboração
direta com os sócios locais, o que se
trona numa mais valia no que
concerne ao apoio, dinamização,
concretização e divulgação de todas
as atividades proporcionadas por esta.
Uma vez que esta atividade foi
inserida no evento VI Fiadeiro de
Contos, a mesma fez parte do
respetivo cartaz promocional bem
como de todas as estratégias

promocionais realizadas para este
acontecimento: sites da Câmara
Municipal de Montalegre, do
Ecomuseu do Barroso Espaço Padre
Fontes, da Junta de Freguesia de
Pitões das Júnias; facebook da APDP,
da Junta de Freguesia de Pitões das
Júnias, do Polo do Ecomuseu Corte do
Boi; impressa do município de
Montalegre; e Rádio Montalegre.

Duração da performance.
O texto é muito simples e curto,
é um rifão quotidiano. Portanto, foi
necessário fazer várias repetições e
brincadeiras com o coro e com as
imagens das telas, para que a
apresentação durasse um pouco mais.
Também se acrescentou a cantiga no
final, não só para envolver o público,
mas também para se perlongar o

Capacidade de réplica.

Em apresentações do espetáculo
apenas ouve duas repetições. Uma
apresentação foi realizada ao clube de
leitura, por quatro elementos da
APDP. Esta apresentação foi muito
básica, com um guia, e a sua batuta,
e três elementos coro. aqui
pretendeu-se dar a conhecer a técnica
e mostrar o dinamismo da mesma,

espetáculo.
O espetáculo teve uma duração
de 7 minutos. No entanto, o público
no final deu-lhe seguimento,
continuando a cantar a cantiga
sugerida e passando para outras,
formando uma roda cantada e
dançada.

“abrindo portas” à imaginação e
criatividade dos jovens/adolescentes.
A outra apresentação foi a
referida no capítulo anterior, onde o
grupo sob a orientação de três
elementos da APDP, trabalhou o
cenário, a narrativa e toda a
envolvente que permitiu um
“cantastorie” fantástico.

IV. CONCLUSÕES
Feedback externo.

O feedback foi muito positivo por
parte do grupo que trabalhou o
“cantastorie”, pois o mesmo mostrou
sempre vontade de se divertir e
divertirem os que assistiriam ao
espetáculo. O entusiasmo e

envolvimento foi tal que conseguiram
contagiar o público assistente,
fazendo-os rir à gargalhada e
envolvendo-os na cantiga final do
“cantastorie”.
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Avaliações internas.

Com base no feedback referido
em cima, pode dizer-se que foi uma
atividade bastante positiva e
motivadora para a concretização de
outras apresentações idênticas, a
públicos diferentes.
Contudo, importa referir que a
APDP tinha a intenção, e continua a
ter, de selecionar um grupo de adultos
para que os mesmos construam um

“cantastorie” relacionado com um
conto ou tradição oral de Pitões das
Júnias, algo que faça parte do
património oral do povo. Isto ainda
não foi possível devido a
circunstâncias que a APDP não
controla, como: as tarefas diárias da
população, condições atmosféricas e
por fim o Covid 19.

Transferibilidade de competências.
A APDP pretende concretizar,
assim que for oportuno, duas
atividades relevantes. Uma é a
repetição deste “cantastorie”,
melhorando sempre que possível a
técnica, na Feira do Livro do concelho
de Montalegre e em Pitões das Júnias
no mês de agosto, quando os
emigrantes regressam e enchem a
aldeia de vida, alegria e gente.
A outra é a criação de um novo
“cantastorie”. A intenção deste é

selecionar um grupo de adultos,
selecionar um conto oral de Pitões e
construir e desenhar todo o cenário
para aplicar esta técnica.
Esta técnica possui muitas
potencialidades que podem ser
exploradas e trabalhadas de
diferentes formas, desenhando e
construindo diferentes cenários e
envolvendo e animando toda a
população .
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O “CANTASTORIE”:
OUTROS EXEMPLOS DE
BOAS PRÁTICAS
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EM ITÁLIA
Grupo de cantastorie de Monza Cederna
Grupo cantastorie Cederna durante o ensaio

O grupo de Cantastorie da Biblioteca Monza Cederna nasceu da
experiência do laboratório que o La Corte della Carta ativou em 2016 no
projeto europeu Erasmus +. Abaixo, convidamos a ver o link que
contém uma descrição detalhada do projeto.
O sucesso da intervenção pode ser quantificado pelo fato do grupo
formado (intergeracional e heterogêneo) ter continuado ao longo do
tempo (até hoje são 4 anos de atividade) e ter criado novas produções,
além de incorporar novos membros. Nos últimos anos, o grupo realizou
intervenções nas escolas, nas bibliotecas de Monza e nas praças do
centro histórico, além do Museu Cívico principal, desenvolvendo
principalmente performances que envolvem o uso do Livro Silencioso
como método de narração, em vez da tela. Em 2018, o Sistema de
Bibliotecas e o Município de Monza contrataram o grupo de Cantastorie
do projeto “El penèll del Mosè Bianchi”, para contar uma notícia num
festival da cidade. A patividade teve a tarefa de contar a história de um
artista monzês, Mosè Bianchi, a quem um famoso poeta italiano dedicou
versos. A atividade, precedida de um desfile pelas ruas de Monza, foi
repetida sob a estátua do próprio artista, dentro do museu que abriga as
telas e dentro de todas as bibliotecas de Monza. Todas as informações no
seguinte link.
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Associação "Gli ultimi Cantastorie"
http://www.ultimicantastorie.org/
A associação cultural "Gli Ultimi Cantastorie" foi criada em outubro de
2002. A associação é sem fins lucrativos, de caráter não político e visa a
pesquisa, estudo, conhecimento, conservação e perpetuação das
tradições locais e cultura popular em todas as suas facetas.
Para isso, propõe-se a organização de eventos, convenções, conferências
e reuniões que visem promover, disseminar e conhecer a prática das
atividades artísticas e folclóricas em geral. O site contém as histórias
mais importantes da tradição siciliana, mas também as mais
contemporâneas, como a morte pelas mãos da máfia dos juízes Falcone
e Borsellino.
O presidente, Francesco Occhipinti, está a enfrentar um desafio
importante: ele iniciou os procedimentos para solicitar o reconhecimento
da UNESCO: o Cantastorie da Sicília tornar-se-á, esperamos, património
mundial. O título proposto é “A tradição dos Cantastorie: alma da
Identidade siciliana”.
Desde 2016, a “Linguagem e estilo dos Cantastorie” entrou no registro
de "Herança Imaterial" da Sicília, instituído pelo Departamento de
Património Cultural e Identidade Siciliana, precisamente no Livro de
práticas expressivas e reportórios orais.
A associação está a fazer um ótimo trabalho ao recolher não apenas as
tradições relacionadas comos Canatstorie sicilianos, mas está expandindo
a pesquisa em toda a Itália e também além da fronteira. As biografias
dos Cantastorie que tropeçam no caminho da associação são
constantemente carregadas na página do Facebook.
A Associação organizou também o Festival do Cantastorie di Paternò, per
due edizioni nel 2017 e 2018.
A associação também administra uma revista on-line, que pode ser
assinada para atualizações sobre iniciativas do território nacional.
https://www.rivistailcantastorie.it/
Fiera dei Becchi
A Feira de San Martino em Santarcangelo di Romagna é conhecida como
"La Festa dei Becchi" (devido a um par de chifres pendurados e segundo
a tradição que os homens traídos são reconhecidos), é realizada em 11
de novembro e em fins de semana anteriores ou seguintes.
Dentro da feira realiza-se o Festival Nacional de Cantastorie de
Santarcangelo di Romagna, em memória de Lorenzo De Antiquis e
Marino Piazza, “Príncipes da praça” e decano dos contadores de histórias
dos anos 900.
Aqui está uma entrevista com Lorenzo De Antiquis, realizada na ocasião
da feira de 1985, na qual ele fala sobre o importante papel da
“contemporaneidade" do cantastorie, comparando-o a um jornalista:
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quando não havia televisão, os Cantastorie procuravam as notícias do
jornal e traduzia-as em música, talvez modificando detalhes para tornálas mais interessantes.
De Antiquis também nos diz que a primeira Associazione Italiana
Cantastorie (A.I.C.A.) nasceu no seu trabalho após a Segunda Guerra
Mundial, para se defender da polícia urbana “inimigos”, na sua profissão .
Nesta entrevista ele também explica a importante contaminação que a
profissão do Cantastorie teve com a música popular italiana, citando, por
exemplo, um grande clássico dos anos 50 cantado por Casadei “Romagna
mia” e que se tornou um baluarte da música italiana, que na realidade,
ocupa um motivo usado pelos Cantastorie da área de Romagna.
Arquivo e concurso nacional "Giovanna Daffini"
O Arquivo Nacional “G. Daffini” para textos de cantastorie surgiu em
1998, promovido pelo Município de Motteggiana, com a colaboração
científico-institucional do Centro de Documentação Histórica / Centro
Etnográfico do Município de Ferrara.
O Arquivo foi beneficiado, desde a sua criação, pelo patrocínio e
colaboração das duas principais associações comerciais nacionais: a
Associação Nacional de Chanceler da Canção "Lorenzo De Antiquis"
(antiga Associação Italiana de Cantastorie) com sede nacional em Forlì e
a Liga Italiana de Poesia Extemporânea com sede nacional em Grosseto.
Também é apoiado pelas revistas especializadas em difusão nacional "Il
Cantastorie" e "Folk Bullettin".
A sua formação é devida a uma proposta do poeta e cantor dialetal
(além de outros cantastorie) Wainer Mazza que, inspirando-se no
nascimento, no município de Motteggiana, da grande cantora folclórica
de Padan Giovanna Iris Daffini (Villa Saviola, 1914 - Gualtieri ( Reggio
Emilia), 1969) propôs dedicar-lhe um arquivo nacional, único em termos
de instituição pública, dedicado a cantastorie contemporâneos. Para
enfatizar a continuação ideal com a atividade de Giovanna Iris Daffini, o
arquivo recolhe materiais de cantastorie tradicionais e autores populares
ainda ativos na data do seu desaparecimento ou ativos no mesmo ano de
1969.
Ao mesmo tempo, foi estabelecido o Concurso Nacional Giovanna Daffini,
agora na sua nona edição. Esta é a competição nacional mais importante
do setor, cujo “Albo d'Oro” inclui os principais artistas italianos do setor
(Franco Trincale, Lisetta Luchini, Fausto Carpani, Mauro Geraci etc.). As
regras da competição também levam em consideração uma seção
regional específica. Os documentos sonoros da competição entram no
Arquivo Nacional "Giovanna Daffini".
http://www.comune.motteggiana.mn.it/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idtesto/11
Narrastorie- Il Festival del Racconto di strada
Um pouco menos popular do ponto de vista da estrada e da recuperação
das tradições, mas decididamente popular por envolver personagens
“famosas” e da televisão, é o festival criado por Simone Cristicchi
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(cantora italiana que traz temas sociais ao público em geral) em
Arcidosso (Grosseto) desde 2016.
O "Narrastorie" enfrenta todos os anos em agosto um tema que se
desenvolve em torno de uma série de eventos, incluindo shows,
conferências, workshops e é voltado para todas as idades. Entre os
convidados dos últimos anos, mencionamos Mogol (letrista italiano) e
Moni Ovadia (ator e narrador italiano de origem ebraica).
https://www.facebook.com/narrastoriecristicchi/

NA GALIZA (ESPANHA)
A tradição de cantar relatos, contos, notícias... é praticamente extensível a
todas as culturas do mundo. Na Galiza, o mais usual era que fossem as
pessoas cegas as que interpretassem os chamados “romances do cego” ao
compasso da sanfona ou rebeca, e vendessem a denominada “literatira do
cordel”: as suas canções e quadras impressas em papel com cores que
prendiam em cordéis. Eram acompanhados pelo criado ou criadas, que
também podiam participar dialogando nos cantos, manipulando fantoches, com
instrumentos de precursão ou a manejar a chamada “maltranha”, um grande
lenço com as cenas do feito narrado pintadas. o seu trabalho era itinerante e
visitavam as aldeias, feiras, festas e mercados em busca de público.
Para mais informação, este link do Consello da Cultura Galega.
Atualmente são várias as iniciativas que continuam com esta tradição em
Galiza:
• No âmbito musical:
o Luís Caruncho: “O cego de Matamá”
https://www.youtube.com/watch?v=VeLUVgWXMqk
o Espectáculo de rua “O cego na féria”, con Oli Xiráldez e Gustavo
Couto http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cantares-decego
o Repertório do grupo musical “Tundal”:
https://www.youtube.com/watch?v=PueeILwOWok
• No âmbito das artes cénicas:
o “O cego dos monifates” da companhia Viravolta Títeres:
https://viravoltatiteres.wordpress.com/titeres-seisdedos/o-cegodos-monifates/
• No âmbito educativo:
o Antón Castro com a sua palestra didática “Literaturas de cego”
https://www.youtube.com/watch?v=PnU4Yh7gP4E
• Pessoas propiamente cegas, que recuperam os cantares do cego:
o “Francisco do Romualdo”
https://irimegos.wordpress.com/2016/06/30/entrevista-confrancisco-do-romualdo-vision-de-tradicion-e-de-modernidade/
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PATRIMÓNIO ORAL
E LITERÁRIO
O que é?
O património oral e literário, também chamado de literatura oral e
tradicional, é um inúmero e diverso conjunto de histórias, textos, cantigas...
criadas pelo povo e contadas oralmente de geração em geração. Também se
pode entender este conceito como a preservação, através da fala, de toda a
herança de saberes própria de um povo. Portanto, a literatura oral e tradicional
manifesta-se sempre oralmente, quer ao nível da produção, quer ao nível da
transmissão.
É também importante referir que grande parte deste património imaterial
nasceu em contextos ambientais, sociais e geográficos diferenciados, em
determinadas circunstâncias de isolamento comunicacional e de interioridade.
Deste modo, o património oral e literário produzido nessas circunstâncias
assume contextos locais e regionais muito singulares, tornando-se numa
marca muito vincada na identidade cultural e na autonomia de determinado
povo, região ou país, que urge ser preservada.
Numa outra perspetiva, partindo de um simples pressuposto de que narrar
é uma necessidade humana, a literatura tradicional e oral tornou-se num meio
excecional para partilhar no seio de uma comunidade, um conjunto necessário
de conhecimentos e de crenças de natureza religiosa, valores sociais,
educativos e éticos, constituindo uma forma de socialização e de formação
ideológica coletiva.
Segundo o escritor e professor português Alexandre Parafita (com uma
imensa obra publicada sobre tradição oral portuguesa), que prefere a
designação de literatura popular de tradição oral, para designar o vasto leque
de textos produzidos pelo povo e que são pelo mesmo transmitidos em viva
voz; a produção popular está diferenciada em diversos tipos de textos que
constituem o património oral: contos, lendas, mitos, quadras, romances,
provérbios, lengalengas, orações, fórmulas mágicas, etc.
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CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL
E HISTÓRICA
Para contextualizar o património literário e oral na sociedade em geral, é
importante refletir na historicidade do Homem. Assim, seguindo o contexto
histórico, a oralidade sempre foi fundamental e muito importante ao longo da
existência do Homem, inclusive em termos antropológicos, tendo em
consideração as inúmeras e incontáveis versões que existem das lendas,
contos, e fábulas em todo o mundo. R. Barthes (1966) situa o conto
tradicional, na perspetiva de património oral, como “a narrativa do mundo”,
pois reconhece a sua presença em todas as sociedades, lugares e tempos.
Embora haja estudos (in Alessandra Giordano, 2013) que levem a crer que a
fonte mais antiga da literatura oral é oriental (que está integrada no folclore de
todas as nações do mundo), não se sabe ao certo a origem, o século e o local,
mas importa saber que tiveram uma origem ancestral comum e objetivos
comuns, desde o continente asiático até ao europeu, passando por todos os
outros.
Segundo um estudo internacional publicado na revista Royal Society Open
Science, da investigadora portuguesa Sara Graça da Silva e o antropólogo
Jamie Tehrani, do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, da
Universidade Nova de Lisboa, a origem de alguns contos é mais antiga do que
se julga e remonta até à idade do Bronze, há cerca de 6000 anos.
Contudo, o seculo XIX foi, nas literaturas europeias e americana, o grande
seculo da literatura oral e tradicional, uma vez que foi neste seculo que
escritores conceituados como Daudet, Flaubert e Maupassant, na França;
Chekhov, Gogol, Turgenev e Tolstoy, na Russia; Hoffmann, na Alemanha; e
Edgar Allan Poe, O. Henry, Stephen Crane, Jack London e Sherwood Anderson,
nos E.U.A, e muitos outros, revelaram-se mestres no cultivo dos contos, na
recolha, adaptação e estudos da importância dos mesmos para a diferenciação
cultural universal. Também Perrault, já no século XVI, e os Irmãos Grimm,
recolheram e publicaram muitas dessas histórias tradicionais.
Portanto, pode afirmar-se que desde tempos muito remotos que em todos
os continentes surgiram contos de origem popular, bem como usos e
costumes, que passavam de umas regiões para outras, quer por fenómenos de
migração, quer através de mercadores e outros viajantes. Estes contos eram
transmitidos oralmente de diferentes formas e em diferentes contextos:
apresentações em feiras, praças públicas, no final de cultos de algumas
religiões, ao serão, etc. Durante séculos as crianças escutaram as narrativas
dos mais velhos em serões junto ao calor da lareira, enquanto os restantes
membros da família praticavam tarefas manuais domésticas e agrícolas (fiar a
lã, tecer, fazer meias, pregar socos, fazer cestos, etc.) que transmitiam e
divulgavam aos mais novos. Deste modo, estes serões passaram a ser um
meio de transmissão de valores e conhecimentos, a base cultural de um povo.
O que o distingue e identifica.
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Pela sua antiguidade histórica, localização geográfica e diversidade étnica,
Portugal possui um imenso património oral com uma inesgotável riqueza,
destacando-se os contos populares, romances, lendas e tradições. Além disso,
tendo presente o seu contexto histórico, as viagens dos navegadores
portugueses, desde a época dos descobrimentos (do século XV ao século VII),
levaram e trouxeram literatura oral tradicional de todos os cantos do mundo e,
em simultâneo, difundiram “estórias” que foram incitadas pelos colonos, pelos
navegantes e missionários. Ainda hoje o povo português conserva
características de todo este manancial que integra um conjunto de valores
transmitidos através da oralidade de contos, lendas, cantigas, manifestações
religiosas, provérbios, rituais, poesia, etc.
A literatura oral tradicional portuguesa é particularmente rica no contexto
europeu, uma vez que inclui obras de todos os géneros classificativos.
Em Portugal, escritores como Almeida Garrett (na época do romancismo),
Teófilo Braga, Adolfo Coelho, José Leite Vasconcelos, entre outros, desde o
século XIX e o início do século XX, dedicaram grande parte da sua vida à
recolha e investigação histórica da literatura oral e tradicional e à publicação de
contos populares e outros textos da literatura oral e tradicional. Mais tarde,
recentemente, nos anos 80 e 90 do século passado, Manuel Viegas Guerreiro e
Alexandre Perafita e Isabel Couto dão continuidade a esse trabalho,
debruçando-se sobre o estudo e a importância da literatura oral e tradicional
em Portugal e a sua influência na cultura das localidades. Segundo o estudo
destes historiadores, escritores e antropólogos, a literatura oral e tradicional,
bem como as tradições, os usos e costumes, as crenças, superstições, receitas
gastronómicas, jogos tradicionais, rezas... preenchem o imaginário coletivo e a
identidade cultural das populações. Por esse motivo, a sua transmissão
encontra-se muitas vezes associada a outras práticas populares do quotidianos
(rezas coletivas em tempos de seca ou de temporal; às cantigas recitadas por
grupos de trabalhadores numa comunidade, ritmando o trabalho e tornando-o
mais “leve”; aos contos e fábulas para adormecer as crianças; ou
simplesmente aos provérbios ou anedotas trocadas num grupo de amigos).
Hoje em dia, a literatura oral e tradicional tem um especial destaque no
currículo da disciplina de Língua Portuguesa Materna, no contexto escolar em
todo o país. Estudam-se os diferentes géneros classificativos desta literatura e
dá-se destaque à sua importância no desenvolvimento antropológico e cultural
da história da humanidade, especificando a cultura portuguesa. Assim, o
passado da tradição oral renova-se em novas formas harmoniosas e sociais,
uma vez que compete à Escola, em primeiro lugar, e aos professores de língua
portuguesa, em particular, respeitar este compromisso entre identidade
cultural, adaptação cultural e as mudanças que podem acontecer na sociedade.
É essencial garantir a interligação cultural entre a ligação à terra de origem e
às raízes culturais e o polimorfismo ideológico e cultural.
De entre os diversos tipos de textos que constituem o património oral
português, alguns já referidos em cima, destacamos: contos tradicionais,
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provérbios, lengalengas, adivinhas, quadras
romances, orações, cantigas dançadas e mitos.

populares,

lendas,

fábulas,

Realçando o parecer de que grande parte do património literário oral e
tradicional nasceu em contextos ambientais, sociais e geográficos
diferenciados, em determinadas circunstâncias de isolamento comunicacional e
de interioridade e consentindo que, usualmente, a tradição oral era uma
característica da população mais iletrada, transpõem-se estes factos para a
realidade de Pitões da Júnias, onde a tradição oral sempre esteve e está muito
evidente na vida quotidiana dos habitantes.
É importante fazer uma breve contextualização física e geográfica da
aldeia de Pitões das Júnias, na qual está inserida a Associação Para o
Desenvolvimento de Pitões (APDP), a qual promove e difunde o património
literário oral, através de técnicas inovadoras (recolha de património oral,
cantastorie, teatro labirinto, biblioteca vivente) adquiridas nas formações
outorgadas através do projeto BABEL. Assim, para melhor se perceber a
importância da tradição oral e da recolha da mesma nesta aldeia, é de referir
que a aldeia está situada a cerca de 1200 metros de altitude, no norte de
Portugal, dentro do Parque Nacional Peneda-Geres, na regiao de Barroso, Trasos-Montes. Faz parte do Concelho de Montalegre, Distrito de Vila Real. A sua
origem remonta aos séculos IX e XI, muito análoga à origem do Mosteiro de
Santa Maria das Junias (monumento existente na localidade). Esta
geograficamente isolada de outras populações ou meios urbanos, onde os
habitantes locais, cerca de 160, vivem da agricultura e pastorícia tendo, no
entanto, alguns deles enveredado pelo alojamento de turismo local e pela
produção de produtos típicos locais.
No Verão, a população quadriplica. Os emigrantes regressam às origens e
o turismo lota todo o alojamento local.

A localizaçao no extremo norte de Portugal, o clima inospito do inverno e
a consequente imigraçao (bastante elevada), contribuiram para que a aldeia
conservasse a sua pequena populaçao e o carateristico aspeto medieval. As
construções em pedra e a beleza natural do lugar, deram inicio nos anos 90, a
investimentos na regiao na area do turismo ecologico. Neste momento, a
aldeia possui um turismo muito permanente e em contínuo crescimento. Pois,
existem já infraestruturas que permitem receber e dar resposta aos turistas
que pretendem conhecer a aldeia, as tradições e os seus usos e costumes.

Em Pitões das Júnias a tradição oral seguiu a mesma conduta de outras
terras, lugares e países. Era ao serão 4 que os mais velhos contavam as suas
histórias, que tinham sempre algo de produtivo e criativo. Ao mesmo tempo
partilhavam os seus saberes, experiências vividas, usos e costumes, etc.

4Trabalhos de convívio realizados à noite; festa e animação noturna; festa familiar realizada à noite.
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Também no trabalho diário, que era realizado comunitariamente, agora
inexistente, os vizinhos executavam as tarefas a cantar, tornando assim o
trabalho mais ténue, com mais motivação e animação. Segundo testemunhos
de habitantes de Pitões das Júnias “o trabalho era uma festa”.
No monte, os pastores, usualmente eram os mais jovens da casa,
guardavam os seus animais e conviviam uns com os outros. Jogavam múltiplos
jogos, defendiam-se dos lobos e testemunhavam lutas entre os animais e as
feras (lobos), que noutros tempos dizem eles, “eram bichos maus, todos lhes
tinham medo”.
Tudo isto, referido em cima, faz da aldeia de Pitões das Júnias uma terra
repleta de lendas e tradições únicas e muito peculiares. Deste modo, o objetivo
principal e a importância da recolha da tradição oral são a preservação e a
difusão da mesma para as gerações vindouras e para o enriquecimento do
património cultural imaterial da aldeia, do concelho de Montalegre e de
Portugal.

QUAL É O OBJETIVO DA RECOLHA?
Considerando o património oral e literário como um bem imaterial que faz
parte da história e cultura dos povos, da humanidade, ou seja a identidade
cultural de um povo, o principal objetivo da recolha deste património é a
salvaguarda do mesmo bem como o reconhecimento da importância da sua
herança permanente ao longo de várias gerações. Assim, num contexto
sociocultural, é urgente fazer a reconversão do oral ao escrito, salvaguardando
para a posterioridade o maior número de esboços dessa mesma oralidade bem
como toda a diversidade que ainda for possível resgatar ao esquecimento, nas
memórias dos anciãos que ainda mantenham vivas essas narrativas
tradicionais. Como referiu o milanês Amadou Hampâté Bâ, aquando da sua
integração no Conselho Executivo da UNESCO em 1962, destacando a
importância dos anciãos como aqueles que conhecem e sabem, para resgatar a
frágil cultura de um povo: “cada ancião que morre é uma biblioteca que se
queima”.
De igual modo, o objetivo da recolha em Pitões das Júnias é análogo ao
referido em cima. Pitões das Júnias é uma terra repleta de lendas e tradições
únicas e muito peculiares. São fundamentais a preservação e a difusão do
património oral e literário para as gerações vindouras e para o enriquecimento
do património cultural imaterial da aldeia, do concelho de Montalegre e de
Portugal. Também é objetivo que a compreensão e perceção deste património,
por parte dos mais jovens, seja entendido como algo intrínseco na vida e
cotidiano dos seus antepassados, que influenciou a sua forma de
existir/coabitar na aldeia e consequentemente os influencia atualmente a eles
também.
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QUE TIPO DE PATRIMÓNIO ORAL E
LITERÁRIO SE PODE RECOLHER?
Como já foi citado em cima, o património oral e literário é uma riqueza
com uma relevância incomparável enquanto Património Cultural Imaterial. Este
património é muito vasto e diferenciado a nível geral, mas muito especifico em
particular, ou seja, cada continente, país, região, cidade e localidade possuí o
seu próprio património oral e literário, que define a sua cultura, usos,
costumes, tradições e identidade cultural. No entanto, há património comum e
transversal em todos continentes, países ou regiões, embora com
especificidades. Cada local adaptou ao longo dos tempos e gerações o seu
património aos seus usos, costumes e tradições, fazendo dele único e
específico.
O património oral e literário que se pode recolher é muito amplo. Como foi
referido anteriormente, no ponto que define o que é o património oral e
literário, há um vasto leque deste tipo de património imaterial: contos
populares, lendas, mitos, provérbios, motes, orações, lengalengas, adivinhas,
cancioneiros, romanceiros, adágios, anexins, cantigas, cantigas das rodas,
autos, etc.
Assim, consoante o local que se pretende ter como referência, onde se
deseja fazer a recolha, estuda-se e pesquisa-se o património oral e literário
existente no mesmo e procede-se a recolha, seguindo um certo número de
tópicos se serão tratados a seguir, no tópico procedimento da recolha.
Dando como exemplo Pitões das Júnias, o património oral e literário é
muito abundante e rico culturalmente, uma vez que é um local
geograficamente bem diferenciado e, em tempos, não muito afastados deste
século, muito isolado do ponto de vista comunicacional. Aqui é intenção de
recolha e é possível recolher “preciosidades” do tradicionalismo popular
literário. Em Pitões das Júnias, a tradição oral sempre esteve muito evidente
na vida quotidiana dos habitantes. Assim, a aldeia tem como evidente
património oral e literário, com imprescindível interesse de salvaguarda: as
rezas, os motes, as lendas do mosteiro, as lendas da aldeia do Jurís, as
cantigas que acompanham as tarefas diárias (domésticas, agrícolas e
comunitárias), os contos relatados nos serões e nos ajuntamentos no forno, as
cantigas dançadas (rodas), as fábulas, as histórias vivenciadas no monte com
animais selvagens (que serviam como exemplo para outras ocorrências
futuras), as lengalengas utilizadas em alguns jogos tradicionais e histórias de
vida experienciadas por contrabandistas, criados, emigrantes e outros anciãos
que nos prestam testemunhos da vida por eles passada e que de algum modo
influenciou a forma de coexistir na aldeia.
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PROCEDIMENTO DA
RECOLHA
Normalmente a recolha da tradição oral, em Portugal, é efetuada seguindo
algumas normas existentes, desde Maio de 2011, propostas pelo Ministério da
Cultura e pelo Instituto dos Museus e da Conservação, que seguem as
orientações da UNESCO. Este documento é nomeado Matriz PCI e é composto
pelo Kit de Recolha do Património Imaterial, bem como toda a explicação e
instrução da sua utilização. O kit é acessível no portal do Ministério da Cultura
e Conservação dos Museus.
Faz parte deste Kit de recolha uma ficha muito específica e relativa à
recolha da tradição oral. Esta ficha vem munida de uma outra com instruções e
apoio ao preenchimento da mesma.
Pode aceder-se a este Kit no seguinte links.
Para se fazer a recolha de património oral e literário é essencial prepara
uma série de procedimentos para a recolha do mesmo, pois a qualidade desta
recolha depende, em grande parte, da forma como é planeada a sua
realização. Vejamos.

COMO PREPARAR A RECOLHA?
Consoante o que se pretende recolher e o local onde se irá fazer a
recolha, é necessário preparar uma série de predicados para que se possa
proceder à mesma. É essencial formalizar uma check list, que servirá de guião,
com todos os pontos a seguir para a recolha. Assim tem de se ter em atenção
o seguinte:

ONDE FAZER A RECOLHA?
Dependendo do tipo de recolha que se pretende e do tipo de trabalho que
se vai realizar, deve eleger-se um local onde as tradições culturais sejam ainda
conservadas e o património oral e literário vá de encontro ao que se pretende
recolher. É de salientar que, normalmente, os meios rurais são mais
conservadores relativamente a este tipo de património, onde os anciões são
mais acessíveis e magníficos informantes, “livros vivos”.

QUE PATRIMÓNIO ORAL E LITERÁRIO EXISTE NO LOCAL
E SE PRETENDE RECOLHER?
O património é muito vasto e específico de lugar para lugar, concernente à
cultura de cada povo. Assim, deve pesquizar-se acerca do património oral
literário existente no local onde se vai fazer a recolha. Mais uma vez, podem
encontrar-se: cantigas, cantigas dançadas (rodas), contos, lendas, motes,
histórias de vida, lengalengas, rezas, romances, etc.
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COMO ACEDER ÀS PESSOAS QUE POSSUEM ESSE
PATRIMÓNIO?
Para se ter acesso aos detentores destes saberes devem sempre procurarse pessoas, associações ou instituições locais que possam informar acerca
destes. Portanto, os presidentes de Câmara ou de Juntas de Freguesia serão os
primeiros a ser contactados, pois estes conhecem os habitantes locais e
saberão quem poderá ser imprescindível para a recolha. Além disso, também
as bibliotecas, associações e museus locais são instituições que, normalmente,
já possuem registo de recolha de algum património oral e literário e conhecem
os detentores do mesmo.
Também se poderão contactar amigos ou pessoas conhecidas que
possuem algum conhecimento da cultura dos locais e conseguirão saber quem
detém o conhecimento acerca do património imaterial que pretendemos.
Após o primeiro contato com os presidentes de Câmara e Junta de
Freguesia e com as instituições locais, ter-se-á acesso às pessoas detentoras
do património oral e literário que se pretende. É importante que o primeiro
contato com estas pessoas seja através de alguém que elas conheçam e lhes
seja familiar e confiável. Se possível abordá-las na presença da pessoa que nos
levou a elas.
A partir daqui já se podem conseguir delinear alguns pontos: quem vai
contar a tradição oral e literária; quando se pode agendar a recolha; onde se
pode efetuar. Pode também, nesta fase, fazer-se a recolha e registo dos dados
biográficos do informador.
Conforme o que se acordar com o(s) informadores, agenda-se o dia, a
hora e o local (o melhor local e momento para se ouvir o contador terá de ser
da vontade e acordo do informador: poderá ser na sua casa, no monte, na rua,
ou noutro sítio selecionado pelo contador).
É importante, neste primeiro encontro, explicar à pessoa que vai prestar
informações o objetivo da recolha. É fundamental que se estabeleça, desde o
primeiro momento, uma relação de confiança com os informantes.
Após o primeiro contacto com o informador, começa-se a planear o
método e metodologia de recolha.
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METODOLOGIA UTILIZADA
PARA A RECOLHA
É importante preparar um método através do qual será feita a recolha.
Existem várias opções (entrevistas, inquéritos, questionários, etc.), as quais
terão de se escolher consoante o que se pretende recolher. No entanto, como o
património imaterial a recolher se trata de tradição oral e literária, onde se
pretende ouvir o que o detentor do saber tem para contar, o que aparenta ser
mais adequado para este tipo de trabalho é entrevista aberta não estruturada.
A entrevista é caracterizada como uma conversa intencional, geralmente entre
duas pessoas, com o objetivo de obter informação que a outra possui. Assim, a
entrevista aberta, não estruturada, é um modelo muito mais flexível e é
realizada com o fluir da conversa entre o entrevistador e o entrevistado, onde
as perguntas emergem do contexto imediato e o entrevistador promove,
encoraja e orienta a participação do entrevistado. No entanto, é fundamental
que exista um guião (documento escrito com o objetivo e as linhas
orientadoras da entrevista) para que a entrevista tenha um fio condutor, ou
seja, esteja previamente preparada.
Há perguntas que, para esta situação de recolha de património oral e
literário, tem um interesse fundamental, como por exemplo com quem
aprendeu esta tradição oral que nos está a contar? onde aprendeu? como
aprendeu? julga importante contá-la aos filhos ou aos netos? onde a costumam
aplicar? etc. É necessário preparar estas questões e orientar o entrevistado no
sentido da sua relevância e de forma a que o mesmo responda abertamente e
autonomamente às mesmas.
Portanto, é de insistir que no momento da recolha, deixa-se o contador à
vontade para contar tudo aquilo que sabe e pretende contar. O recolector
apenas orienta o contador de modo a que este siga uma linha condutora e não
se disperse da tradição oral e literária que está a partilhar.
No kit de recolha de património imaterial que foi referido em cima (no
link mencionado), encontram-se uma série de questões sugeridas e que podem
ser orientadoras para a recolha do património oral e literário.

MATERIAIS/FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A
RECOLHA
Para a recolha do património oral e literário podem utilizar-se alguns
materiais e ferramentas acessíveis e de fácil manuseamento. Uma vez que
pretendem ouvir tradições orais e literárias pode utilizar-se o telemóvel como
meio de registo sonoro e/ou de vídeo e/ou fotográfico, pois é de fácil
manuseamento e desfrutado por toda a gente. Assim, não haverá necessidade
de se adquirir um gravador de som, uma camara fotográfica e uma câmara
filmadora.
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É necessário algum cuidado aquando da gravação ou filmagem da
entrevista. Em primeiro lugar, é de bom tom e de boa educação pedir
autorização à pessoa que se está a entrevistar. Deve explicar-se a finalidade e
objetivo de tal ato e após consentimento da mesma, deve dar-se um
documento onde esteja explicito a intenção do mesmo e ela assine,
consentindo o que acabou de considerar. Em segundo lugar, no inicio da
entrevista e da gravação da mesma tem que se ter em atenção o local onde se
coloca o telemóvel (gravador de som), pois este não deve estar colocado de
forma a intimidar o entrevistado, mas também não pode estar localizado longe
ou ocultado, pois pode não captar a voz do mesmo. Deve colocar-se um local
disfarçado, que não perturbe. É imprescindível que o telemóvel esteja em
modo de voo ou sem som, de modo a prevenir interrupções inoportunas.
Também se deve ter ponderação no local da recolha, pois se for um local
barulhento é mais difícil captar a atenção do informador e o ruido de fundo, na
gravação, pode prejudicar a transcrição e a compreensão do registo que se
realizou.
Como exemplo, a APDP na recolha do património oral e literário de Pitões
das Júnias utiliza sempre um telemóvel para fazer a gravação da informação
do contador, bem como para o registo fotográfico.

O QUE FAZER COM O MATERIAL RECOLHIDO?
Após a recolha da tradição oral pretendida, chega o momento do
tratamento da mesma, ou seja, o que se faz ao registo sonoro e/ou de vídeo
que se acabou de realizar.
É importante que, logo após uma entrevista, assim que possível se reveja,
transcreva e passe a limpo algum apontamento que se realizou. Assim, além
de ficar registado na ferramenta utilizada para a recolha, também fica
salvaguardado num outro material, documento escrito.
Num tópico mais à frente será tratada a importância da salvaguarda dos
documentos, no entanto, nesta fase de pós recolha é fundamental que, com a
maior brevidade possível, se façam cópias dos registos de som, de vídeo e
fotográfico, por forma a garantir que o material que acabou de se recolher não
se perca, nem corra algum risco acidental.
Como exemplo, o tratamento da recolha do património oral literário de
Pitões das Júnias regista-se por escrito. A tradição oral que está gravada no
meio sonoro e/ou vídeo ouve-se, faz.se uma cópia de segurança num disco
externo e registam-se os conteúdos numa ficha elaborada e adaptada para o
efeito5:
Nome da Tradição oral;
Tema (contos, lendas, cantigas, ...);
Objetivo da recolha;
Dados Biográficos do contador:
5Anexo II – Ficha de registo da recolha da tradição oral, utilizada em Pitões das Júnias.
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◦ Nome;
◦ Data de nascimento;
◦ Naturalidade;
◦ Estado Civil;
◦ Profissão;
◦ Outras ocupações ou atividades;
Local de Recolha (casa, campo, local de trabalho, ...);
Descrição da tradição oral;
Com quem aprendeu a tradição oral;
Ameaças à continuidade da tradição oral;
Formas de preservação da tradição oral;
Outras informações;
Onde está guardado o registo sonoro e/vídeo desta tradição (drive, pendrive, dvd, cd, etc.);
Elaborado por: nome de que realizou este registo e fez a recolha da
tradição oral;
Data de registo: data do registo e da recolha da tradição oral.

COMO CATALOGAR E ARQUIVAR O PATRIMÓNIO
RECOLHIDO?
Como foi referido num dos tópicos acima tratados, o principal objetivo da
recolha do património oral e literário é a salvaguarda deste mesmo património.
Deste modo, tendo a noção de que no Mundo, em que a economia tende a
globalizar, há, cada vez mais, uma preocupação emergente de resgatar, salvar
e registar a identidade cultural dos povos que nele habitam. Assim, é
fundamental utilizar técnicas muito precisas e específicas que contribuam para
essa preservação, bem como para a preservação dos materiais de recolha.
Portanto, desde o momento da recolha, que pode ser realizada por coletores,
amantes e investigadores, até ao seu arquivo todos os momentos devem ser
minuciosos e muito precisos para que a recolha do património seja o mais fiel e
real possível e a sua salvaguarda seja conseguida de forma a ser difundida e a
permanecer ao longo do tempo e das gerações. Então, após a recolha são
imprescindíveis os seguintes passos de tratamento dos materiais recolhidos:
catalogação dos materiais recolhidos, arquivo dos materiais recolhidos.
Antes de mais, é fundamental que se façam cópias de segurança de todos
os materiais recolhidos antes mesmo de se começarem a tratar, pois se algo
corre mal há sempre uma cópia onde se pode recorrer.
De seguida, e para que o património não se dissipe e seja de fácil acesso
e consulta é essencial que após o seu processo de recolha se identifique e
organizem todos os materiais recolhidos (informações escritas, gravação de
som, fotografias, filmes,etc.).
Posteriormente, consoante o que se pretende com a recolha de património
e do tipo de património recolhido, procede-se ao seu tratamento, ou seja,
podem-se tratar as imagens, vídeos e áudios, fazendo recortes, clareando ou
escurecendo imagens, aplicar filtros, capturar áudio para uma narração, tratar
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as faixas de áudio, introduzir textos, etc. Isto tudo é conseguido através de
softwares de edição gratuitos, disponíveis na internet e que podem tornar os
materiais recolhidos num trabalho mais profissional e com qualidade. No
entanto, “não há milagres”, pois é sempre bom ter presente que assim como
acontece ao tratar as imagens/fotografias, a melhor maneira de ter um
excelente som ou um excelente vídeo é realizando uma ótima captação. Isto
compreende que, como foi já referido em cima, no momento de recolha, o
material utilizado para tal deve ser apropriado, estar posicionado a uma
distância correta, ter em atenção a luminosidade, a acústica do ambiente, etc.
Se fizer uma pesquiza num motor de busca da internet pode facilmente
encontrar vários softwares de edição de imagens, som e vídeo, tal como as
recomendações e orientações para trabalhar com cada um deles. Ficam aqui
algumas sugestões:
Edição de Imagens: PhotoScape 3,5; Picasa 3,8,0; The GIMP; Paint.NET
3,56; Serif Photo Plus 6,0.
Edição de áudio: Audacity; Kristal
Ocenaudio; Power Soud Editor Free.

Audio Engine;

mp3Diret Cut;

Edição de vídeo: iMovie; Movavi; Filmora; Openshot; Videopad.

Após o tratamento dos materiais recolhidos é importante catalogá-los, ou
seja, separá-los e atribuir-lhes um nome/sinalética consoante o seu conteúdo e
informação que acarretam, de modo a que qualquer pessoa (a própria que
realizou o trabalho ou outra que faça parte de um grupo de trabalho ou
associação) possa facilmente encontra-la e ter acesso à mesma. Por exemplo,
se a recolha realizada for de diferentes tipos de património oral e literário
(cantigas, contos, romances, lendas, etc.) e registada em diferentes materiais
de recolha, terá de se catalogar consoante o tipo de património e o registo
onde foi concebido. Assim, dando seguimento a este exemplo, a catalogação
seria:
Cantigas : áudio, vídeo, imagens, registo escrito (na pasta cantigas
introduzem-se todos os registos referentes a cantigas);
Contos : áudio, imagens, registo escrito (na pasta cantigas introduzemse todos os registos referentes a cantigas).
Deste modo, conseguem organizar-se todos os tipos de património oral
e tradicional recolhidos. No entanto, se este património recolhido beneficiar de
vários informadores, terá de se fazer uma nova organização, ou seja. dentro
de cada tipo de património vai distinguir-se o informante. Vejamos o
seguimento do exemplo anterior:
. Cantigas:
• Maria Custódia: áudio, vídeo, imagens, registo escrito,
tratamento e autorização de dados do informador;
• Joaquim Augusto: áudio, imagens, registo escrito, tratamento
e autorização de dados do informador;
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•

António Andrade: áudio, imagens, registo escrito, tratamento
e autorização de dados do informador.
(na pasta cantigas introduzem-se os informadores deste
património e em cada informador introduz-se a recolha
realizada e registada em diferentes materiais, bem como a
autorização dada e assinada pelo mesmo informador e
outra informação que seja relevante e diga respeito a este
informador e a este tipo de património)

. Contos:
• Manuel Viegas: áudio, vídeo, imagens, registo escrito,
tratamento e autorização de dados do informador;
• Ana Maria: áudio, imagens, registo escrito, tratamento e
autorização de dados do informador;
• Laurinda Rodrigues: áudio, imagens, registo escrito, tratamento
e autorização de dados do informador;
(na pasta contos introduzem-se os informadores deste
património e em cada informador introduz-se a recolha
realizada e registada em diferentes materiais, bem como a
autorização dada e assinada pelo mesmo informador e
outra informação que seja relevante e diga respeito a este
informador e a este tipo de património).
Estes exemplos são uma das formas de arrumar toda a informação
recolhida e que se torna mais simples para que possa ser arquivada. No
entanto, há outros tipos de arrumação e arquivo, como por exemplo a
arrumação a partir do informador (dentro da pasta informador colocar todos os
registos proporcionados por ele, mas neste caso, o mesmo informador pode
informar sobre diferentes tipos de património, o que torna mais confuso e
permite a dissipação do património).
Após a catalogação dos materiais recolhidos segue-se o arquivo dos
mesmos, ou seja, onde estes serão guardados e possam ser facilmente
encontrados e consultados. Praticamente, após a catalogação, o arquivo está
organizado. O arquivo pode ser feito no PC, num disco externo ou numa
nuvem de internet. Qualquer que seja a opção para se proceder ao
armazenamento ou arquivar os dados recolhidos, é indispensável que se faça
cópia de segurança e se armazene em dispositivos diferentes, pois assim
estará salvaguardado.
Em jeito de esclarecimento, o armazenamento numa nuvem na internet é
uma tecnologia que permite guardar dados na internet através de um servidor
online sempre disponível. Neste servidor pode depositar-se o arquivo sem ser
necessário um disco rígido no computador. Os arquivos enviados para uma
nuvem são automaticamente salvos e distribuídos em vários servidores
diferentes. Assim, se algum dos servidores falhar, nunca se corre o risco de
perder o arquivo aí depositado, pois ele estará noutro servidor. A única
exigência para se ter acesso a este arquivo é a internet, pois poderá aceder-se
a ela através de um computador, um smartphone, um tablet ou notebook.
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Existem algumas nuvens que se podem aceder através da internet, por
exemplo: Google Drive, Dropbox, Icloud, etc.
Em Pitões das Júnias o arquivo é armazenado num disco rígido do PC da
APDP, num disco externo e na DropBox. Segue-se o exemplo:

Exemplo do arquivo de património oral e literário no disco rígido do PC da
APDP.

Exemplo do arquivo de património oral e literário de Pitões na nuvem Dropbox
.
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DE QUE FORMA O PODEMOS DIFUNDIR ESTE
PATRIMÓNIO?
Por último, mas não menos importante, vem a fase de dar a conhecer
todo o trabalho de recolha que foi concebido. A difusão é fundamental para que
a comunidade local, regional ou nacional tenha a perceção do imenso
património oral e literário que existe e que faz parte da sua cultura.
É através da difusão que se consegue alcançar o objetivo definido nesta
recolha, a salvaguarda do património oral e literário, pois quando se dá a
conhecer o património faz-se com que outras pessoas possam aprender e
reconhecer o mesmo, passando-o de boca em boca a outros conhecidos e/ou
familiares. Assim, através da difusão é possível disseminar o património oral e
literário.
Há várias formas de poder difundir o património. Dependendo da
finalidade do trabalho de recolha, a difusão pode ser realizada num contexto
formal e num contexto informal. Num contexto formal (escolas, universidades,
seminários, centros de investigação), o património pode ser transmitido
através de meios audiovisuais (fazendo uma preparação prévia das fotografias,
filmes ou gravações do património que se recolheu), de blogs culturais na
internet, de redes sociais, etc. Pode ainda, neste contexto ser divulgada no
sitio da MatrizPCI, onde, para além da divulgação, se pode dar início ao
procedimento de proteção legal que permite a salvaguarda e valorização do
património imaterial à escala e também permite a revisão e confrontação de
evidentes patrimónios já inventariados, nos termos da legislação em vigor.
Relativamente à transmissão num contexto informal, o património é
difundido via família (de pais para filhos, de avós para netos) ou através de
atividades grupais, onde se podem proporcionar atividades ou eventos onde se
faça a apresentação do património oral e literário através da recriação de
tradições ou aplicando técnicas inovadoras educativas e motivadoras que
proporcionem o conhecimento e divulgação do mesmo.
Dando como exemplo a forma como a APDP tem feito a divulgação do
património oral e literário de Pitões das Júnias, importa referir o seguinte: na
prévia recolha das tradições orais e na posterior difusão das mesmas,
pretende-se que os jovens da aldeia estejam envolvidos intimamente. Assim,
estes jovens adquirem conhecimento e sentem a importância que as tradições
tem para a aldeia e para a gente da terra, uma vez que faz parte da história de
cada um. Com isto, fomentam-se o gosto pelas tradições e pela sua
continuidade e a difusão será mais perpétua.
A difusão das tradições orais em Pitões das Júnias é feita através da
recriação dos usos e costumes (cantigas dançadas, serões, alguns trabalhos
comunitários onde são acompanhados pelas cantigas que lhes pertencem, etc.)
em diversos eventos promovidos na aldeia, publicação de notas de imprensa e
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de manuscritos, vídeos elaborados e partilhados nas redes sociais. A recriação
destas tradições é utilizada como promoção interna e externa de forma a
manter a sua originalidade e a fomentar o gosto pelas mesmas.
Também é intenção da APDP compilar todo o património oral e literário de
Pitões das Júnias para posteriormente o editar e publicar em formato de
monografia, para que não se dissipe e perdure no tempo.
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RECOLHIDA DE
PATRIMÓNIO ORAL E
LITERÁRIO:
CRÓNICAS
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RECOLHENDO PATRIMÓNIO
INTANGIVEL NA ROMÉNIA
Associação UNIVERSITUR (Roménia)

I. CONTEXTO
Contexto geral. Justificação.
Devido à forte ligação entre a
Universitur Association e a Faculdade
de Geografia da Universidade de
Bucareste, o principal grupo-alvo na
implementação das suas atividades
são os estudantes. No entanto, para
alargar o seu impacto a nível nacional,
em 2018 a Universitur começou a
colaborar com a Philmys Cultural
Association, desenvolvendo
workshops com crianças e jovens em
cidades com menos oportunidades e
acesso limitado à cultura.
Neste contexto, pretendíamos
apresentar e divulgar o método de
recolha de património imaterial para
um grupo-alvo mais vasto, pelo que
decidimos envolver os alunos inscritos
no programa de mestrado "Gestão do
espaço turístico e serviços de

hotelaria" como duplo benefício:
• Os alunos teriam a oportunidade
de aplicar praticamente alguns
dos conhecimentos teóricos
adquiridos no programa de
Mestrado e beneficiar ainda
mais do conhecimento
partilhado através do projeto
BABEL.
• O projeto BABEL teria o
benefício adicional de transmitir
um dos métodos abordados a
um grupo de beneficiários que
não se destinava inicialmente.
Também decidimos envolver a
Associação Cultural Philmys e
confiar na sua experiência de
representação para simular
entrevistas na fase de preparação.
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Localização geográfica. Argumentos para
recolha de património imaterial no concelho de
Mehedinţi.
Para recolher património
imaterial no campo, escolhemos o
concelho de Mehedinţi por várias
razões. Por um lado, o acesso à área
foi facilitado pelo presidente da nossa
associação que nasceu na região e
que estava ciente dos seus vários
recursos intangíveis. Por outro lado,
pretendíamos escolher uma zona mais
isolada, onde os costumes e as
tradições fossem mantidos, apesar do
impacto da tecnologia. A necessidade
de recolha imaterial do património
nesta região é também justificada
pela dinâmica sem precedentes do
ambiente sociocultural em geral, e
pelos problemas que a maior parte
das zonas rurais da Roménia
enfrentam atualmente: migração
excessiva, despovoamento,
envelhecimento, em particular. A este
respeito, o concelho de Mehedinţi
numa das unidades administrativas
que sofreu quedas dramáticas na
população – mais de 30% entre 2
recenseamentos.6

6Ministério das Obras Públicas,
Desenvolvimento e Administração, Estado do
Estado do Território Report Roménia 2017,
disponível em
https://www.mlpda.ro/userfiles/Raport
%20privind%20starea%20teritoriului
%202017.pdf

Mehedinți county7
O PIB regional desta área tem
vindo a aumentar geralmente nos
últimos anos, mas continua abaixo da
média nacional e muito abaixo da
média da UE (35% em 2019). A
economia baseia-se principalmente na
agricultura e nos serviços. A taxa de
desemprego tem vindo a diminuir,
mas continua a ser superior à média
nacional (6,4% face aos 4,2%).
O concelho de Mehedinţi está
entre os mais pobres do país, com um
PIB per capita que chega a apenas
58% da média nacional (em 2018).
Tem também uma das taxas de
desemprego mais elevadas do país
(7,21% em 2019).

7By TUBS - Own workThis W3C-unspecified
vector image was created with Adobe
Illustrator.This file was uploaded with
Commonist.This vector image includes
elements that have been taken or adapted
from this file: Romania location map.svg (by
NordNordWest)., CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=14541618
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Que tipo de herança oral?
O nosso objetivo foi recolher
histórias de vida e recontar oralmente
ofícios tradicionais, bem como
material de vídeo dos nossos
entrevistados que praticam estes
ofícios. A nossa ideia era recolher uma
combinação de artesanato tradicional
e as histórias de vida por trás deles,

pois muitas vezes andam de mãos
dadas e o artesanato tradicional
desempenha um papel importante na
história de vida do artista/artesão.
Acabámos por entrevistar um ferreiro,
um oleiro e um cantor folk com um
estilo de canto único.

Descrição e contextualização do património no
espaço e no tempo.
Ferragem e cerâmica – são
artesanato que fazem parte do nosso
património cultural nacional, mas que
têm sido marcados por um declínio
visível e os autênticos artesãos estão
agora cada vez mais afastados do que
nunca.

1. De muitos pontos de vista, a
ferragem tradicional é uma profissão
moribunda, tornada obsoleta pela
industrialização e equipamentos
modernos. Muito poucas pessoas
usam mais os serviços de um ferreiro,
mesmo nas zonas rurais, onde ainda
pode haver uma procura de ferraduras
e barris feitos à medida. Isto significa
que os ferreiros já não podem ganhar
a vida a exercer a sua profissão e são
obrigados a aceitar outros empregos
que tomem o seu tempo e energia. A
maioria pratica o seu ofício
ocasionalmente, e principalmente por
nostalgia e um sentimento de dever
moral para com os seus pais e avós
que os ensinaram. Ou encontram uma
forma de rentabilizar o seu ofício de
outras formas (para o turismo, por
exemplo), ou abandonam-na. A maior
ameaça, no entanto, é que os seus
filhos e netos já não estão
interessados em aprender este ofício:
é difícil, requer força física e
habilidade, leva anos para dominar e
não há uma verdadeira recompensa

no mundo de hoje. Os filhos e netos
dos mestres ferreiros já não tem uma
motivação para aprender o ofício,
então, no final, não há ninguém para
levá-lo para a frente.
No entanto, alguns ferreiros
tradicionais ainda existem em áreas
rurais em toda a Roménia; são
geralmente descendentes numa longa
linhagem de tais profissionais, tendo
passado o ofício de geração em
geração. Eles na maioria forjam
ferraduras e aros de barril para a sua
comunidade. Há também ferreiros
mais modernos, que vêem este ofício
como uma forma de arte e entram em
competições e exposições de arte.

2. A cerâmica também registou
um declínio provocado pela falta de
utilidade e acessibilidade. Enquanto a
cerâmica costumava ser uma
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habilidade prática ao serviço de
qualquer comunidade, hoje em dia os
tachos e pratos tradicionalmente
feitos são mais propensos a serem
comprados como peças de arte,
decorações, presentes, ou, na melhor
das hipóteses, usados por
restaurantes tradicionais para criar a
autêntica atmosfera que os turistas
estrangeiros procuram quando visitam
a Roménia. No entanto, os oleiros são
muito mais propensos a assistir a
feiras e festivais do que ferreiros, e
they ainda podem ganhar a vida
vendendo a pessoas que estão
interessadas em preservar um sentido
de património cultural da forma mais
simples possível – usando ou
decorando a sua casa com itens
tradicionalmente fabricados.
A cerâmica requer força física e
refinação de uma habilidade através
de anos de prática, mas também
requer acesso e conhecimento sobre o
tipo certo de solo. O equívoco pode
ser que a cerâmica é apenas sobre
moldar a argila e depositá-la num
forno especial, mas também é sobre
colher a argila e processá-la antes de
moldar, que é a parte do processo que
requer força física e atenção
meticulosa, ao detalhe. Tal como no
caso dos ferreiros, é provavelmente
por isso que as novas gerações não
estão particularmente interessadas
em aprender com os seus
antecessores, a menos que vejam o
valor da sua preservação como parte
do seu património cultural.

3. A cantora de Folk Domnica
Trop tinha 82 anos na altura da nossa
entrevista, e a sua história de vida é
representativa das pessoas que vivem
na sua área geográfica, partilhando o
seu passado cultural. O seu estilo
único de canto está fortemente ligado
à sua história pessoal, uma vez que
teve origem na sua infância, o que era
típico das aldeias de montanha onde a
principal fonte de subsistência era
criar ovelhas e cabras. Até há 15-20
anos, era costume local enviar um
grupo de crianças para cuidar das
ovelhas e cabras da aldeia enquanto
pastavam nas pastagens próximas (o
costume ainda é observado em
algumas partes do país). Como a sua
aldeia era próxima das montanhas e
da floresta, por vezes aconteceria que
os lobos atacavam o gado de
pastoreio e as crianças tinham de se
manter a si e aos seus animais a
salvo, pois os pais muitas vezes
repreendiam e castigavam a criança
se uma ovelha ou uma cabra
desaparecessem no seu turno. Foi
esta presença ameaçadora que levou
Domnica Trop, quando criança, a
começar a cantar para afastar os
lobos. Por experiência própria,
aprendeu que certos sons da
garganta eram mais eficientes do que
outros para manter os lobos
afastados, por isso adaptou-a a cantar
para usar estes sons com mais
frequência, e esse é o estilo de canto
que a tornou famosa.
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Objetivos da recolha.

Promover os costumes e o património imaterial local através da gravação
de vídeo e das redes sociais.

II. DESENVOLVIMENTO
Pesquisa de património oral.
Na nossa busca pelo património
oral sob a forma de histórias de vida,
exploramos os seguintes caminhos:
• Perguntámos aos alunos que
participaram na nossa fase de
Preparação para realizar
entrevistas com os pais e avós
sobre como passavam férias
durante o período comunista.
• Iniciámos colaborações com
várias escolas de todo o país e
pedimos aos alunos que
entrevistassem os avós sobre os
jogos que costumavam jogar
durante a infância. Este
processo estava inteiramente
dependente da participação dos

professores, que se autogeriram com a nossa assistência
remota e explicaram os
fundamentos da entrevista aos
seus alunos de acordo com as
orientações que lhes enviámos.
Alguns dos alunos fizeram então
entrevistas de vídeo ou áudio
utilizando os seus telemóveis.

No entanto, depois de se
explorarem estes caminhos, fez-se a
recolha de uma combinação de
artesanato tradicional e as histórias
de vida por trás deles,por isso uma
mistura de património geral
específico.
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Quem é a fonte do património?
Ferreiro: Ion Dovlete da aldeia
de Brezniţa, 52 anos, vem de
uma longa linhagem de ferreiros
romenos que transmitem o seu
ofício de geração em geração.
Oleiro: Marcel Tănasie, da
aldeia de Noapteşa, 41 anos;
nasceu e cresceu numa zona do
país onde a abundância de
argila permitiu que a cerâmica
fosse praticada em larga escala
em todas as aldeias
circundantes.
Cantora folk: Domnica Trop da
aldeia de Isverna, 82 anos;
recebeu o título de Tesouro Vivo
Humano da UNESCO pelo seu
estilo de canto único.
Graças ao presidente da nossa
associação que nasceu na área,
conseguimos conectar-nos com uma
pessoa que vive na capital do condado

(Drobeta Turnu Severin) que é
apaixonada pela história romena e
pelo património cultural imaterial, e
que está a fazer um esforço individual
(na sua maioria não apoiado por
quaisquer organizações ou instituições
locais) para identificar e apoiar
tesouros humanos vivos a nível
regional. Em alguns casos, conseguiu
obter apoio e reconhecimento por
estes tesouros humanos de
instituições locais e nacionais, mas
noutros casos, tudo o que pode fazer
é agir como guia turístico e trazerlhes algum rendimento secundário
ocasional de turistas interessados.
Assumiu o papel de guia em
torno do concelho de Mehedinţi e
levou-nos a conhecer alguns dos
artesãos e artistas que identificou ao
longo do tempo e mantém contacto.
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Preparação para a recolha do património.
Para preparar os alunos para a
recolha do património foram
preparadas duas sessões diferentes:
uma com dicas e truques para usar
durante uma entrevista e outra com
simulações realizadas por atores que
convidámos como convidados.
A sessão "dicas e truques" foi
focada em conselhos para os futuros
operadores, como mencionado na
figura abaixo. A sessão de simulação
foi preparada com 1 semana de
antecedência, dando aos atores 4
personagens, para se fazerem passar
por elas. Os alunos foram divididos

Recolha do património.
A equipa da Universitur viajou
para o concelho de Mehedinţi em
novembro de 2019, juntamente com
quatro dos alunos que preparámos
para as entrevistas. Lá encontramonos com o nosso guia que nos levou a
visitar o artesão local e um cantor
folk. Não houve eventos ou festivais
especiais durante a nossa visita, pelo
que o nosso guia conseguiu

em 4 equipas e deram uma
personagem para entrevistar cada
uma. Por isso, tiveram uma hora para
procurar informações sobre o
personagem e para preparar várias
questões. Depois, conheciam o
personagem e simulavam uma
entrevista. Os atores foram instruídos
a colocá-los em uma ligeira
dificuldade, a fim de poder praticar as
habilidades de pesquisa. A sessão
terminou com uma longa análise de
“dos e donts “ durante uma entrevista
ligada ao processo das simulações.

programar visitas aos artesãos nos
seus workshops para que possamos
também ver e gravar o seu processo
de trabalho. Para a cantora folk, ele
arranjou maneira de levá-la a ela e a
nós a uma exposição na cidade
vizinha, onde poderíamos entrevistála e depois levá-la para jantar como
agradecimento pelo seu tempo.

Como foi feita a recolha?
Recolhemos o património de cada
fonte individualmente, utilizando o
método de entrevista como descrito
na secção de Preparação. As
entrevistas foram conduzidas pelos
alunos que tínhamos treinado
antecipadamente, com a presença de
alguém da equipa da Universitur para
supervisionar discretamente e
oferecer ajuda se necessário. Os
artesãos (o ferreiro e o oleiro) foram
entrevistados enquanto praticavam o
seu artesanato e parte da entrevista
foram eles a explicar o processo
tradicional.
A entrevista do cantor folk tomou
a forma de uma discussão de livre
circulação, onde fazíamos perguntas

que naturalmente fluíriam da
conversa. Não queríamos que ela se
sentisse pressionada a atuar para nós,
por isso incluímos nesta discussão
pessoas que ela conhecia, cuja
presença a faria sentir-se mais à
vontade. Além disso, esperávamos ser
capazes de trazer discretamente a
conversa a um ponto em que seria
natural para ela exemplificar algumas
das suas canções para nós, uma vez
que estas canções estavam
fortemente ligadas à sua história de
vida.
Ao lado da nossa equipa estava o
nosso especialista em vídeo
fotográfico, que gravou as entrevistas
e documentou toda a iniciativa com
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fotos e vídeo. Antes de filmar as
entrevistas, sempre pedimos
permissão às pessoas que
aparecessem na gravação. Pedimos

autorização aos alunos para filmá-los
e fotografá-los depois de decidirmos
qual deles nos acompanharia para a
coleção do património.

Tratamento dos dados recolhidos.
Todo o material “cru” e editado
gravado e fotografado e as
entrevistasde vídeo estãoa ser
armazenadas na unidade externa da
Universitur Association. O material de

vídeo foi editado pelo nosso
especialista em vídeo fotográfico e
enviado para o YouTube para
divulgação.

III. RESULTADOS
Os resultados consistem em
quatro vídeos: três vídeos das
entrevistas individuais e um vídeo da
experiência geral que obtivemos ao

recolher o património. Também
criámos uma folha de recolha
patrimonial para cada uma das três
entrevistas.

IV. APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
A nossa principal intenção é
divulgar a informação que recolhemos
nas redes sociais e no ambiente
académico, de forma a sensibilizar

para o tema e estimular o interesse
das jovens gerações no património
cultural e na sua preservação.
Pretendemos também continuar
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as nossas inibições patrimoniais
mesmo depois do projeto BABEL ter
terminado, acompanhando os outros
dois caminhos que começámos a
explorar, descritos no início da secção
II. Desenvolvimento. Somos
encorajados pelo facto de, através
deste método, termos conseguido
desencadear um diálogo
intergeracional entre os alunos e os
seus avós. O nosso plano inicial, que
se revelou demasiado ambicioso para

o nosso contexto e capacidade atual,
era fazer uma seleção das entrevistas
mais interessantes que recebemos,
editá-las numa curta-metragem,
depois visitar as escolas que
responderam à nossa chamada e
organizar uma série de workshops
participativos que terminariam com
uma visualização da curta-metragem.
Ainda não desistimos deste plano e
estamos à espera do momento certo
para o fazer acontecer.

V. AVALIAÇÃO
A nossa avaliação foi
principalmente interna, mas
espalhada a vários níveis. Avaliámos
principalmente o próprio processo de
recolha do património, mas também
os possíveis efeitos sobre as pessoas
envolvidas:
• Feedback das pessoas que
entrevistámos: depois da
entrevista perguntámos-lhes
como se sentiam ao serem
entrevistados. As respostas
variavam entre "Foi bom ter
jovens tão interessados no que
faço." para "Estou habituado a
(cidade) pessoas a
perguntarem-me sobre estas
coisas, mas pergunto-me
sempre o que acham tão
interessante nisso”.
• Feedback do nosso guia: ele
estava feliz por nos mostrar o
pretendido e apresentar-nos a
estes tesouros vivos. Na sua
opinião, é importante manter o
património cultural vivo e
contribuir para apoiar os
tesouros vivos e o seu ofício e
arte. Qualquer oportunidade
para o fazer é boa na sua

•

•

opinião, por isso ficou feliz por
fazer parte do projeto BABEL.
Feedback dos alunos que
participaram na fase de
preparação e dos que se
juntaram a nós para recolher
o património: os alunos
apreciaram a oportunidade de
fazer algo prático na sua área
de estudo e o esforço que
fizemos para simular entrevistas
durante a fase de preparação.
Admitiram que estavam
nervosos para fazer as
entrevistas e que teriam sido
ainda mais sem as simulações.
Mesmo com a preparação,
acharam as entrevistas
interessantes, mas difíceis de
fazer.
Feedback interno dos
membros da Universitur
participantes: quando a
equipa se reuniu em Bucareste,
tivemos uma reunião de
avaliação para avaliar o que
correu bem e as coisas que
podíamos melhorar. As
conclusões constam da secção
VI.
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VI. CONCLUSÕES
O método de recolha do
património é extremamente
compatível com o perfil, atividade da
nossa associação e, especialmente,
com o nosso principal grupo-alvo, que
é composto pelos alunos que
frequentam a Faculdade de Geografia
da Universidade de Bucareste. À
semelhança do passado académico
dos membros fundadores da
associação, muitos destes estudantes
estudam Geografia Humana, que
também compreende a teoria sobre o
património cultural e a sua gestão.
Por isso, ao propor este método, o
projeto BABEL ofereceu-nos a
oportunidade de voltar às nossas
raízes e aproximar-nos um passo da
nossa missão: reduzir o fosso entre a
educação formal e a educação não
formal, oferecendo ao nosso principal
grupo-alvo a possibilidade de
enriquecer e aplicar de forma não
formal o conhecimento que adquiriu
num ambiente formal.
Para nós, como beneficios
diretos, a aplicação deste método
permitiu-nos experimentar e explorar
mais uma forma criativa de alcançar
os nossos objetivos organizacionais e
envolver o nosso grupo-alvo.
Mesmo com a fase de preparação
e entrevistas simuladas, percebemos
que colecionar património com o

método da entrevista é um processo
delicado que requer o máximo de
prática possível em condições reais.
No futuro, o tempo e os recursos
permitem, provavelmente
beneficiaríamos tanto de entrevistas
simuladas como de uma forma de
"sombra de entrevistas", onde
pessoas que não são tão experientes
entrevistadores seriam mais
experientes durante algum tempo
antes de se tornarem os próprios
entrevistadores primários.
Outra dificuldade que
percebemos foi filmar as entrevistas,
já que este também é um assunto
delicado, especialmente quando a
entrevista está "em movimento",
tomada enquanto a pessoa
entrevistada está a praticar o seu
ofício. Para o melhor resultado,
sentimos que deve haver uma
comunicação muito boa e não verbal
entre o entrevistador e a pessoa que
filma. Consideramos que este é
também um aspeto que pode ser
melhorado simplesmente através da
repetição - ganhando experiência. No
entanto, uma solução pode ser ter o
vídeo-foto responsável presente
durante a fase de preparação para
que ele possa entender melhor o que
o espera e estar ciente dos “dos e
dots” de uma entrevista.
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“ISOLAMENTO PARTILHADO”
La corte della carta (Itália)

I. CONTEXTO
Contexto geral. Justificação.
La Corte della Carta previu a
realização da recolha de tradições
orais no período entre fevereiro e
março de 2020.
O projeto inicial previa um
aprofundamento das tradições já
parcialmente recolhidas, graças às
entrevistas com os Livros Vivos da
Biblioteca Viva que fizemos em janeiro
sobre o tema CIDADES IN-VISÍVEIS e
uma subsequente reformulação
artística para restaurar e disseminar o
património.
O trabalho ocorreria na cidade de
Monza, onde residem quase todos os
entrevistados, e seria organizado pela
Biblioteca San Rocco de Monza, local
que também abrigava a Biblioteca
Viva, para continuar e concluir o
projeto realizado.
Através de um laboratório,
teríamos aprofundado as tradições
culturais relacionadas às histórias
contadas em cada livro, histórias cujo

tema principal e vínculo comum era
uma cidade (por exemplo, Aleppo produção de sabonete artesanal;
Canicattì - culinária siciliana e
tradições e rituais relacionados a
refeições como momento de convívio;
Manágua - hábitos relacionados ao
lazer e consumo cultural de grupos de
mulheres na cidade; símbolos e
significados atribuídos aos elementos
naturais e artificiais da cidade e ao
papel que desempenham na
orientação e no "mapeamento mental"
do espaço dos habitantes ...).
O laboratório, aberto ao público,
também contou com a presença de
alguns leitores que conheceram os
livros durante a Biblioteca Vivente. Os
participantes trariam os seus
conhecimentos e experiências sobre
tradições orais relacionadas à sua
cidade do coração. Cada participante
daria vida à página de um livro
coletivo de artistas que reunisse a
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expressão artística e pessoal das
cidades e das tradições associadas. A
ideia não era apenas coletar as
contribuições de cada pessoa por
escrito e catalogá-las, mas também
trabalhá-las de maneira artística, para
exibir o produto na biblioteca e
alcançar os habitantes do bairro.
Em fevereiro e março, a
disseminação do vírus SARS-CoV-2 e
as consequentes regras adotadas na
Lombardia e subsequentemente em
toda a Itália mudaram a vida de todos
e forçaram a cancelar qualquer tipo
de atividade que envolvesse mudança
e reuniões de pessoas. Tendo já
promovido a iniciativa e não querendo
desistir do projeto, consideramos duas
opções:
- encontrar uma solução
alternativa usando outros meios de
comunicação para acompanhar as
atividades planificadas;
- adiar as atividades para um
momento posterior.
Em relação a este projeto
específico, após uma análise
cuidadosa do contexto e da situação
que estava a atravessar Itália e
imediatamente após muitos outros
países, decidimos adiar o workshop.
Não parecia correto cancelá-lo:
para as pessoas envolvidas, pensando
no valor já criado com a consolidação
do grupo de trabalho… e pensando
nas energias investidas pela
associação, membros e participantes.
A ideia de continuar o trabalho
com outros meios foi tido em
consideração, mas, precisamente em
virtude das condições de mudança de
contexto, identificamos outros tipos
de necessidades a que pareciam
importantes para responder através
do desenvolvimento de um projeto
diferente. Além disso, a participação
fortemente encorajada e
potencialmente obtida para a
presença no workshop, teria caído

drasticamente num período que
colocou parte da população e,
portanto, também o nosso grupo de
trabalho em dificuldade: propor uma
alternativa na Web inevitavelmente
excluiria algumas pessoas com o qual
embarcamos neste projeto.
Anexamos o poster que promove
o workshop, no qual 15 participantes
se inscreveram.
Este é o link ao evento
promovido e depois cancelado.

O vírus SARS-CoV-2 espalhou-se
rapidamente em todo o mundo,
começando na China (dezembro de
2019), chegando à Itália e à Europa,
atingindo fortemente a Espanha e
posteriormente os Estados Unidos e o
resto do mundo.
Todos os países parceiros do
nosso projeto tiveram que enfrentar
esta situação. Os nossos membros
espanhóis, portugueses e romenos
entraram em contato conosco quando
o vírus chegou à Itália para nos
confortar; subsequentemente,
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continuamos a comparar e atualizar
uns aos outros à medida que a
emergência se ampliava,
compartilhando informações e
trocando opiniões e reflexões sobre as
mudanças em andamento e sobre as
formas, às vezes semelhantes e às
vezes diferentes, que os países
adotaram para lidar com a
propagação do vírus. O elemento
comum, embora com diferentes
métodos de restrição, foi o convite
das autoridades locais ao
distanciamento social, ao isolamento.
A quarentena na Itália produziu
uma série de situações diferentes,
para cada família a palavra
“isolamento” adquiriu um significado
diferente. Por toda a incapacidade de
alcançar fisicamente os seus parentes
ou amigos e, nos casos mais difíceis,
a falta de apoio adequado que colocou
em crise, especialmente, os solitários
e idosos. Precisamente a dos idosos,
os “Tesouros Vivos”, portadores de

memória de cada população, foi a
categoria mais afetada pela doença.
Por isso, perguntamo-nos como
poderíamos disponibilizar – de casa as competências depequena
associação cultural. Pensamos em
propor entrevistas que nos
permitiriam alcançar portadores de
memória para que pudessem contar e
compartilhar as suas experiências de
isolamento vividas no passado. Por
isso, criamos e começamos a testar
um modelo de entrevista a ser
realizado, gravando um vídeo ou
mesmo apenas um áudio, entrevistas
que chamamos de “SHARED
INSULATIONS”. Para a estruturação
das questões, conversamos com os
nossos parceiros europeus. Depois de
receber várias entrevistas dos nossos
contatos mais próximos, verificando o
interesse na proposta, decidimos
estender a iniciativa ao território
lombardo.

Que tipo de tradição oral?
Identificamos como património
oral a valorização de histórias de vida
de pessoas que passaram por
momentos de isolamento e estão
dispostas a compartilhá-las. São
testemunhos pessoais nos quais é
possível traçar habilidades,
conhecimentos e estratégias
aprendidas com as situações
enfrentadas que, no entanto, não são
necessariamente compartilhadas por
um grupo cultural e, portanto,
definíveis como tradições. No entanto,
na nossa opinião, eles representam
um património que, generalizado,
poderia levar à partilha de estratégias
e talvez até à criação de novas formas
de lidar com esse momento histórico.
De fato, um dos principais
objetivos de salvaguardar o
património imaterial é incentivar o
encontro, o conhecimento e a

compreensão entre gerações,
subculturas, povos e comunidades
diferentes, aprendendo a respeitar e
apreciar as suas diferenças.
Focalizando-se sobre a recolha de
Histórias de Vida, surgiram
referências a algumas tradições orais
que acompanharam e apoiaram os
momentos de isolamento vividos no
passado pelas pessoas entrevistadas.
Jogos, músicas e atividades
relacionadas aos usos e costumes da
vida doméstica, como cozinhar e
costurar.
Além disso, recolhemos
depoimentos sobre os métodos de uso
e o relacionamento com a mídia e as
informações, para entender como as
pessoas tinham acesso às notícias e
mantinham contato umas com as
outras durante o isolamento
experimentado.
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Localização geográfica.
Inicialmente a recolha começou
com os nossos conhecidos mais
próximos, depois em Bussero (onde
mora um dos nossos membros) que
entrevistou a sua mãe, a Sra. Teresa.
Estamos, portanto, na província
de Milão, na Lombardia, o epicentro
dos eventos da COVID 19 na Itália. A
recolha começou informalmente por
meio de perguntas dirigidas aos
familiares e conhecidos dos membros
de La Corte della Carta.
Devido a restrições de viagem e
medidas de segurança e
distanciamento, as entrevistas foram
gravadas com o smartphone pelos
familiares e depois compartilhadas
com a associação pela Internet. Para
alcançar pessoas com as quais não foi
possível explorar um contato direto,
um guia operacional foi fornecido por
e-mail: o guia contém as perguntas a
serem feitas e as dicas práticas para

fotografar.
As pistas de perguntas
compartilhadas permitir-nos-á
comparar as respostas mais
facilmente.
A área da recolha expandiu-se
primeiroeiro na Lombardia - Monza
MB (3 entrevistas), Bussero MI (3
entrevistas), Sustinente MN (2
entrevistas), Milão (3 entrevistas) mas o trabalho continua proceder-se,
então esperamos um crescimento do
número de entrevistas que nos
permitam alcançar muitos novos
lares.
O local da recolha é sempre uma
residência particular de um cidadão
conhecido que aceitou ser
entrevistado ou entrevistar alguém,
trazendo à luz histórias ou
experiências que ocorreram na Itália
ou em outras partes do mundo.

Descrição e contextualização do património no
espaço e no tempo.
As histórias de vida trouxeram à
luz tradições sobre possíveis
"ferramentas de trabalho" que as
pessoas colocaram em prática em
momentos de isolamento. As pessoas
entrevistadas vivenciaram a
experiência do isolamento em
diferentes momentos históricos,
devido a diferentes fatores e em
diferentes condições, pois as
"tradições" recolhidas serão múltiplas.
O que eles têm em comum é o fato de
terem sido colocados em jogo em

resposta a uma situação um pouco
semelhante à atual.
Esses elementos de
contextualização surgiram através de
duas perguntas, as quais usamos para
encontrar essas informações, cujo
foco é mostrado abaixo:
• utilização de meios de
informação e comunicação
• jogos, músicas, histórias que
foram usadas para passar o
tempo.
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Objetivos da recolha.
•

•

•

Valorizar as pessoas,
principalmente os idosos, que
são um recurso e guardam na
memória a experiência de um
momento de isolamento já
vivido e superado;
Recolher as tradições e histórias
pessoais-históricas que, de
outra forma, correm o risco de
serem perdidas, a fim de poder
divulgá-las e, eventualmente,
propô-las em diferentes formas;
Permitir o reconhecimento

através da narração: aqueles
que hoje estão a viver a
situação do isolamento podem
comparar as suas experiências
com os que partilharam as suas
experiências passadas e se
sentem solidários, comparando
assim os meios de comunicação,
os meios de entretenimento, a
situação histórica , semelhanças
e diferenças em situações de
isolamento devido a razões
muito diferentes.

II. DESENVOLVIMENTO
- Conhecimento privado (históricas de vida)
As histórias da experiência do isolamento têm sido o nosso foco principal,
algumas delas atribuídas a momentos de isolamento partilhados por toda a
população de uma localidade (Chernobyl, queda do regime comunista na
Albânia, toque de recolher em Lima) ou por parte dela (deslocamento durante
a Segunda Guerra Mundial, permanencia no sanatório por tuberculose). Outros
são isolamentos causados por eventos particulares (doenças infecciosas em
tempos de não epidemia, acidentes e hospitalizações).
- Conhecimento comum
Músicas (Festival Sanremo, evento musical italiano), séries de TV, jogos
(damas chinesas), contos relacionados com culinária e cozinhar em conjunto,
leituras.

Quem tem conhecimento da tradição oral?
A pergunta que fizemos a nós
mesmos foi “quem já passou por
histórias de isolamento?”
Decidimos entrar em contato
com as pessoas que conhecíamos
pessoalmente primeiro, a fim de
verificar se elas eram capazes de
participar no projeto. Depois que

verificamos o seu estado de saúde e
disponibilidade, estendemos o convite
para as pessoas que achavam que
poderiam relançar a proposta. Essa
escolha teve como objetivo não ser
invasivo, devido ao momento difícil
em que todos estamos a passar.
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Preparação da recolha de património.
(12 março 2020) Primeira
reunião via web entre os membros de
La Corte della Carta para decidir se e
como ativar-se nesse momento
histórico. O que podemos fazer como
associação?
A discussão recaiu
imediatamente sobre a situação de
isolamento que nos vê como
protagonistas, mas também sobre o
tema do isolamento como uma
experiência já vivida e possivelmente
compartilhada por alguns. Pensamos
nas ferramentas à nossa disposição: a
web. Começamos a pesquisar entre os
nossos contatos que já viveram uma
experiência semelhante e escrevemos
uma primeira hipótese das perguntas
a serem feitas com uma entrevista
remota. Uma distância que, graças às
tecnologias atuais, pode ser reduzida.
O objetivo da recolha era humanitário
(de ajuda mútua), nascido
espontaneamente e ainda não
vinculado ao projeto Babel, apesar de,
a partir dele, serem aproveitadas as
competências e a ideia, que de outra
forma não teriam nascido: colocar a
memória ao serviço da situação
contemporânea.
(16 de março de 2020) Um
primeiro rascunho das perguntas para
a realização das entrevistas em vídeo
ISLAMENTO SOCIAL. Os sócios
europeus, envolvidos para uma
comparação via e-mail sobre a
estrutura das perguntas, proposeramnos que inserissemos algo mais
preciso sobre a recuperação das
tradições orais. Anexamos o rastreio
final.
O primeiro teste foi realizado com
a entrevista à mãe de uma das nossos
parceiras, ao mesmo tempo em que
enviamos o rastreio da entrevista a

amigos que imediatamente acolheram
a proposta por e-mail.
(2 de abril de 2020) Depois de
receber três vídeos em muito pouco
tempo, agendamos a publicação no
Facebook de uma seção que
chamamos ISOLAMENTI CONDIVISI.
(6 de abril de 2020) O trabalho
começou a tomar forma, então
decidimos dividir os papéis: um
membro recolhe e organiza as
entrevistas, outro cuida de partilhálos nas redes sociais e verificar as
legendas. Os outros membros
colocaram-se à disposição para
contribuir com a pesquisa de pessoas
para entrevistar.
Começamos a publicar dois
vídeos por semana na página de La
Corte della Carta no Facebook e
escrevemos um e-mail detalhado para
explicar aos entrevistadores - ou
auto-entrevistadores - o motivo da
recolha e como proceder.
(13 de abril de 2020)
Propusemos aos parceiros europeus
tornar o projeto como parte de Babel.
A recolha de STORIE IN-VISIBILI é
definitivamente adiada para setembro.
Perguntamos à APDP se era possível
considerar esse projeto como uma
recolha de histórias de vida
(património oral), que também
contém uma recolha de tradições
orais.
(8 de maio de 2020), publicamos
a nossa 11ª entrevista, mas o projeto
continua.
As entrevistas são quase
impossíveis de aceitar: a situação é
dada pelas regras de quarentena do
coronavírus. Pedimos aos membros da
família que as realizassem, de acordo
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com a disponibilidade deles, no
momento mais tranquilo e confortável
para todos eles.
As nossas recomendações, que
estão anexadas abaixo, referem-se a:
• quem pode entrevistar
(familiares)

•
•
•
•
•

ajuda técnica - como configurar
audio-telemóvel-luz…
como auto-entrevistar-se
como nos enviar a entrevista
feita
onde será possível visualizá-la
qual é o objetivo deste projeto

Como é realizada a recolha?
A video-entrevista é realizada por
parentes (filho / a, sobrinho, cônjuge)
residentes com o entrevistado; um
caso, a entrevista foi realizada por
videochamada remota; um caso, foi
realizada uma auto-entrevista;
portanto, a entrevistada fez as
perguntas para si mesma. Todas as
entrevistas foram realizadas seguindo
a lista de perguntas enviadas por email, que continha indicações técnicas
precisas (como configurar a câmera
de vídeo do smartphone, a resolução,
a melhor luz, a gravação de áudio e
como enviar o vídeo para La Corte
della Carta), bem como conselhos
práticos para a realização das
entrevistas (por exemplo: transcrição
das perguntas, se necessário, sentado
ao lado do entrevistado).
Tendo confiado a tarefa de
entrevistar pessoas com diferentes

origens e idades e tendo solicitado aos
entrevistados que fizessem vídeos
com duração de 5 minutos, as
entrevistas recolhidas foram
caracterizadas por uma aplicação
bastante rígida das perguntas.
Devido às dificuldades,
principalmente para os idosos, ligadas
à posse e uso de tecnologias
modernas e para compensar o fosso
digital, sugerimos a possibilidade de
realizar entrevistas em áudio. Dessa
maneira, um parente (por exemplo, o
neto) poderia ter entrevistado e
registrado a pessoa disponível,
mesmo que as partes interessadas
não residissem na mesma casa.
Nesses casos, a entrevista foi
montada com legendas num arquivo
de vídeo para ser compartilhado na
web.

Como são tratados os dados recolhidos?
As entrevistas foram recolhidas
via wetransfer, modificadas quando
necessário (cortadas, montadas,
editadas em nível de áudio),
carregadas no arquivo on-line da
Associação, publicadas nas redes
sociais para partilha máxima, com
uma descrição que varia pouco de
entrevista para entrevista e hashtags
que relatam o conteúdo do projeto, da

entrevista e qual o motivo da sua
realização. Finalmente, as entrevistas
que continham respostas significativas
foram transcritas e foi realizada uma
montagem dessas partes.
Aqui estão as etapas de trabalho:
• limpeza das entrevistas obtidas
com edição de vídeo
• inserções de legendas
• publicação na seção quinzenal
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•

•

com apresentação do tópico
identificação das entrevistas que
melhor respondem às 2
perguntas sobre a recolha de
tradições orais
transcrição de algumas partes
da entrevista

•

•

montagem num único vídeo
com essas respostas obtidas
para um retorno final
partilha de vídeos e vídeos
anteriores também nas redes
sociais de Babel.
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III. RESULTADOS
De 2 de abril a 8 de maio,
recolhemos, analisamos e
partilhamos:
- 10 entrevistas em vídeo,
- 1 entrevista em áudio
- 1 entrevista escrita,
Com este material, produzimos 1
video final com os logotipos do
projeto.
A recolha do material e do
trabalho continuará mesmo após o
encerramento do projeto Babel.

pela sua filha Laura.
Aurora autoentrevista-se.
Señora Giovanna
entrevistada pelo seu filho.
Mapi (señora Maria)
entrevistada pela sua filha
Valentina.
Señora Afra entrevistada
pelo seu marido Walter.

Cartel del evento “Libro de
artista”
Storie In-Visibili - Laboratorio di
Libro D'Artista

GB entrevistado pela sua
filha Giulia.
Señor Bruno entrevistado
pela sua filha Cristina.

Entrevistas:
Señora Teresa entrevistada
pela sua filha Anna.

Señora Giovanna
entrevistada pelo seu
sobrinho.

Señora Maria entrevistada

IV. APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
A recolha nasceu para ser
difundida; portanto, essa etapa é
intrínseca à solicitação de criação de
uma entrevista em vídeo com os
usuários. As coleções foram
divulgadas nas redes sociais (fb-

instagram) e partilhadas com as
pessoas entrevistadas, enviando os
links para os seus dispositivos
pessoais. Os entrevistados também
espalharam a iniciativa entre os seus
contatos.

V. AVALIAÇÃO
Avaliamos o trabalho realizado
em várias reuniões da equipe usando
estes indicadores:
• resposta e participação das
pessoas nas entrevistas (bom -

•

foi uma surpresa?);
resposta dos usuários nas redes
sociais, difusão (acima das
nossas expectativas, mas para
melhor);
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•

•

variedade de experiências
recolhidas (das 11 entrevistas,
tivemos quatro tópicos
abordados: guerra,
hospitalização, razões
ambientais, razões políticas,
mas cada entrevista referia-se a
diferentes lugares e momentos
históricos);
possibilidade de recolher dados
sobre experiências relacionadas
às tradições orais e de comparálas (principalmente jogos e
atividades tradicionais que, no
entanto, não fornecem um
banco de dados suficiente para
serem elaborados
"estatisticamente", mas ainda

•

•

podem servir de alimento para o
aprofundamento);
qualidade dos vídeos publicados
do ponto de vista técnico e
comunicativo (varia muito de
acordo com os dispositivos
individuais e com a leitura e
aplicação precisas dos conselhos
fornecidos com o email
operacional ou por telefone);
restroturação em termos de
utilidade "humanitária" do
projeto na situação histórica de
hoje (tivemos muitos
comentários para reforçar o
trabalho realizado, o que nos
levou a continuar!).

VI. CONCLUSÕES
1. A primeira questão crítica que
surgiu está ligada ao contexto de
isolamento e sofrimento que estamos
a enfrentar por causa do Covid-19:
perguntamo-nos se era eticamente
correto, nesse período, pedir às
pessoas uma contribuição desse tipo,
dada a pressão, já alta, a nível
psicológico ao qual todos estamos
sujeitos.
2. As questões que emergiram
das respostas dos entrevistados não
foram examinadas em profundidade
por outras perguntas dos
entrevistadores que, não sendo
profissionais, seguiram estrita e
exclusivamente as perguntas
sugeridas por nós.
3. Um certo grau de
espontaneidade foi perdido nas
entrevistas: o pedido de duração
limitada e a perspectiva da sua
publicação nas redes sociais levaram
os entrevistadores e os entrevistados
a considerá-los como um produto. A
oportunidade de aprender / contar

histórias foi provavelmente
aprimorada nos momentos de
narrativa que antecederam a
produção do vídeo, dentro da família,
que, no entanto, não foram
documentados.
As entrevistas devem ser
aprofundadas com mais tempo
disponível e um com algum treino dos
membros de La Corte della Carta, que
estão a melhorar, mas que sentem
que precisam de mais treinamento e
experiência, com perguntas
preparadas por nós. Já contatamos
um antropólogo especialista em
metodologias de entrevistas, porque
gostaríamos de entrevistar algumas
pessoas novamente, aprofundando os
aspectos relacionados à mídia, jogos,
música e lugares. A idéia é
certamente escrever um projeto ad
hoc a partir desta primeira coleção e
explorar o património recolhido para
vários trabalhos, restituições e
difusão.
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PROPOSTAS DIDÁTICAS EM
REDOR DO PATRIMÓNIO ORAL E
LITERÁRIO GALEGO
Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-Espanha)

I. CONTEXTO
Que tipo de tradição oral?
As tradições orais com as quais
havemos trabalhado através desta
proposta foram determinadas
manifestações da literatura de

Localização geográfica.
Zobra, Concelho de Lalín,
Província de Pontevedra, Galiza.Lalín é
um município que se situa
geograficamente no centro galego,
com cerca de 20 000 habitantes, onde
10 000 residem num núcleo urbano e
o resto está repartido entre os 52
núcleos rurais que o compõe. Uma
quarta parte dessa população

tradição oral, mais concretamente
contos, lendas, seres mitológicos,
acontecimentos, anedotas e letras de
canções.

ultrapassa os 65 anos de idade e
entre a população rural ocupada, é
predominante a dedicação ao setor
primário. Um dos núcleos da
população mais distante do centro
urbano de Zobra, apenas tem cerca
de 150 habitantes, nos 23 Km2 que
possui, e apenas 3% da população é
menor de 16 anos (dados estimados

205

de 2011). A sua distância com o
núcleo urbano e as deficientes
infraestruturas de acessibilidade ao
mesmo, favoreceu que aí se
conservassem os saberes e costumes

da sociedade tradicional galega, de
maneira natural e escassamente
influenciado pelo mundo urbano e
globalizado.

Descrição e contextualização do património no
espaço e no tempo.
Na Galiza a transmissão da
cultura e saberes populares dão-se
principalmente no contexto rural e
este trabalho incide especialmente na
figura da mulher. Amparo, Celsa e
Hortensia são mulheres nascidas em
Zobra, nas décadas dos anos 20/30
do século passado, e é ali, onde,
todavia vivem. Foram criadas a
aprender com as pessoas mais velhas
da comunidade o desenvolvimento de
todas as atividades próprias da
economia campesina de subsistência,
assim como todos os saberes e
costumes populares e cosmovisão de
um povo. Esta transmissão geracional

Objetivos da recolha.

No ano 2013, Xandobela
participou no projeto europeu Grand
Treasures, que tinha como objetivos
identificar, partilhar, difundir e
revalorizar os Tesouros Vivos e os
seus conhecimentos nas comunidades
locais das entidades sociais. O
término “Tesoro Vivo” foi cunhado
pela UNESCO para denominar todas
aquelas pessoas que possuem um
grau de conhecimento e habilidades
requeridas para atuar ou recriar
elementos concretos do património
cultural imaterial. Portanto, são
testemunhas de vida relevantes
portadoras de saberes de
elevadíssimo significado para a
comunidade, ou de manifestações
humanas em perigo de
desaparecerem.
Entre outras ações sugeridas

deu-se de forma completamente
natural e direta, e devido à
transformação da sociedade galega
nos anos seguintes, que perante um
novo paradigma deixa de dar valor à
sabedoria popular, podemos estar
perante a última geração que recebeu
a transferência deste delegado de
maneira direta.
Ainda que estas mulheres apenas
tenham tido acesso à formação
primária, pois apenas sabem ler e
escrever, contêm valiosíssimos
saberes populares de transmissão oral
que correm o risco de desaparecerem
com esta geração.

para alcançar estes objetivos, decidiuse colaborar com a Associação
Intercultural Santa Ferreña dos
Encontros de Música Tradiciona, na
elaboração de uma exposição
audiovisual sob o título “Nuestro
Tesoros” que pretendia colocar
importância aos Tesouros Vivos. Ao
mesmo tempo fazia-se persistência na
importância da transmissão geracional
dos conhecimentos, saberes e
experiencias de vida, para a sua
conservação e revalorização.
Verdadeiramente, procurava-se
também homenagear os Grandes
Tesouros Vivos que vêm participando
desde o início nos Encontros de
Música Tradicional de Carboeiro, uma
jornada festiva de carácter
intergeracional em redor do
património cultural imaterial, que é
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organizado anualmente pela dita
Associação e à qual comparecem,
cada ano, vários “exemplares”.
Para a dita exposição, realizaramse entrevistas a estes tesouros vivos,
partilhando os seus conhecimentos

que se registaram em vídeo para a
sua posterior edição e difusão através
da exposição física durante o festival,
daquele ano, e em plataformas de
difusão digitais de livre acesso.

II. DESENVOLVIMENTO
A exposição estruturou-se
segundo os cinco âmbitos do
património cultural imaterial que a
UNESCO designa. De entre os
Tesouros vivos assíduos ao papel a
partir de diferentes proveniências,
selecionaram-se aqueles que
pudessem dar uma amostra de
saberes sobre cada um destes
âmbitos.
O grupo de Tesouros Vivos
selecionado para representar o âmbito
das tradições e expressões orais
foram estas três mulheres de Zobra,
pois além de poderem dar uma

mostra da rica e variada literatura
popular da nossa cultura, através das
suas experiências de vida
anteriormente descritas para a
conservação dos saberes populares,
são concretamente grandes
contadoras e conhecedoras de
canções de criação popular, as quais
acompanharam os momentos de
diversão e trabalho de toda uma vida.
Procurou-se obter exemplos de
manifestações de narrativa oral nas
suas diferentes categorias (contos,
lendas, acontecimentos, anedotas,
letras de canções...).
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Quem possui os saberes tradicionais orais?
Uma pessoa que participa no
projeto, que por sua vez é membro da
associação e mantém uma estreita
relação com as informadoras, foi
incumbida de coordenar e realizar
todo o processo. Para a recolha do
material audiovisual contou-se com a
colaboração de uma pessoa com
conhecimentos específicos na matéria.
A entrevistadora documentou-se
analisando entrevistas previamente
realizadas às informadoras, assim
como consultando fundos
bibliográficos, audiovisuais e sonoros
sobre literatura popular galega. Com
base nesta documentação, elaborou-

se um guião onde se pudesse apoiar a
condução da entrevista. Os objetivos
deste guião eram, além disso, de que
verbalizassem exemplos de tradição
oral, que contassem quem tinha
transmitido esses conhecimentos e se
eles os tinham transmitido a alguém.
• Amparo Dobarro (Zobra-Lalín,
1931).
• Hortensia Taboada (Zobra-Lalín,
1931).
• Celsa Muradás (Zobra-Lalín,
1940).

Quando se faz a recolha?

Consultaram-se as entrevistadas sobre um local para a gravação da
entrevista, no qua estivessem cómodas e que ao mesmo tempo reunisse as
condições de luminosidade e sonoras para o ótimo registo em vídeo. Preparouse um encontro num espaço que se adequava e com a conformidade de todos
os agentes implicados. Foram informadas com clareza e detalhe sobre o
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objetivo da entrevista e o seu uso, assim como uma descrição do processo da
mesma. Também lhes foi solicitado o consentimento para o registo e difusão da
mesma.

Como é feita a recolha?
A recolha realizou-se através de
uma entrevista não estruturada, uma
conversa informal na qual não há
perguntas estabelecidas nem
respostas restringidas, senão que a
entrevistadora vá estimulando e
conduzindo a conversa com base no
guião elaborado e aberta a
modificações, fruto das respostas
obtidas, procurando sempre criar um
clima de confiança através de um
tratamento e linguagem muito
próximos, assim como uma escuta
ativa, para facilitar a expressão franca

das informadoras.
Como o objetivo era que as
informadoras verbalizassem os
exemplos de literatura oral que se
procuravam para registar em vídeo, a
entrevistadora tentou motivar e
conduzir a conversa minimizando a
sua intervenção e realizando uma
escuta ativa, sempre que lhe foi
possível, numa linguagem não verbal.
Recolheram-se os nomes
completos e datas de nascimento das
entrevistadas.

Tratamento dos dados recolhidos.
Uma vez que o objetivo da
entrevista era a realização de um
vídeo para partilhar através de uma
exposição num festival e plataformas
digitais, visualizaram-se as
entrevistas em bruto para se
selecionarem as partes mais
importante, com base no que se
pretendia mostrar, tentando ajustar os
tempos de duração. Procuram
escolher-se exemplos das diferentes

categorias de literatura oral que
saíram na recolhida para se mostrar a
variedade e riqueza existente, mais
propriamente selecionaram-se
manifestações de: contos, lendas,
seres mitológicos, acontecimentos,
anedotas e letras de canções de
invenção popular. Também se
incluíram as suas respostas de como o
aprenderam e se o transmitiram a
alguém e as suas razões.

III. RESULTADOS
O video resultante foi exibido
na exposição física “Nuestros Tesoros”
no festival anteriormente mencionado,
assim como em plataformas digitais
de livre acesso e divulgado através de
redes sociais. Dentro do destacado
projeto Grand Treasures, o subtítulo
foi escrito em inglês e divulgado por
três entidades sociais do projeto nas
suas sociedades locais, desde o seu
alojamento na página web, onde,

todavia está à sua livre disposição.
O vídeo resultante também se
entregou em formato DVD às
entrevistadas. Com base na
experiência obtida na realização das
entrevistas para a compilação do
património cultural imaterial,
realizamos esta publicação online de
livre acesso com recomendações para
o mesmo.
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IV. APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Os vídeos resultantes da
exposição online “'Nuestros Tesoros”
foram a semente do projeto que se
desenvolveu com o apoio económico
de subvenções públicas de âmbito
provincial “Tesouros vivos”. No
mesmo, não só se ampliou o catálogo
de edição de entrevistas em vídeo de
Tesouros Vivos, postos à disposição da
população através do portal web do
projeto e redes sociais, mas também
se completou a seleção de recursos
para ampliar a informação sobre cada
um deles, bem como sobre os seus
protagonistas ou sobre o elemento
patrimonial que tratam na entrevista.
Quisemos criar um espaço que
perdure no tempo e enriquecido com
propostas de difusão e dinamização
para potenciar, por um lado, a
autoestima das pessoas
transmissoras, a visibilidade e
valorização do património cultural
imaterial galego e da memória
coletiva, por outro lado, o diálogo
intergeracional e a participação ativa
na construção do conhecimento,
desde uma perspetiva crítica e
significativa.
Para isto, pareceu-nos
fundamental elaborar materiais
didáticos acessíveis e transferíveis a
qualquer contexto educativo na
geografia galega com propostas de
atividades e recomendações
pedagógicas destinadas a
trabalhadores no âmbito da juventude
(educadores, professores, animadores
socioculturais...).
As propostas didáticas que se
sugerem em torno da entrevista em
vídeo, a estas três mulheres, sobre a
literatura popular, foram orientadas
para a dinamização com jovens entre
os 12-14 anos e procurou-se que

sejam utilizadas por qualquer agente
de educação sem necessidade de
conhecimentos prévios específicos e
adaptável a qualquer contexto da
realidade galega.
As atividades que se propõe
centram-se na investigação e
descoberta experiencial e participativa
do elemento património, assim como
os seus portadores, nos quais o
diálogo intergeracional é inerente e
ambas gerações são as verdadeiras
protagonistas ativas em todo o
processo. Portanto, propõe-se
também sugestões de aplicações
práticas destes saberes hoje em dia,
rompendo assim com a visão arcaica
e estática existente em redor das
tradições como elementos a conservar
como peças de museu e sem
aplicação em tempos vigentes.
Para ilustrar um exemplo disto,
uma das atividades que se propõe é
que os jovens, depois de ver o vídeo,
investiguem em torno deste e
pesquisem lendas e que utilizem os
seus smartphones para registarem em
vídeo ou áudio o que as pessoas lhes
contem. Com a informação compilada,
propõe-se coloca-la na internet
através de um mapa interativo que
permita geolocalizar as lendas no seu
território, a partir do qual se podem
criar percursos dramatizados ou caças
ao tesouro. Com as lendas recolhidas,
também podem criar uma peça
teatral, um corte cinematográfico...
ou qualquer manifestação artística
que eles sugerem. Estas propostas
para verificar a literatura popular com
uma perspetiva atual têm também um
efeito contagioso e multiplicador.
As aplicações tecnológicas que se
apresentam são de livre acesso e fácil
manejo, sempre acompanhadas de
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tutoriais e ilustradas com experiências
inspiradoras já desenvolvidas.
Devido ao espaço territorial tão
limitado do objeto de investigação e
estudo que se recolhe no vídeo, não
achamos necessário apresentar as
traduções do texto original do
material didático. Embora as ideias
mostradas e o enfoque metodológico
do mesmo possam servir de
inspiração para criar novas propostas
em qualquer contexto sociocultural do
mundo, as referentes recolhas
patrimoniais que se trabalham são tão
intrinsecamente locais que a maioria
das propostas não teriam aplicação
direta fora de Galiza, o que nos levou
a decidir em manter os textos
unicamente em galego. Seria inútil
para os adolescentes na Polónia, por
exemplo, perguntarem em casa sobre

a Antaxurada (um ser mítico, próprio
do imaginário galego), ou que
tivessem como referência canções
tradicionais galegas para os convidar
a recolher outras na sua realidade
mais imediata. Reiteramos, no
entanto, que se são absolutamente
transferíveis, tanto a perspetiva
metodológica (búsca ativa de
informação, investigação social e
criação cultural coletiva) como a
tipologia de atividades, mesmo os
conteúdos patrimoniais teriam que ser
alterados para os apropriados à
cultura onde se quiserem desenvolver
as propostas didáticas. Em Xandobela
preocupamo-nos muito em desenhar
as estratégias didáticas para garantir
absolutamente a transferibilidade dos
métodos e atividades inerentes no
guia.
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V. AVALIAÇÃO
Vídeo “Amparo, Celsa e
Hortensia e os contos”: a utilidade
do vídeo ao longo dos anos tem sido
mais que demonstrada através da sua
exploração em diferentes projetos de
âmbito local, regional e internacional.
Serviu para difundir o património
cultural imaterial, em geral, e o
relativo património literário e oral de
Galiza, em particular, aos nossos
sócios europeus, mostrando a riqueza
e diversidade do PCI europeu e o seu
indubitável valor social: deu lugar à
realização de propostas de divulgação
mais amplas, como foi a exposição
que teve lugar nos Encontros de
Música Tradicional de Carboeiro;
forma parte da galeria de vídeos do
“Proxeto Tesouros Vivos” com o que
se pretende dar visibilidade e valorizar

o papel fundamental das pessoas
portadoras de património cultural
imaterial em Galiza: e, por último,
permitiu seguir explorando as suas
enormes oportunidades didáticas e
divulgadoras através do desenho e
desenvolvimento do material didático.
Material didático “Propostas
didácticas arredor do patrimonio
oral”: até hoje ainda não foi testado
por parte dos professores e pessoal
educador alheio a Xandobela, pelo
que não dispomos de dados nem
avaliações ao respeito. Mas sim,
estamos na posição de decidir que o
pessoal de Xandobela desenvolveu
algumas experiências propostas na
unidade didática, validado a sua
pertinência e validade.
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I.
VI. CONCLUSÕES
Os meios técnicos para o registo
audiovisual da entrevista e posterior
edição do que dispúnhamos até então,
não eram os melhores e isto refletiuse na qualidade do vídeo: o áudio é
pobre e inclusive, por vezes,
ininteligíveis; o vídeo peca por
excesso de duração e falta de
dinamismo. mesmo assim, os
conteúdos do mesmo cumprem com
os objetivos. Em muitas ocasiões, a
falta ou escassez de recursos

económicos para desenvolver este
tipo de projetos, prejudica a qualidade
técnica para oferecer seus produtos
ou resultados.
Para a aplicação dos recursos
didáticos, depende-se em grande
parte, da motivação e iniciativa do
corpo docente, que dadas as
circunstâncias laborais, nem sempre
reúnem a vontade e disponibilidade
necessárias para as levarem a cabo.
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RECOLHIDA DE
PATRIMÓNIO ORAL E
LITERÁRIO:
OUTROS EXEMPLOS DE
BOAS PRÁTICAS
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EM PORTUGAL
II.
De boca a orelha. Contos, lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas... à
descoberta do património oral das 4 cidades é um projeto proveniente de
uma proposta de ação educativa que foi levado a cabo nos anos letivos
entre 2014 e 2017, nos concelhos de Fundão, Marinha Grande,
Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo António.
https://www.cm-montemornovo.pt/pt/siteviver/educacao/PublishingImages/Paginas/Projeto---À-Descoberta-das-4Cidades/De%20boca%20a%20orelha.pdf
Memoriamedia é um projeto da responsabilidade da Cooperativa Cultural
CRL, que existe desde 2006. Tem como objetivo o estudo, a
inventariação e divulgação de manifestações do património cultural
imaterial.
https://www.memoriamedia.net/index.php/home/o-projecto
Tradição Oral do Concelho de Constançia: património cultural imaterial,
foi um projeto executado pelo Museu dos Rios e das Artes Marítimas e
pela Escola Básica e Secundária Luís de Camões. Teve como objetivo a
recolha de património cultural imaterial do concelho de Constância. Esta
recolha foi realizada por crianças entre os 10 e 12 anos de idade, que
frequentavam os 5º e 6º anos de escolaridade do ensino básico.
O produto final desta recolha foi a obra Tradição Oral do Concelho de
Constância – Património Cultural Imaterial, que contém diversos géneros
de literatura oral tradicional: orações, rezas, provérbios, cantigas,
adivinhas, romances, contos, etc .
https://www.pportodosmuseus.pt/2019/09/17/apresentacao-do-livrotradicao-oral-do-concelho-de-constancia/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/literatura-tradicional/
https://revistafabulas.com/2016/03/03/a-literatura-de-tradicao-oral/
http://aprenderamadeira.net/conto-de-tradicao-oral/
https://www.dn.pt/sociedade/contos-de-fada-sao-mais-antigos-do-quese-pensa-vem-da-idade-do-bronze-4990518.html
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NA GALIZA (ESPANHA)
Na Galiza são inúmeras as experiências e projetos de recolha e divulgação
do património literário e oral vivo. Apresentamos aqui uma pequena seleção
que mostra a heterogeneidade das propostas em termos de formato, suporte e
tipo de ações. Optamos por aqueles com os quais compartilhamos a visão
colaborativa e participativa da pesquisa de campo e da recolha, bem como a
abordagem criativa dos canais e formatos de divulgação.
Projeto “Pontenafala”, do Concelho de Ponteceso
https://pontenafala.wordpress.com/
Projeto “Fálame de San Sadurniño”, do Concelho de San Sadurniño
http://www.falamedesansadurnino.org/
Web “Galicia Encantada” https://galiciaencantada.com/
“Polafías”, secção de literatura de tradição oral da web da AELG
(Associação de escritoras e escritores em língua galega)
https://www.aelg.gal/Polafias/
Projeto “Cafés da memoria” do Museo do Pobo Galego
http://www.museodopobo.gal/web/uploads/files/Caf%C3%A9%20da
%20Memoria%20resumo.pdf
Projeto “Patrimonio do Xurés”, da Reserva da Biosfera Transfronteiriça
Gerês-Xurés http://illabufarda.gal/Patrimonio-do-Xures
https://www.facebook.com/pg/patrimoniodoxures/about/?
ref=page_internal
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=26506
Web colaborativa “Orella pendella” https://orellapendella.gal/
Projeto “Contos do Mar”, dos Concelhos de Carnota, Dumbría e Fisterra
https://contosdomar.com/
Projeto “Arrolos de Rianxo” do Concello de Rianxo e Maos_Innovación
Social https://maos.gal/portfolio/arrolos-de-rianxo/
APOI_Arquivo do património oral da identidade
http://apoi.museodopobo.gal/information.html
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EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS
COM O ISOLAMENTO
DA SOLI. INSIEME. Blog de Michela Chimenti
“Fotografo sconosciuti in giro per il mondo da 5 anni ormai. Un sorriso, lo
scambio di sguardi e la condivisione dello stesso spazio aiutano a
stabilire in pochi attimi una connessione fra me e l’altro. Ho pensato che
non sarebbe stato poi tanto diverso provarci attraverso il computer. Così
ho iniziato a cercare famiglie numerose, situazioni particolari, dal nord al
sud Italia, e poi fuori dai confini nazionali, per capire quale sia stata e sia
ancora oggi, la percezione del coronavirus, e quali soluzioni sono state
trovate per sopravvivere alla convivenza forzata. Da soli. Insieme”.
https://www.michelachimenti.com/home/da-soli-insieme
2020 Testimonios de una pandemia - Antropología del presente- Desde
el Museo Etnográfico de Castilla:
https://www.youtube.com/watch?v=pDRGwWB2u9A&feature=youtu.be
Poiares grava o seu patrimônio cultural a janela - 30 abril 2020:
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/noticias2-2/2566-poiares-grava-oseu-patrimonio-cultural-a-janela?fbclid=IwAR21Df9uztVDS5Rec_mMwB0wpIvfW-42dthgyU4AAgOiZKAKZdjb1CFFTQ
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TEATRO LABIRINTO
PASSO A PASSO
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O QUE É O TEATRO
LABIRINTO?
Teatro Labirinto (ou Teatro Labirinto Sensorial) é uma metodologia de
teatro desenvolvida por Iwan Brioc, um consultor Welsh em Applied Teatro 8 e
diretor do Teatro Cynefin, uma plataforma com base no Reino Unido para
ativismo comunitário através do teatro 9. No processo de criar esta
metodologia, Iwan foi inspirado por by the “Poetics of Senses” de Enrique
Vargas e as práticas de Augusto Boal que foi um dos seus tutores ao longo do
seu percurso profissional.
No seu site oficial10, ele descreve Teatro Labirinto Sensorial nas seguintes
palavras:
“Membros de audiência individual percorrem sozinhos através de um
escurecido labirinto tridimensional e ao longo do caminho encontram
momentos e encontros que provocam memórias sensoriais subconscientes
(portais sensoriais) nos quais eles são gentilmente convidados a cair. A
aceitação deste convite constrói tal tempo e espaço, eu e tu, o começo interior
e o exterior do colapso. Enquadrado para a audiência como “teatro”, este
espaço também assume as dimensões adicionadas do espaço estético –
memória e imaginação: para que a consciência e este processo condicionado
de construção a que chamamos “realidade” se possa tornar um fenómeno
observável – observado pela “personagem” do viajante na performance”.
Na verdade, Teatro Labirinto está diretamente ligado a pelo menos quatro
metodologias teatrais/conceitos diferentes: Teatro Sensorial, Teatro of the
Oppressed, Teatro Social e Context-Oriented Theatre.
Qualquer tipo de teatro é “awakening” sentidos, mas o Sensorial Teatro
foca-se num tipo diferente de “engagement” da audiência.
Se na Grécia Antiga, de acordo com Aristóteles, o objetivo do drama era
um tipo de purgatório ou catarse de emoções, a vista modernista de Brecht
inclina-se para um papel mais utilitarista do teatro. Brecht pensou que teatro
deveria apelar não aos sentimentos do espetador, mas à sua razão. Enquanto
ainda fornecia entretenimento, deveria ser fortemente didática e capaz de
provocar mudança social. Ele argumentou que em peças antecessoras o
espetador tendia a identificar-se com as personagens no palco e tornar-se
emocionalmente envolvida com elas em vez de estar agitado a pensar na sua
8www.iwanbrioc.com
9www.cynefin.org

10Idem 8
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própria vida. Para encorajar a audiência a adotar uma attitude mais critica ao
que estava a acontecer no placo, Brecht desenvolveu o seu "alienation effect" –
o uso de técnica não elusivas para lembrar os espetadores que eles estão num
teatro a assistir uma promulgação da realidade em vez da própria realidade 11.
Brecht não está a ignorar as emoções, mas prefere focar-se em revelar a
experiência humana tal como é, para além de qualquer contexto particular.
Portanto, uma peça de teatro está sempre a trazer para o palco a sociedade
nas suas formas complexas – quer seja na dimensão fundamental da
existência humana ou a manifestação de “microsociedades”, tal como casais,
famílias, pequenos grupos sociais, etc.
Outra figura importante na definição do papel do teatro foi Augusto Boal
que, na sua tentative de crear um “people’s teatro” no Brasil nos anos 80,
desenvolveu um modelo que transforma o palco num fórum onde a audiência e
atores podem propor estratégias para ultrapassar a opressão. Foi assim que
Theatre of the Oppressed nasceu – ao quebrar a quarta parede entre atores e
audiência – e ao tornar os espetadores em “espet-atores”. A singularidade
dessa abordagem está na motivação que leva o público a “invadir” o palco. Ao
descrever uma situação do drama da vida real dos atores-espectadores, “eles
se identificam, reconhecem ou ressoam com o caráter do protagonista e são
atraídos a intervir frequentemente por compaixão”12.
Por exemplo, no teatro do Fórum (parte do Teatro dos Oprimidos - veja a
fig. 1), uma peça é representada por um conflito não resolvido e reinterpretada
aberta a qualquer pessoa na plateia - para inserir e substituir o ator que eles
identificam como oprimidos e mostram como agiriam para resolver essa
situação.

11Encyclopaedia Britannica, 1995
12Jones, I.S., 2010, Context Oriented Teatro: A Teatro-Based Approach to Mindfulness; a
Mindfulness-Based Approach to Teatro, retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/236584333_Context_Oriented_Teatro_A_TeatroBased_Approach_to_Mindfulness_a_Mindfulness-Based_Approach_to_Teatro

222

Analisar diferentes perspectivas da mesma situação geralmente leva a
uma melhor compreensão das razões por trás dela e oferece soluções
potenciais, o que nos leva à intenção inicial de Boal - promover mudanças no
mundo.
O Teatro dos Oprimidos cai sob a égide do Teatro Social, que tum objetivo
semelhante - não se concentra na estética, segue uma agenda social bastante
específica. Segundo Thompson, J. & Schechner, R. geralmente ocorre em locais
muito diversos (de prisões, campos de refugiados e hospitais a escolas,
orfanatos e lares para idosos) e envolve principalmente a participação de
pessoas vulneráveis, desfavorecidas e comunidades marginalizadas. Portanto,
ao usar o espaço não convencional para suas manifestações, o teatro social
também transforma “não intérpretes” em intérpretes.
Segundo Iwan Brioc, no Context-Oriented Theatre, a atenção recai sobre o
contexto, pois o espaço estético é visto como um “portal da existência”,
reunindo um só lugar o interior e o exterior, a catástrofe completa de estar
vivo.
Da maneira que a Universitur Association a percebe e aplica, o Teatro
Labirinto pode ser aninhado na categoria Teatro Aplicado (junto com o Teatro
Comunitário, Teatro para o Desenvolvimento, Teatro na educação etc.). É
participativo e orientado ao contexto, e pode ter um impacto significativo no
grupo que o constrói, nos espectadores e na imagem do local que o “hospeda”.
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COMO O APRENDEMOS?
COMO O POMOS EM PRÁTICA?
Alguns dos atuais membros da Universitur tiveram a oportunidade de
conhecer e trabalhar com o próprio Iwan Brioc durante vários projetos para
jovens, desenvolvidos pela Associação Epsilon III e seus parceiros em 20082011. A brilhante idéia de usar o Teatro Labirinto dentro dos museus (e os
créditos vão para Lucian Branea) foi totalmente adotada e levada a cabo pela
Universitur desde a sua fundação, dado que os seus membros fundadores
estavam a estudar ou ensinar Geografia do Turismo. Portanto, usar o Teatro
Labirinto como uma ferramenta interpretativa do espaço em geral, e as
instituições culturais em particular tornaram-se uma prioridade para a ONG.
Labyrintheme (2010-2012) foi uma dessas experiências valiosas para os
atuais membros da Universitur. Foi um projeto internacional co-financiado pelo
Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão Europeia e
coordenado pela Associação Epsilon III e pela ONG búlgara BIVEDA. O
resultado central deste projeto foi configurar um curso de treino e uma série
de workshops que apoiam o uso de abordagens, métodos e técnicas de teatro
participativo em instituições que gerenciam e exibem património em toda a
Europa. O projeto resultou em dois manuais:
“Back to our senses. A Labyrintheme Handbook for trainers.”
“It's all about Games. A Labyrintheme Handbook for trainees.”
Labyrinth of Conflicts foi o primeiro projeto do Universitur (Programa
Juventude em Ação, o antigo Erasmus +), que visava abordar questões como
conflitos interculturais e migração, além de interpretar o espaço rural romeno
através dos olhos de jovens de diferentes origens, usando o teatro de
labirintos.
Contos de fadas e fábulas (Basme și fantasme) foi a primeira
apresentação "aberta ao público" e foi inspirada em superstições e contos de
fadas tradicionais, promovendo uma herança imaterial entre seus criadores e
espet-atores.
Com as Gypsy Girls (La țigănci) foi a primeira apresentação dedicada ao
patromónio literário. O tema foi inspirado pela pequena história escrita por
Mircea Eliade, e vários momentos do labirinto tiveram como objetivo recriar a
atmosfera retratada pelo autor. Também marcou um momento importante no
desenvolvimento da Universitur, uma vez que oito dos membros decidiram
morar juntos, morar em comunidade numa casa grande e antiga que também
seria usada para apresentações, oficinas e outros eventos culturais.
Lead (Plumb) foi uma performance sensorial de Teatro Labirinto dedicada
aos poetas George e Agatha Bacovia, organizada na sua casa memorial. Além
de promover o património literário de maneira participativa, a colaboração com
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uma instituição pública com visões bastante conservadoras foi um passo
importante, que moldou a visão futura da associação sobre o assunto.
Todas as experiências mencionadas acima tiveram um impacto
significativo na forma como a Universitur percebe o uso e a interpretação do
património. Eles também destacaram a necessidade crucial de preservação e
promoção do patromónio, especialmente quando se trata de seu lado
intangível - tradições, costumes, literatura oral etc.
O Teatro Labirinto é uma excelente ferramenta de provocação - estimula a
curiosidade de todas as pessoas envolvidas e chama a atenção para o tema e o
espaço utilizado para a performance. Portanto, adere a um dos princípios de
interpretação de Tilden: “O principal objetivo da interpretação não é a
instrução, mas a provocação”13. Ele gera consciência quase instantaneamente e
tum impacto mais significativo do que outros métodos (tanto de intensidade
quanto de duração) devido ao seu forte vínculo com emoções e consciência.
Além disso, a preparação de uma performance de teatro de labirinto só é
possível aprendendo as convenções e comportamentos dos espaços e
comunidades em que se desenrola, de modo a promover uma compreensão
mútua e um diálogo social que acabará por levar à tolerância, aceitação e
mudança para melhor.

COMO O FAZEM OUTROS?
(NA ROMÉNIA)
Companhia de Teatro Labirinto
O fundador da Theater Labyrinth Company (LTC), Bogdan Nechifor, entrou
em contato com esse método em 2008, durante um curso de treino em Milão,
liderado pelo diretor galês Iwan Brioc. Bogdan diz que fundou o LTC devido ao
impacto que esse método tem sobre os participantes, sejam eles construtores
ou espectadores. O LTC tem como objetivo desenvolver e trazer esse tipo de
performance no cenário cultural romeno.
Além das apresentações e eventos que coordenam, a Companhia ajudou a
espalhar essa metodologia, disseminando-a em várias cidades romenas
importantes (Craiova, Cluj, Sibiu, Timișoara e Iași) para novos grupos e
associações.
A empresa também é um dos membros fundadores da rede internacional
The Republic of The Imagination, que lida com pesquisa e desenvolvimento de
artes participativas em nível europeu.
13Tilden, F. (1957). Interpreting our heritage: Principles and practices for visitor services in parks,
museums, and historic places. University of North Carolina Press.
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Mais detalhes sobre suas atividades podem ser encontrados nos seguintes
links:
https://www.facebook.com/CompaniaDeTeatruLabirint
https://www.youtube.com/watch?v=2xFpSeoQBRs
Aqui estão dois exemplos de projetos desenvolvidos pela Theater
Labyrinth Company:
iCarus
Iwan Brioc supervisionou todo o processo criativo da performance do
iCarus, dirigida por Bogdan Nechifor, com a participação de 30 artistas de
diversas áreas. O projeto foi financiado pelo ARCUB - Centro Cultural de
Bucareste, dentro do programa "Bucareste - Cidade Invisível 2016.
https://arcub.ro/eveniment/icarus-spectacol-de-teatru/
O diário da Ariadne – projeto dedicado a estudantes do ensino médio
Projeto desenvolvido em parceria com a Inspetoria Escolar do Município de
Bucareste, financiado pela Câmara de Bucareste através do PROEDUS CIVITAS
no âmbito da Parceria Cívica pela Educação. O grupo alvo consistiu em 40
estudantes de 8 unidades educacionais em Bucareste. O workshop durou 6
dias e teve como objetivo criar três apresentações de teatro de labirinto.
ASYLUM Labyrinth Theater
O ASYLUM Teatro Labirinto foi fundado em 2017 e foram criadas 4
apresentações de teatro labirinto – “Arcanos Maiores”, “Ninho”, “Metamorfoses”
e “Bastidores”. Na opinião deles, o Teatro Labirinto é uma manifestação
artística que envolve uma interação direta e constante com o espectador, um
apelo à introspeção sobre a natureza das emoções humanas. É uma aventura
dos sentidos, uma jornada introspetiva, onde a ilusão é homogeneizada com a
realidade, os sonhos tomam forma e os sentimentos adquirem novos valores.
Convenções e muros teatrais desmoronam e as únicas coisas que permanecem
são a experiência e o momento presente.” Além das apresentações, o Asylum
Teatro Labirinto também organiza workshops de desenvolvimento e
autoconhecimento, abertas ao público, com base em exercícios e treinos
específicos ao método do Labirinto Sensorial Teatro.
"LascărRosetti" Theoretical High School, de Răducăneni, distrito
de Iași
Durante o projeto “Somos diferentes, mas parecidos” 50 jovens e os seus
professores, vindos da Finlândia, Polônia, Grécia, Bulgária, Itália e Alemanha,
usaram quatro salas de aula para projetar uma performance de teatro
labirinto, apresentando visões diferentes (científicas, religiosas) sobre a origem
do mundo.
Labyrinth-Creation and Book Club of “George Coșbuc” National
College from Motru, Târgu Jiu
19 alunos do Colégio Nacional George Coșbuc de Motru fundaram este
clube dedicado à organização de oficinas baseadas em métodos de educação
não formal, entre os quais eles também usam o Teatro Labirinto. Uma das suas
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performances se concentrou na vida e obra do grande escultor romeno
Constantin Brîncuși.
Constanța State Teatro in collaboration with Constanța National
Museum of History and Archeology - “Drops of History” Labirinth
Teatro Performance
“Drops of History” foi uma performance de teatro de labirinto criada em
três planos. Foi baseado nas histórias de vida de pessoas cujos epitáfios estão
inscritos nas lápides do parque arqueológico perto do Museu de História. Os
personagens são habitantes da antiga cidade de Tomis (aproximadamente
2000 anos atrás), que falam sobre suas alegrias e realizações, seus dramas,
tristezas, remorsos, recompondo a vida da cidade antiga.
As numerosas pessoas envolvidas na criação dessa performance - 15
atores e 40 não atores, o fio épico da história, o ambiente proporcionado pelas
ruínas antigas, a luz fornecida apenas por velas, tochas e lâmpadas, a trilha
sonora inspirada na música celta, e o itinerário passando por três espaços
parecidos com um palco recriou a atmosfera de dois milênios atrás e levou os
espectadores a um tempo e estado de descrição por Ovídio em “Tristia” como
“a alegria de sofrer em Tomis.”

227

COMO ORGANIZÁ-LO
A prática do teatro de labirinto é um processo complexo de atuação
interdisciplinar; portanto, não existe “receita para um resultado perfeito”; dado
que o desempenho depende de um número infinito de variáveis, o resultado
obtido será perfeito e único.
No entanto, existem certas etapas a serem seguidas para alcançar seus
objetivos usando essa metodologia.

Vocabulário
GRUPO CRIADOR: o grupo que dá à luz a performance. Eles podem ser
profissionais, não profissionais ou uma mistura entre as duas categorias.
Eles passarão por um treino para desenvolver momentos no labirinto e
atuar como uma equipe durante todo o processo .
PÚBLICO ESPECT-ACTOR: as pessoas que passarão pelo labirinto, a
plateia. Cada um deles cobrirá o itinerário por conta própria, tendo uma
experiência particular e pessoal
MOMENTO: para ao longo do itinerário do labirinto, cada um projetado
por um ou mais criadores. O desempenho do labirinto é composto por
vários momentos interligados .
FACILITADORA(S): a(s) pessoa(s) que lideram o grupo de criadores
para a criação do labirinto; Muitas vezes, aquele que liga os momentos
para criar uma coerência espacial e conceitual da performance .

Fases

1
DEFINIR O PROPÓSITO E
OS OBJETIVOS DA ATUAÇÃO
Este é o momento em que você deve analisar as prioridades e o que você
deseja alcançar principalmente com a performance do teatro de labirinto.
Basicamente, você deve decidir qual é o seu foco “número um”.
• É uma experiência profunda, interna e externa para o grupo de
criadores?
• É uma experiência de mudança de vida para o público?
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É uma maneira de agregar valor e promover o espaço que hospeda o
desempenho?
• É uma maneira de gerar conscientização sobre certas questões sociais?
Obviamente, não importa qual seja a principal prioridade, você conseguirá
lidar com todas as partes envolvidas, seja sobre os criadores do grupo, o
público, o espaço ou a própria ação.
•

2
ENCONTRAR UM GRUPO CRIADOR
Depois de decidir o foco do processo, você precisa encontrar o grupo
adequado de criadores. É essencial definir um perfil para as ações posteriores.
Se você está buscando uma performance espetacular, seria útil ter na equipe
uma mistura de pessoas com formação artística, habilidades práticas e
discernimento direcionado. Se seu objetivo é trabalhar com pessoas de áreas
desfavorecidas e se concentrar no desenvolvimento pessoal e no processo de
aprendizado, saber como abordá-las é mais importante do que encontrar
tipologias úteis para o desempenho. Se seu objetivo é colocar o espaço com o
qual você está trabalhando sob uma nova luz, seria crucial ter uma mistura de
criadores - alguns familiarizados com o contexto local e outros que vieram de
fora.

3
ENCONTRAR UM LUGAR ADEQUADO
Mesmo que o teatro de labirinto seja favorável ao espaço e uma das ideias
por trás dele seja transformar o espaço (como você o encontra) no lugar (será
discutido abaixo), uma configuração com certos recursos facilitará o processo.
• Certifique-se de que as pessoas que o gerenciam estejam abertas a
atividades participativas e sejam flexíveis quando se trata de
transformação do espaço - as coisas serão movidas e mudadas durante a
preparação da apresentação. Se estiver a trabalhar com instituições com
abordagens conservadoras (“Não toque nas exposições”), precisará
garantir a todos os meios que seus pertences são seguros e que a equipe
de trabalho é totalmente responsável e capaz de entregar o local como
encontrou isto.
• Encontre um espaço adequado ao seu tópico, se isso for relevante para o
tópico do seu projeto. No entanto, isso não é obrigatório, é apenas uma
recomendação, dado que geralmente o espaço é determinante quando se
trata de “moldar um momento” para o desempenho. Às vezes, se o
espaço tem uma forte “personalidade”, o tópico que define com
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•
•

•

•

antecedência desaparece.
Escolha um espaço que também possa hospedar os ensaios, não apenas
o desempenho final.
Verifique se está logisticamente adequado. Ele precisa estar acessível e
disponível por longas horas - às vezes é difícil estimar quanto tempo leva
para configurar o desempenho. Seria extremamente útil ter mais de um
ponto de acesso, para que sua entrada possa ser separada da sua saída.
Verifique se é seguro. Mesmo que locais abandonados sejam “tesouros”
para o teatro de labirintos, a segurança vem em primeiro lugar. Deixe
isso claro para o grupo de criadores também.
Verifique se você tem alternativas para mudanças climáticas.

4
DESENHAR O TREINO
PARA O GRUPO CRIADOR
Para preparar um projeto de treino eficiente, você precisa conhecer o
perfil dos membros do grupo. Informações sobre idade, experiência e
antecedentes podem ser úteis para personalizar as atividades de acordo com
as necessidades dos grupos.
Não importa quão heterogêneo o grupo seja ou se seus membros já
estejam acostumados, o treino deve dedicar um tempo significativo à coesão
do grupo e à criação de um espaço seguro para todos.
Se o objetivo do seu treino é passar o método do teatro de labirinto, isso
deve refletir-se na maneira como você estrutura as atividades e em seus
interrogatórios. Para esse fim, é útil incluir pelo menos uma pesquisa todos os
dias para abordar as atividades de um ponto de vista mais metodológico. Se o
objetivo é que a ferramenta seja replicada, seus alunos (participantes)
precisam entender os objetivos de aprendizagem e o papel que cada atividade
desempenha no processo geral.

5
DEFINIR O PERFIL DO
PÚBLICO ESPECT-ACTOR
Ao decidir esse perfil, lembre-se também de seus objetivos
organizacionais de médio e longo prazo. Pode convidar:
• O público em geral, aleatoriamente, se tudo o que você deseja é
conscientizar sobre um tópico específico;
• Pessoas-chave de determinadas organizações e instituições, para que
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•

possam experimentar o método, já que é extremamente difícil descrever
com precisão o teatro de labirinto para alguém que nunca o
experimentou; isso o ajudará a estabelecer as bases para a colaboração
futura e os ajudará a tomar decisões informadas sobre sua colaboração;
Um determinado grupo de pessoas ou indivíduos que você gostaria de
trazer como futuros criadores de teatro de labirinto.

6
REALIZAR O ATELIER*
Flexibilidade e raciocínio rápido são essenciais na implementação de um
treino de teatro de labirinto. Tomar constantemente o pulso do seu grupo e
adaptar-se às necessidades deles é crucial para o resultado final. Há casos em
que você pode ter preparado seu treino até o minuto, mas seu grupo não
responde bem às atividades ou segue uma direção diferente de maneira
criativa. Você deve entender que está liderando um processo sensível e, às
vezes, imprevisível. Portanto, se isso acontecer, isso não significa que você
falhou, apenas significa que você precisa se adaptar. É por isso que é ideal que
um treinador com experiência em lidar com vários grupos-alvo lidere o ensaio.

7
LOGÍSTICA DA ATUAÇÃO
● O seu ponto de partida / entrada deve estar separado do seu ponto de
chegada / saída. Se isso não for possível, você deve encontrar uma
maneira de impedir que os atores que estão saindo do programa se
encontrem com os atores que estão entrando.
● Cada ator espectador entrará no labirinto sozinho, então você precisa
marcar uma consulta para cada um deles e garantir que eles o
mantenham. Se todos os seus espectadores aparecerem ao mesmo
tempo, alguns deles podem esperar horas antes de entrar. Com isso em
mente, consulte seus criadores para decidir o número de espectadores
que seu grupo pode acomodar uma performance. Lembre-se de que cada
criador precisa repetir seu momento para cada ator que aparecer. Estime
que os espectadores entrem em intervalos de 7 a 15 minutos entre eles
e calculem a partir daí.
● O que acontece no ponto de entrada é extremamente importante para
toda a performance, pois define o ritmo e a sensação do que vem a
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seguir. O primeiro momento pode ser concebido como uma sala de
espera comum para os espectadores, uma zona de amortecimento entre
o mundo exterior e o labirinto. A pessoa encarregada desse momento
também ficará encarregada de manter o tempo e dizer aos espectadores
quando entrar no labirinto.
● Para obter um fluxo ideal durante o desempenho, deve garantir que cada
momento tenha uma conexão física segura e razoavelmente acessível
com os momentos que vêm antes e depois. Certifique-se de que o ator
sempre seja guiado de um momento para o outro, seja ele visível ou
orientação invisível. Pode usar sinais ou pessoas para garantir que isso
aconteça. Se o espectador puder ver a pessoa a guiá-la, essa pessoa
deve fazer parte da narrativa da performance. Se eles não podem vê-los,
eles são chamados de “conector”. Os conectores geralmente ficam
ocultos e são responsáveis pelas instalações operacionais, dando dicas
aos criadores ou intervindo no caso de algo dar errado. Eles são uma
parte importante da performance, pois podem ajudar a regular o fluxo de
espectadores dentro da performance e garantir que eles não se cruzem.
Os conectores podem ser voluntários externos familiarizados com o
conceito de teatro labirinto ou participantes que decidiram não ter um
momento próprio, mas ainda querem envolver-se na apresentação.
● Mesmo com tudo cronometrado perfeitamente, a natureza pessoal e
emocional dessa experiência pode tornar o desempenho imprevisível.
Certifique-se de que todos os criadores possam comunicar-se, o
facilitador e outra equipe de suporte durante a apresentação, mas de
maneira furtiva (sem telefones óbvios, a menos que façam parte da
narrativa). Ajuda se os criadores sabem qual é o momento antes e
depois do seu próprio momento e estabelecem algum tipo de sistema de
sinal para se comunicarem, fazendo com que tudo pareça fazer parte do
desempenho. Os sinais são mais usados para informar os outros quando
é seguro enviar o elemento que está a percorrer o labirinto para o
próximo momento ou se eles estão a demorar demais e a perturbar o
ritmo da performance.
● O momento final do labirinto deve ser um local para feedback e
descompressão. Assim como no primeiro momento, o último é uma zona
de amortecimento entre o labirinto e o mundo exterior. Não há
necessidade de muitas palavras faladas no momento; portanto, peça
feedback por escrito e tente oferecer aos espectadores muito espaço
pessoal. Tente evitar reuni-los em grupos para que não fiquem tentados
a trocar opiniões sobre suas experiências. Isso não é para limitar a sua
liberdade de expressão, mas para permitir que eles tenham espaço
mental e emocional para processar a experiência antes que eles
comecem a falar sobre ela.
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8
AVALIAÇÃO
O feedback de todas as pessoas envolvidas nesse processo é importante,
pois pode fornecer informações e inspiração valiosas para empreendimentos
futuros:
• Verificar regularmente os comentários dos seus criadores de conteúdo
durante o ensaio ajudará você a melhorar o processo à medida que
avança e será benéfico para a qualidade do desempenho. Faça uma
sessão de feedback final (e curta) após a apresentação com todos os
envolvidos (criadores, voluntários e equipe de suporte).
• O feedback que você recebe no momento final da performance dos
atores-espectadores geralmente será emocional. Compartilhe com
seus criadores. Passar horas um só lugar, repetindo-se para todas as
pessoas que aparecerem, pode ser uma experiência exaustiva e
emocional. Compartilhar o feedback emocional dos atoresespectadores trará um encerramento para todo o processo e fará com
que todos se sintam incluídos e conectados.
• Alguns dias ou uma semana após a apresentação, envie outra
solicitação de feedback aos atores e criadores das especificações.
Simplifique e vá direto ao ponto e você receberá uma avaliação mais
racional e construtiva que poderá levar em consideração para suas
próximas iniciativas.
• Por último, mas não menos importante, obtenha feedback dos
proprietários / responsáveis pelo espaço que você usou para seu
ensaio e desempenho. Veja quais etapas você pode seguir no futuro
para melhorar como você gere esse espaço e seu relacionamento com
seus proprietários / responsáveis / vizinhos.
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ANEXO AO PUNTO 6.

REALIZAR O ATELIER:
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E SUGESTÕES
PARA A ESTRUTURA

A lista abaixo não é obrigatória, nem exaustiva, e pode ser adicionada ou
adaptada da forma ou pelo modo que a pessoa ou organizações que tentam
usar o método do teatro de labirinto se ajustarem. As atividades em si são
para fins indicativos, embora seja recomendável adaptar as atividades
escolhidas para se ajustarem às quatro partes principais da estrutura sugerida
(I-IV).

Parte I – Coesão do grupo

Nomeie os jogos, se necessário
Exemplo: um círculo, cada pessoa diz seu nome e faz um gesto; a
próxima pessoa deve repetir todos os nomes e gestos das pessoas antes e
depois dizer os seus próprios e assim por diante.
Jogos para se conhecerem uns aos outros
Exemplo: “speed dating” com perguntas, algumas das quais podem ser
especificamente adaptadas ao seu tópico.
Duração: se o tempo permitir, dedique pelo menos um dia de trabalho
completo a esta parte. É importante que seus participantes se sintam seguros
e à vontade uns com os outros, pois durante as atividades a seguir, você
frequentemente solicita que testem seus próprios limites emocionais,
compartilhem pensamentos e sentimentos e expandam sua zona de conforto
pessoal.

Parte II – Introspeção (coesão de grupo)

Viagem para agora
Primeira parte: Sente-se confortavelmente em círculo. Peça aos
participantes que fechem os olhos e ouçam silenciosamente as palavras do
facilitador. Peça-lhes que se concentrem nas imagens, memórias e sentimentos
que surgem (sem falar ou tentar responder em voz alta).
Faça-lhes uma série de perguntas que levarão à introspeção. Entre elas,
adicione perguntas relacionadas ao tema do labirinto para ajudá-los a começar
a pensar sobre isso de uma maneira descontraída e a desenvolver a sua
criatividade. Por exemplo, se deseja que o seu labirinto se concentre nos
costumes e tradições, você pode adicionar algumas perguntas que explorarão
a sua conexão pessoal com elas.
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Exemplos de perguntas que pode fazer (esta lista não é obrigatória ou
completa):
Feche os olhos, relaxe, esvazie sua mente. Pense na sua infância. Qual é a
sua primeira lembrança quando criança? Onde morou? Lembre-se do quarto
onde dormiu. Consegue lembrar-se de como cheirava? Qual foi a sua comida
favorita? Que jogos jogou? Com quem os interpretou? Alguém lhe contou
histórias? Qual foi sua história favorita? Você gostou de ler quando era jovem?
O que gostou de ler? Quando saiu para explorar o mundo? Que experiência de
sua juventude o faz sorrir ainda hoje? Lembre-se das escolhas que fez ao
longo do caminho, das pessoas que conheceu. Conheceu alguém que o
influenciou a estar na estrada em que está caminhando hoje. Quem era essa
pessoa? Ainda está em contato com essa pessoa? O que o traz aqui hoje? Hoje
tomou café da manhã? Como se está a sentir agora?
Duração: ±15 min
Segunda parte: Coloque uma folha muito grande de papel no centro (de
preferência redonda) e algumas cores, lápis, marcadores etc. Escreva AGORA
no centro do papel. Peça aos participantes que se sentem ao redor do papel e
pararem momento para pensar sobre a sua vida e como chegaram até AQUI e
AGORA. A borda do papel é o começo da sua vida e o centro é AGORA, onde
todos nos encontramos. Em silêncio, desenhe a sua vida no papel, da borda ao
centro. Represente o que quiser, deixe de fora o que quiser. Quando todos
terminam, quem quiser pode apresentar a todos os seus desenhos e alguns
aspetos da sua vida. Eles não precisam explicar tudo, podem apenas dizer uma
coisa que desejam compartilhar. Se alguém não quiser compartilhar, tudo bem.
Isso pode ser muito emocional, por isso, crie um espaço seguro e confortável
para a expressão e não faça com que se sintam pressionados pelo tempo. Se
algumas discussões começarem, afaste-as gentilmente: não é hora de se
interrogar ou de expressar a opinião sobre a experiência pessoal de alguém,
mas de compartilhar livremente e sem medo de julgamento.
Duração: 10-15 min para desenhar; ±5 min/participante para partilhar;
idealmente seguido por um intervalo para descomprimir.
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Parte III – Sensorial exploration (e coesão de grupo)

Uma grande parte do Teatro Labirinto baseia-se muito nos sentidos não
visuais, por isso é importante saber o que é estar de olhos vendados para que
possa ter empatia com os futuros atores, compreender as suas necessidades e
saber como mantê-los seguros. Também é importante ser criativo com os seus
sentidos não visuais.
• Emparelhar os participantes, de preferência com alguém que não
conhecem tão bem (para a próxima atividade, mas não lhes conte
ainda). Peça aos participantes que se lembrem do seu par e encontrem
um lugar confortável para se sentarem ou deitarem na sala e fecharem
os olhos. Pode dar a todos um pequeno momento sensorial, fornecendo
sons, cheiros e toques interessantes por alguns minutos. Comece com
baixa intensidade, depois aumente a intensidade e baixe-a de volta para
terminar. 2 ou 3 pessoas (o facilitador/s e 1-2 assistentes) podem
facilmente fazê-lo para um grupo de 10-15 pessoas. Basta encontrar
coisas que façam bons ruídos como sinos, brinquedos, instrumentos
musicais estranhos, lavar pratos, despejar água, varrer o chão, até
mesmo sacos de papel ou plástico. Pulverize um pouco de água como se
fosse uma brisa do mar, dê-lhes óleos essenciais para cheirar, coloque
creme de mãos nas mãos, dê-lhes objetos com várias texturas para tocar
e explorar (conchas, uma tigela de arroz, um brinquedo macio, um
objeto de metal frio, etc.). Quando terminarem, digam-lhes para
tomarem o seu tempo a sair desta viagem sensorial, abram os olhos
quando estiverem prontos e esperem calmamente pelos outros.
Duração: 10-15 min
•

Nos pares previamente decididos, os parceiros farão turnos sendo
vendados por 15-20 minutos cada. Estabeleça um sinal que lhes dirá
quando for a hora de mudar (como um sino). A pessoa que pode ver guia
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a pessoa de olhos vendados em torno do espaço de trabalho (dentro,
fora, é a sua escolha para onde eles são permitidos ir).
Instruções que pode dar: "Tente tornar a viagem o mais interessante e
interativo possível para o parceiro de olhos vendados. Tente não falar muito.
Preste atenção às necessidades e desejos do seu parceiro, à sua linguagem
corporal. Certifique-se de que estão seguros, mas sem ser super-protetor ou
intrusivo”.
Duração: 30-45 min
Prepare alguns pedaços de papel com lugares escritos neles, como
mercado de agricultores, parque, banco, restaurante chinês, jardim de
infância, floresta, avião. Faça alguns pequenos grupos de 3-6 pessoas.
Tenha em mente que quanto mais grupos tiver, mais tempo a atividade
demorará. Coloque os papéis numa taça e cada grupo levará 1 ou 2
papéis da taça (depende do tempo que tiver ou quanto tempo pretende
que a atividade seja). Não partilhem os papéis com as outras equipas
porque terão de adivinhar no final. Cada grupo escolhe um espaço de
trabalho onde as outras equipas não os possam ver ou ouvir.
Cada grupo terá 15 a 20 minutos para preparar uma experiência
sensorial não visual para os outros com base nos papéis que tiraram da
taça. Dispor de alguns recursos disponíveis para todos num canto (papel,
tesoura, corda, objetos aleatórios), mas peça-lhes para serem criativos e
improvisar com o que o espaço oferece, certificando-se de que não
destroem nada, claro. Se não tiver recursos materiais para isso
acontecer, então peça-lhes que recriem os locais apenas através de sons
(e movimento, se possível). Quando estiverem prontos, cada grupo terá
5-10 minutos para guiar o resto através das experiências sensoriais que
criaram. No final, os participantes devem adivinhar que lugares foram
representados.
Ideias de briefing: esta atividade pode iniciar a discussão sobre
estereótipos e espaço vs lugar. Pense nisso como casa vs casa: uma
casa é um espaço não definido e pode tornar-se qualquer coisa, mas
uma casa tem certos atributos emocionais ligados a ela e até mesmo
certos estereótipos pelos quais podemos reconhecê-la. Além disso, uma
casa nem precisa estar numa casa. Usamos isso a nosso favor no
labirinto para criar uma experiência emocional convincente com poucos
recursos, usando conceitos-chave e estereótipos para re/criar o lugar
físico ou emocional que queremos representar. Para mais informações
sobre o espaço vs local consulte:
http://lrlr.landscapeonline.de/Articles/lrlr-2009-3/articlese2.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-9394-5_19
Duração: 20 min para preparação; 5-10 min/por experiência de grupo;
10-30 min para interrogatório, dependendo dos seus pontos de conversação..
•
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Parte IV –Explore o espaço de trabalho e comece a
transformá-lo no seu lugar

Instruções para os participantes:
Por esta altura, (os participantes) já passou pelo seu espaço de trabalho
algumas vezes, cada vez de uma forma diferente e por uma razão diferente.
Talvez já estivesse familiarizado com este espaço, mas as atividades anteriores
ajudaram-no a vê-lo em várias luzes diferentes. Estamos agora a começar o
Jogo de Deus, onde cada participante se torna um criador do lugar. A partir de
agora, todo o trabalho é individual.
Passo 1: Sozinho, sem falar com os outros, caminhe por todo o espaço.
Concentre-se no que vê, ouve, cheira, toca e sente e não deixe a sua mente
vaguear por coisas não relacionadas como a sua lista de compras para esta
noite. Preste atenção enquanto caminha, repare nos detalhes. Tem 10 minutos
para escolher 6 objetos da sua exploração: 3 com os quais sente uma ligação
positiva e 3 com os quais sente uma ligação negativa. Os objetos podem ser
seus ou podem ser encontrados. Se forem encontradas, certifique-se de que
não pega nas coisas de alguém sem permissão, certifique-se de que não
quebra ou perde nada e certifique-se de que se lembra de onde as tirou para
poder devolvê-las mais tarde. Não escolha algo que se arrependa de perder ou
quebrar.
Duração: 10 min.

Passo 2: Todos se encontram em círculo na sala de trabalho principal.
Todos trazem os seus 6 objetos. Um a um, cada participante explica porque
escolheram os seus objetos e qual é a sua ligação positiva/negativa.
Duração: 5 min/participante.
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Passo 3: Com a experiência anterior em mente, caminhe em todo o
espaço de trabalho mais uma vez. Concentre-se nos seus sentimentos
enquanto explora e escolhe um espaço com o qual sinta uma ligação
importante. Não tem de escolher a ligação mais forte que encontra se essa
ligação for demasiado forte emocionalmente para si. Escolha um espaço com
uma ligação que queira explorar mais e até partilhe com os outros. Nesse
espaço, pegue nos seus 6 objetos e construa o seu lugar com base na ligação
que sentiu com o espaço.
Duração: 15-20 minutos. Para gerir o facto de que alguns participantes
demorarão mais tempo do que outros e para não perderem o ímpeto, pode
incluir uma “pausa para café em movimento” neste passo, se quiser poupar
tempo e confiar em que todos se podem auto-gerir. Isto significa que todos
podem fumar, tomar café, etc. enquanto estão a trabalhar.
Passo 4: Todo o grupo visita os locais criados por cada participante. É a
escolha de cada criador como querem receber os seus visitantes. Pode ser tão
simples ou criativo quanto quiserem. Podem optar por apresentá-la como se
fosse uma exposição de museus ou como se fosse a sua casa (ou de qualquer
outra forma que desejem). Podem interagir diretamente com os visitantes ou
não.
Em cada lugar pode-se ter uma breve conversa sobre que tipo de lugar
criaram, como usaram os objetos, os objetos mantiveram a conotação positiva
ou negativa original, como foi o processo criativo, o que mudou no espaço, nos
seus sentimentos, na importância dos objetos que escolheram, o que
permaneceu o mesmo e, por último, mas não menos importante, qual é a
perceção dos outros sobre este lugar criado. Tente não tornar a discussão
muito longa; se tiverem muitos participantes, estarão todos muito cansados
até ao final.
Duração: 5-7 min/visita.
Passo 5:
Instruções a seguir individualmente:
No lugar que criou, concentre-se na forma como o lugar o faz sentir, na
sua ligação com ele, na forma como os objetos o mudaram, e no que gostaria
de partilhar com os outros de tudo isto. Com tudo isto em mente, escolha uma
posição e torne-se uma estátua viva no lugar que criou. Quando os outros nos
visitam, não se mexa e não fale.
Instruções para o resto do grupo:
Olhe para a estátua viva; observar os detalhes, a composição. O que diz a
expressão facial e a linguagem corporal? O que parece ser a ligação entre a
estátua viva e o lugar à sua volta? Responda a estas perguntas em voz alta.
Duração: máx. 10 min para cada participante encontrar a sua estátua,
lembre-se dela e volte a reunir-se em grupo (quanto mais curto, melhor,
porque encontrar a sua estátua deve basear-se no instinto e deixar o seu corpo
assumir do seu cérebro); 5-7 min/visit.
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Notas para o facilitador:
Nesta atividade, vemos muito bem os desafios da perceção e da
comunicação. Haverá sempre uma diferença entre a forma como nos vemos e
como os outros nos veem, entre o que queremos comunicar e o que se passa
com os outros. Isto é muito importante na vida e no teatro labirinto porque
muito do significado e importância do Labirinto ocorre nesta mesma lacuna.
Cabe-nos a nós, como criadores de labirintos, aceitar esta lacuna, tanto como
parte do nosso processo criativo, como como parte da experiência do ator
espectador no Labirinto: só podemos dar tanto como criadores, e os atores vão
preencher o resto consigo mesmos e torná-lo uma experiência profundamente
única e pessoal.

Parte V – A performance final

No final da Parte IV, cada participante criou um lugar e infundiu-o com
uma certa presença e ambiente, talvez até lhe tenha acoplado algum tipo de
movimento ou ação. É assim que, por esta altura, o facilitador já deve poder
ver um esboço do desempenho a acontecer. Alguns dos momentos da
performance do teatro labirinto já foram criados e só precisam de um pouco
mais de reflexão sobre detalhes e logística. Alguns participantes podem ter
escolhido o mesmo espaço para construir os seus respetivos lugares e podem
inspirar-se uns nos outros para moldar um momento juntos para a
performance. Alguns participantes podem não querer desenvolver o seu lugar
mais afastado e optar por fazer algo diferente para o desempenho (criar outro
momento ou tornar-se um “conector”).
Como facilitador, esta é talvez a sua tarefa mais importante e difícil, que
requer grande empatia e habilidades de mediação, bem como pensamento
rápido e uma visão abrangente, mas objetiva, do trabalho individual de todos.
O trabalho de um facilitador, neste momento, é ver o trabalho feito até ao
ponto como peças de um puzzle e juntá-las de forma coerente para garantir o
fluxo ideal da performance do teatro labirinto. Para além da questão prática de
ligar fisicamente todos os momentos de performance uns aos outros, também
deve estar atento ao fluxo emocional: alguns momentos serão mais intensos
do que outros, alguns terão uma carga emocional elevada, e outros serão mais
suaves e relaxantes. O facilitador deve tentar assegurar um equilíbrio entre
estes momentos e considerar o estado emocional dos criadores e dos atores
em todos os momentos.
Quando a performance estiver pronta, antes de abri-la aos atores, o
facilitador e, possivelmente, mais uma pessoa ligada ao processo deve
percorrer todo o itinerário para testar o tempo, as ligações, as questões de
segurança e oferecer uma última peça de feedback e encorajamento aos
criadores.
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Aviso.

Todas as informações apresentadas na Parte II. Como organizá-la é
derivada da experiência pessoal e profissional da Universitur Association na
organização de formações e performances de teatro labirinto e reflete a nossa
própria visão de como tais iniciativas podem ser organizadas. O guia passo a
passo aqui apresentado é o resultado da nossa própria experiência e ponto de
vista sobre esta matéria e não reflete necessariamente a visão de quaisquer
outros indivíduos ou organizações que trabalhem com teatro labirinto. Para
mais informações sobre o teatro labirinto e como usá-lo, consulte a secção
recursos deste guia, onde é encaminhado para várias outras fontes.
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TEATRO LABIRINTO
CRÓNICAS
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TEATRO LABIRINTO NA
ASSOCIAÇÃO ITACA

Xandobela | Educación e cultura (Galicia-Espanha)

I. CONTEXTO
Localização geral. Breve descrição.
A experiência teve lugar em
Santiago de Compostela, capital da
Galiza, cidade Património da
Humanidade, monumental e histórica,
universitária, eclesiástica, que
concentra muitos dos serviços
administrativos e políticos da
Comunidade Autónoma e que é
destino turístico e de peregrinação
mundial graças à promoção do
Caminho de Santiago. Saindo do
término urbano, o município é
eminentemente rural, como a maioria
do território galego, com numerosos e
dispersos núcleos de povoações com
pouquíssimos vizinhos. Estas

características fazem do município
uma realidade altamente complexa e
contraditória a nível social e cultural:
problemas de turismo em massa,
desatenção das necessidades do meio
rural, oferta cultural institucional
extensa, mas cada vez mais focada
nos turistas... A política sociocultural
do Concelho se constrói através das
programações da Red de Centros
Civicos, rede formada por mais de 40
centros e locais públicos de uso
sociocultural, cuja gestão, porém,
está terceirizada. Esta oferta
institucional completa-se com a do
governo central da Xunta de Galicia,
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com a própia Universidade e com os
museus, teatros, bibliotecas e
fundações com sede na cidade. Não
obstante a esta rica oferta cultural,
santiago foi sempre muito ativa e
dinâmica no que diz respeito a
processos participativos e de
associativismo, refere-se: associações
culturais e artísticas de todo o tipo,
movimento bairrista, associativismo
universitário... No entanto, nas
últimas décadas é evidente um
notável detrimento e deterioração do
conjunto associativo e dos
movimentos de cidadania, fruto da
padronização no consumo cultural.
Apesar deste panorama, continuam
sendo muitas as associações que
completam a oferta cultural, desde
parâmetros mais participativos e
cívicos e que geram um valor social
que as instituições não cobrem. Neste
sentido, a Asociación Cultural e
Xuvenil Itaca é um dos referentes
históricos do associativismo juvenil na
cidade, com quase quarenta anos de
atividade continua e com singulares
mecanismos de participação e de
relevo intergeracional. Não se trata de

uma grande associação (atualmente
conta com uns 200 sócios + 20
educadores voluntários), mas o seu
idealismo é a chave para entender o
seu enraizamento e consolidação no
território: a defesa da realidade meioambiental e sociocultural galega
através de processos e atividades
para todo o tipo de público,
especialmente o juvenil, baseadas nos
fundamentos metodológicos da
educação não formal e a participação
social real.
As suas dinâmicas de
participação resultaram ser muito
eficazes e eficientes: desde que as
crianças começam a participar nas
atividades na qualidade de usuários,
vão assumindo natural e
progressivamente aptidões para a
tomada de decisões, compromisso e
responsabilidade para com a
associação, competências para a
intervenção..., que culmina na
incorporação na equipa educadora e
nos órgãos gestores da associação.
Este relevo intergeracional foi
fundamental para a sobrevivência e
progresso da associação .

Localização específica.
No contexto humano descrito até
agora é onde localizamos a
experiência com a técnica do Teatro
Labirinto. Atualmente a associação
Itaca conta com uma equipa estável
com cerca de 10 educadores (entre 19
e 25 anos), outros 10 cuja
participação vacila em função dos
seus compromissos laborais ou
formativos, e pelo menos 6 préeducadores de idades compreendidas
entre os 16 e 18 anos altamente
motivados para se incorporarem, num
futuro próximo, na equipa de
educadores e/ou gestores.
Apesar da diferença de idades e
do grau coeso de envolvimento efetivo

com a associação, de
responsabilidades dentro da
associação, o certo é que se trata de
um grupo muito conectado, que se
conhecem desde a infância, que
contam com uma grande trajetória
comum em atividades socioculturais e
meio-ambientais e, sobretudo que
exigim ou sentem a necessidade de
começar a estreitar ainda mais os
laços de coesão em condições de
termos iguais para fortalecer o grupo
em benefício da associação e da
natural mudança geracional. Em
Xandobela pareceu-nos um terreno
fértil perfeito para experimentar com
o Teatro Labirinto: grupo altamente
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motivado, com vontade de
experimentar e espírito criativo, com
experiência em processos
participativos...
O espaço escolhido foi o mesmo
local social de Itaca: um baixo situado
no centro da cidade de Santiago de
Compostela, mais de 140m2,

iluminado, com uma horta de 100 m2,
duas casas de banho, duas
despensas, e com possibilidade de
utilizar também o local da associação
A Troita Armada, localizada na cave
do mesmo imóvel. O local está
perfeitamente dotado para usos
socioculturais de todo o tipo.

II. ORGANIZAÇÃO. LOGÍSTICA
Grupo criativo.

O grupo criativo esteve formado,
finalmente, por nove pessoas de
idades compreendidas entre os 16 e
25 anos de idade, todas elas
pertencentes à associação, de forma
ativa, bem como educadoras,
participantes nas atividades e com
perspetiva de se incorporarem na
equipa de educadores no futuro. Sua
formação em experiências artísticas é
diversificada, embora seja verdade
que todas as pessoas envolvidas têm
experiência comprovada nas ações
performativas próprias do
desenvolvimento de atividades
constantes de Itaca: acampamentos,
percursos e convivência em que os
jogos dramáticos e a dinâmica lúdica
programadas, estão cheios de
conteúdos cênicos, cenográficos,
narrativos e estéticos. Podemos dizer
que, embora, como grupo, não
tenham experiência teatral no sentido
mais estrito, as intervenções que
realizam não são estranhas às
narrativas e às artes do espetáculo.
Individualmente, podemos destacar a
experiência em artes musicais e de

dança de alguns dos membros.
Escolhemos este grupo criativo por
vários motivos:
• Por se tratar de um grupo
coeso, ativo e aberto a
participar em atividades
experimentais de todo o tipo,
para ganhar experiências que
podem ser incorporadas à sua
prática habitual e sua vida.
• Pela sua disposição e
disponibilidade: de fato, e como
já mencionamos, Itaca está
atualmente no processo de
incorporar novos educadores à
sua equipa. Eles receberam a
proposta de Xandobela de
braços abertos, pois
entenderam desde o primeiro
momento que poderia ser uma
oportunidade única para
fortalecer e consolidar os laços
de coesão, como proposta de
formativa e integradora.
• Pela proximidade que Xandobela
tem com Itaca, porque é um de
seus parceiros não formais mais
fortes e mais estáveis.
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Passos da organização.
Não houve visita preliminar ao
grupo criativo como um todo: o
convite e a comunicação foram
efetivadas por meio de mensagens
instantâneas, coordenadas por
Xandobela em colaboração com uma
das pessoas da equipa de educadores
de Itaca, que assumiu o papel de líder
e intermediária entre os dois agentes.
O papel dessa pessoa tornou-se
essencial para garantir o sucesso do
convite e também do desenvolvimento
final da experiência. Consideramos
conveniente que esse educador
tivesse informações prévias
detalhadas para:
a) Conhecer a pertinência ou não
de desenvolver o método no contexto
de Itaca na sua situação atual, um
elemento diagnóstico essencial para
antecipar necessidades, ameaças,
potencialidades e agir em

conformidade.
b) Apoiar-nos nas funções
técnicas do Teatro Labirinto, caso
necessário.
c) Apoiar-nos nas tarefas de
convocatória.
d) Gerenciar os elementos
materiais e logísticos do projeto:
atribuição das instalações sociais,
organização de horários, gestão de
refeições...
e) Gerenciar os elementos
humanos: facilitar uma ambiente de
coesão intergrupal, atender às
necessidades das pessoas...
Deste modo, no final do mês de
janeiro de 2020 foi realizada uma
primeira reunião informativa com a
líder de Itaca para lhes dar a conhecer
a nossa proposta, reunião que, uma
vez confirmada a adequação da
atividade no contexto atual da
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associação, completou-se com uma
sessão formativa na qual tivemos
oportunidade de explicar o método do
Teatro Labirinto, com detalhe.
Paralelamente, convocou-se o de
educadores de Itaca e o grupo de préeducadores: um total de 16 pessoas,
dos quais 10 confirmaram a sua
participação imediata. O resto das
pessoas tinham compromissos
agendados, o que as levou a recusar o
convite com muito pesar.
O nível de motivação era tão alto
que, durante a convocatória, não foi
necessário fornecer informações
concisas sobre que tipo de atividade
ou proposta se tratava. Optamos por
não influenciar o conteúdo da
iniciativa, mas sim que a coesão do
grupo seria trabalhada e que eles
deveriam confiar em nós. Dessa
maneira, evitamos criar medos ou
dúvidas, e o que conseguimos foi
manter um alto grau de expectativa e
motivação.
Somos conscientes de que foi
possível materializar a convocatória
desta única maneira, porque é, em
primeiro lugar, a Associação Itaca e,
segundo lugar, porque a atual equipa
de educadores está em processo de
renovação, com uma tremenda ilusão
de experimentar e com grande anseio
de criar e fortalecer laços de união

Conteúdo do workshop.
A maioria das técnicas
aprendidas na fase de formação foi
implementada praticamente sem
nenhuma variação. Decidimos adaptar
apenas parte das técnicas iniciais de
coesão porque, sendo um grupo
formado, conhecido e com
experiências anteriores muito ricas e
poderosas, achamos interessante
dispensar as técnicas de apresentação
e usar os primeiros momentos do
primeiro dia para garantir a criação de

entre educadores veteranos e aqueles
que se estão integrando nos últimos
tempos. Portanto, sabemos que fomos
enormemente privilegiados por ter
essa confiança quase cega desde o
início e que, em possíveis ocasiões
futuras, o caminho para formar e
reunir o grupo criativo teria que ser
necessariamente outro, mais
convencional e informativo.
Além da convocatória, os acordos
e gestão que tivemos que executar
previamente foram:
• Agendar a atividade e
estabelecer horários: também
não foi muito complicado tomar
a decisão, pois sabíamos
perfeitamente a disponibilidade
da maioria dos membros da
equipe educacional de Itaca.
Finalmente, optamos pela
sexta-feira, 14 de fevereiro de
2020 à tarde, sábado 15 o dia
todo e domingo 16 da manhã.
• Fazer a gestão oportuna para a
gestão apropriada para a
cedência das instalações sociais
de Itaca e da Associação
Cultural A Troita Armada.
• Acordar questões práticas, como
a manutenção, gestão para
tratamento de dados, etc.
• Prever a convocatória a
possíveis espectadores.

um ambiente favorável e induzir um
estado de concentração e introspeção
adequada.
Sexta-feira à tarde (sessão de 3
horas e meia):
Introspeção e coesão do grupo.
• Roda para partilhar o nome e
lembrar e partilhar aquela
história (história, música,
momento, pessoas ...) que
valorizamos desde a infância
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•

•

ou adolescência com mais
carinho e/ou significado.
Viagem vital para memórias
e sentimentos: com os olhos
fechados, o facilitador narrou
e fez perguntas que as
pessoas criadoras foram
recordando e
experimentando.
Asseguramos que as
perguntas visassem
recuperar as memórias
relacionadas às histórias,
contos, narrações ...
presentes na infância.
Desenhamos a nossa viagem
vital num grande lençol:
partilhou-se com o grupo.

Exploração sensorial.
• Dividido em grupos de dois,
propusemos que metade
fechasse os olhos, se sentasse e
relaxasse, enquanto a outra
metade do grupo experimentava
objetos (sons, texturas,
cheiros ...) com o objetivo de
proporcionar às pessoas uma
experiência rica sensorial.
• Em pares, uma pessoa com os
olhos vendados e a outra
encarregada de guiá-la no
espaço, explorando-o
sensorialmente. Trocamos de
papéis depois de cinco minutos.
Compartilhamos a experiência.
• Dividimos novamente o grupo

•

em dois e administramos dois
cartões para cada equipe com o
nome de dois lugares (avião,
mercado, creche e restaurante
chinês), que eles tiveram que
recriar sensorialmente (não
visuais) para a outra equipa.
Exploramos os “lugares” y
trataram de averiguar onde
acabavam de estar.

Sábado de manhã (sessão de 3
horas):
Exploração do espaço e convertêlo em “lugar”.
“O jogo de Deus”:
• Primeiro momento:
individualmente, as pessoas
criadoras percorreram o espaço
e escolheram seis objetos (três
com conexão positiva e três
com conexão negativa).
Compartilhamos a nossa seleção
com o grande grupo.
• Segundo momento:
individualmente, as pessoas
criativas percorreram o espaço
novamente e escolheram um
espaço em que sentiam uma
conexão importante. Com os
seis objetos selecionados no
momento anterior, convidamos
a colocá-los para começarem a
criar seu "local".
• Terceiro momento: todo o grupo
visitou os lugares dos
participantes e compartilhamos
impressões e perceções.
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Sábado à tarde (sessão de 6 horas
e meia):
Exploração do espaço e convertêlo em “lugar”.
Continuação de “O jogo de
Deus”:
• Quarto momento: convidamos
os participantes a se
converterem em "estátuas
vivas” no lugar que acabaram
de criar. Visitamos os lugares e
compartilhamos impressões e
perceções. Falamos sobre a
lacuna na comunicação.

•

•
•
•

Construímos o Labirinto:
Explicação sobre o que é o
Teatro Labirinto e qual é o
trabalho que tínhamos pela
frente: análise de necessidades
e fraquezas. Pensar na ação.
Desenho do mapa do Labirinto.
Desenho de estratégias de
transição entre os lugares.
Início da preparação do espaço
do labirinto.

Domingo de manhã (sessão de 3
horas e meia):
• Continuação da preparação do
Teatro labirinto: adaptações por
culpa das condiciones
climatológicas, preparação dos
“lugares”...
• Teste do Teatro labirinto por
parte do pessoal técnico.
• Visita ao Labirinto pelas pessoas
espectadoras externas.
• Evaliação em conjunto com o
grupo criador e as pessoas
espectadoras.
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III. DESCRIÇÃO
Qual foi o tema final?

No final, tivemos a oportunidade
de dialogar abertamente entre o
grupo criativo e o público e, apesar de
a proposta ter sido apresentada sem
nenhum tipo de argumento ou foco
temático (tentamos apenas orientar o
assunto em direção ao património oral
e literária nos primeiros momentos)
evidenciamos que, de maneira não
intencional, foi criada uma história
comum a todos os "locais" visitados
no labirinto, incluindo,
surprendentemente, os momentos de
transição entre um "local" e outro.
Salvando algumas interpretações

concretas de natureza mais pessoal e
íntima, os espectadores sentiram que
o tema do labirinto era um passeio
emocional pelas fases vitais do ser
humano, um prazer para reviver a
infância, a adolescência, para refletir
sobre as decisões tomadas na vida e
assumir positivamente as
consequências, com um espírito calmo
e tranquilo, mas não ilusório,
reivindicando o valor do cuidado e do
autocuidado que merecemos,
enfrentando os medos e incertezas da
vida ...

Gestão do espaço e do tempo.
No domingo de manhã, houve
membros do grupo criativo que
decidiram não partilhar o seu "lugar"
e acabaram fazendo parte da equipa
técnica. Também foi necessário
realizar mudanças importantes nos
espaços escolhidos, pois dois deles
estavam localizados na horta
existente no local social de Itaca e as
condições climáticas impossibilitavam
o seu uso. Os próprios criadores
adaptaram o seu "lugar" ao interior ou
fazendo uso limitado das áreas
externas.
Finalmente, houve 7 momentos
que compunham o labirinto e cada
espectador levou cerca de 40 minutos
para atravessá-lo, ao qual devemos
acrescentar o tempo alocado à
descompressão e retorno à realidade.
A gestão do espaço foi um dos
grandes obstáculos que tivemos que
superar: como mencionamos acima,
as instalações sociais de Itaca são
uma grande sala de plano aberto de
cerca de 140 m2. As únicas portas e
paredes que possui são as das casas

de banho, a entrada, a saída para o
jardim (às quais se acede, por sua
vez, por escadas bastante altas) e um
pequeno despensa. E, como
prevíamos, nenhum dos “lugares”
criados estava localizado dentro das
casas de banho ou do armazém, por
isso tivemos que ser muito criativas
ao construir as “paredes” para
garantir a privacidade necessária e
evitar possíveis interferências. As
soluções para esse obstáculo foram:
• Criar “paredes” com elementos
não convencionais: telas,
plásticos, tendas de
campismo...
• Desenhar as transições de tal
maneira que os espectadores
não podessem ver: com túneis
feitos de tecidos e móveis, com
os olhos vendados ...
• As possíveis interferências
auditivas foram salvas de
maneira muito natural e
espontânea: a verdade é que a
maioria dos "lugares"
comunicavam suficientemente
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sem a necessidade de falar. Nos
"locais" em que era necessário
falar ou comunicar com

Pessoas espectadoras.

Passaram, no total, seis pessoas
pelo labirinto: 1 pessoa pertencente à
equipe técnica de Xandobela; 2
pessoas que inicialmente faziam parte
da equipe criativa e que mais tarde se
tornaram pessoal técnico e de suporte
por livre escolha; 3 pessoas
convidadas por Xandobela e Itaca
para partilhar a experiência com o
grupo de pessoas criativas. A escolha
dessas pessoas não foi aleatória, pelo
contrário: procuramos pessoas
próximas à associação, recetivas, com
boa disposição e abertas à
experimentação, com a sensibilidade
necessária e um tato preciso para

palavras, optou-se por falar em
tom muito suave ou transferir
as mensagens por escrito.

entender o peso e o significado da
proposta e poder se colocar no lugar
de pessoas criativas. Tínhamos claro
que o perfil dos espectadores era uma
questão-chave que precisávamos
determinar desde o início, para que a
experiência fosse satisfatória e
inteiramente construtiva para ambas
as partes: para o grupo criativo, não
deveria ser um elemento externo que
gerasse frustração ou medo, mas um
elemento tranquilizador e motivador.
Pensamos que a escolha final dos
espectadores foi muito correta e
adequada.

IV. RESULTADOS
Na sala de "descompressão",
proporcionamos um momento para
compartilhar a experiência entre o
grupo criativo e os espectadores.
Foram gerados feedbacks muito

interessantes e um diálogo muito
enriquecedor e, por vezes,
surpreendente. Os comentários foram
todos altamente positivos, reveladores
e empoderadores.

V. DESAFÍOS
Logística.
•

Ligação com o espaço:
desenvolver a técnica do Teatro
Labirinto num espaço muito
conhecido pelo grupo criativo é
uma desvantagem difícil de
superar e extremamente
condicionadora. Vamos discutilo em detalhes nas seções
referentes ao grupo criativo e
aos espectadores.

•

•

Características do espaço:
muito aberto, sem portas ou
paredes, com cantos internos e
externos separados por escadas
complicadas ... É necessário ser
criativo ao projetar os "locais" e
dar uso não convencional a
vários objetos e elementos.
Gestão do tempo e
equipamentos técnicos: a
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pré-planificação de tempos e a
previsão de necessidades de
materiais foram fundamentais.
Optamos por uma distribuição
equitativa e interdependente
das funções dos facilitadores,
com o objetivo de garantir o
desenvolvimento adequado de
processos e técnicas a partir de
uma gestão eficiente do tempo

Grupo criativo.
•

•

O fator idade: equilibrar os
diferentes estados de
maturidade na compreensão e
aplicação do processo de criação
foi difícil. Uma vez que a
experiência é desenvolvida,
pensamos que o método deve
ser recomendado para adultos
e, no caso de querer
experimentar grupos de
adolescentes, é necessário ter
um conhecimento prévio muito
profundo de cada pessoa para
poder gerir correta e
construtivamente os
componentes emocionais e de
atitudes.
A experiência prévia do
grupo e o vínculo emocional
com o espaço: por se tratar de

Pessoas espectadoras.
•

Ligação com o espaço e com
o grupo criativo: como no
caso do grupo criativo, também
pensamos que os laços com o
espaço e com as pessoas
criativas poderiam influenciar
bastante a interpretação do

e dos recursos disponíveis:
▪ Uma das pessoas da
equipa técnica principal foi
a responsável por mediar
e facilitar os processos
criativos e humanos.
▪ A outra facilitadora foi
responsável por gerir os
tempos e o aparato
técnico e material.

um grupo coeso, partimos da
certeza de que eles entenderiam
completamente a relevância dos
processos propostos e a
necessidade de agir com
comprometimento e respeito.
No entanto, tínhamos receios
quanto à possibilidade de que a
sua trajetória em grupo como
educadores no âmbito do tempo
livre e sua conexão com o
espaço pudessem levar a uma
interpretação incorreta do que
lhes era pedido no momento de
partilharem os seus “lugares”
com espectadores, que
pensassem que se tratava de
criar uma prova ou uma
dinâmica lúdica. Felizmente
nossos medos eram infundados.

labirinto, e de fato era. Dois dos
espectadores separaram
absolutamente os dois planos. A
terceira pessoa reconheceu que
a sua passagem pelo labirinto
foi totalmente influenciada por
esse vínculo emocional com o
espaço e com pessoas criativas.
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VI. CONCLUSÕES
O labirinto inspirou-se num lugar ou ao
contrário?
Pensamos que a escolha do local
foi a mais acertada, apesar de todas
as desvantagens descritas até agora.

O labirinto foi absolutamente
inspirado pelo local.

Como se promoveu o património?
Desde a perspetiva das pessoas
criadoras:
A infância que todas as pessoas
habitam na sua vida adulta é cheia de
experiências ligadas à oralidade: a
voz dos nossos cuidadores, as
músicas, as primeiras histórias ... e as
técnicas de introspeção que são
utilizadas no método do Teatro
Labirinto colocam-nos
irremediavelmente nessa esfera do
património oral e literária.
Sob esse ponto de vista, parecenos uma técnica que serve para
evidenciar o valor social, cultural e
emocional do património oral e
literário entre as pessoas criadoras do
Labirinto.
Desde a perspetiva das pessoas
espectadoras:
No nosso caso particular, e

Usos futuros.

Apesar do fato de que, para a
equipa de Xandobela, o método Teatro
Labirinta significava sair
completamente da nossa zona de
conforto, a experiência acabou por ser
muito rica, reveladora e, acima de
tudo, empoderadora. Conseguimos
assumir a experiência como um
desafio profissional a superar,
enfrentando os nossos medos e
dúvidas de forma construtiva e
decisiva. Também testemunhamos a

através das interpretações pessoais
que os espectadores compartilharam
no final de sua passagem pelo
Labirinto, não se manifestou essa
presença do património oral e literário
de maneira explícita. Consideramos
que esteve presente de forma indireta
e transversal: a música, a presença
de jogos, o convite para narrar suas
viagens vitais ...
A nossa conclusão mais precisa
a esse respeito é a seguinte: se
queremos promover e disseminar o
património oral e literário de maneira
direta através da técnica do Teatro
Labirinto entre os espectadores,
achamos que deveria ser com um
grupo de criadores experimentando,
com foco específico no tema que
permita trabalhar inequivocamente
com manifestações orais e literárias
para exploração e divulgação.

capacidade que temos de gerar
processos criativos altamente
estimulantes, com grupos de jovens e
adultos, com eficiência organizacional
perfeitamente orientada. A nossa
avaliação como equipa de trabalho foi
reforçada de maneira positiva;
portanto, embora a priori não
tenhamos certeza absoluta das nossas
competências para implementar o
método, atualmente podemos afirmar
que adquirimos um conhecimento
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mais profundo e desenvolvemos as
destrezas e habilidades necessárias
para repetir a experiência.
No entanto, devemos ressaltar o
seguinte: verificamos que o método
funciona por si só, mas também
identificamos que a pessoa ou
facilitadores de pessoas são
essenciais, pois, para o método
funcionar, eles devem saber como
criar o clima e as condições
apropriadas para que ocorra (um
clima de segurança, confiança, coesão
do grupo ...) e a recai sobre essas
pessoas a responsabilidade de manter
o equilíbrio do grupo atendendo às
necessidades de cada individuo. Eles
devem ter formação e ferramentas,
empatia e capacidade de gerir
processos de grupo: resolução de
conflitos, tomada de decisão e a
respetiva comunicação no grupo e,
acima de tudo, gestão de emoções.
Recomendamos, portanto, que as

pessoas que pretendem experimentar
a técnica do Teatro Labirinto tenham
formação, experiência, ferramentas e
habilidades sociais para a gestão
emocional de diversas pessoas e
grupos.
Temos consciência que a escolha
do espaço, o grupo de criadores e os
espectadores nos ajudou
imensamente na experimentação da
técnica. Optamos por trabalhar num
ambiente amigável, além das razões
expostas nas seções anteriores, para
salvar, tanto quanto possível, as
nossas dúvidas e medos. Não
sabemos como teria sido a proposta
se o ambiente e as pessoas
envolvidas tivessem sido outras, mas,
como conclusão geral, reiteramos
nossa avaliação positiva da
experiência: nos tornamos
empoderadas e temos as ferramentas
e a capacidade de transferir nossa
experiência para novas intervenções.
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TEATRO LABIRINTO PARA
PROMOCIONAR UM TERRITÓRIO
APDP-Associação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugal)

I. CONTEXTO
Localização Geral. Breve descrição.
A APDP (Associação Para o
Desenvolvimento de Pitões) é uma
associação cultural sediada em Pitões
das Júnias, concelho de Montalegre,
região de Trás-os-Montes, interior
norte de Portugal. É uma aldeia com
160 habitantes, situada a 1220 m de
altitude em pleno Parque Nacional da
Peneda-Gêres, fronteira com Galiza,
Espanha.
Esta associação foi criada em
fevereiro de 2015 e surgiu da urgente
necessidade de preservar o imenso
património imaterial existente em
Pitões das Júnias e analogamente
despertar a atenção das gerações

mais jovens para a riqueza e
importância dessa herança
patrimonial. Ao mesmo tempo, a
APDP pretende promover a cultura do
povo de Pitões, motivando e
envolvendo os habitantes,
desenvolvendo atividades e projetos
que visem cumprir os objetivos
pretendidos. Em paralelo pretende
criar infraestruturas adequadas às
caraterísticas da população e dos
eventos a concretizar.
Desde 2015 que a APDP integrou
alguns projetos Erasmus+ (“The
Adventur of Reading”, ACNE” e o
presente “BABEL”) e os emprega para
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a aplicação de técnicas inovadoras
que permitem a exploração, recolha,
preservação, divulgação e promoção
do riquíssimo e variadíssimo
património existente na aldeia. Deste

modo, dando seguimento ao que tem
vindo a ser feito, a técnica do Teatro
Labirinto também foi experimentada e
aplicada na aldeia de Pitões, com
gente habitante na mesma.

Localização específica. Breve descrição.

Como referido, a escolha do local
para desenvolver o Teatro Labirinto foi
a pequena aldeia de Pitões das Júnias,
com a participação dos criadores,
também habitantes na mesma aldeia.
Como é obvio, uma vez que a APDP é
parte integrante desta aldeia e os
objetivos da mesma, como já foi
referido, se prendem com a recolha,
divulgação, preservação deste
património, a escolha do local, dos
criadores e espetadores foi baseada
nas pessoas integrantes deste local.
Inicialmente, aquando da
planificação desta atividade, em
outubro de 2019, a APDP pensou em
realizar o workshop e posterior ação
do Teatro Labirinto em dezembro de
2019, no momento coincidente com
as férias escolares da época de Natal,
uma vez que quatro elementos que
fariam parte dos criadores, só nesse

momento estariam disponíveis para
abarcar este projeto. No entanto, na
ocasião em que se iriam iniciar os
trabalhos de preparação para o
desenvolvimento desta atividade,
deparamo-nos com o regresso dos
emigrantes à aldeia, onde iriam
passar as festividades de Natal e
Passagem de Ano. Isto trouxe-nos um
problema: como iriamos explicar que
no momento do Teatro Labirinto só
poderiam ser telespetadores 12 ou 15
pessoas?. O povo de Pitões é muito
participativo nos eventos e atividades
promovidas pela APDP ou outra
entidade, mas por vezes não
conseguem entender as prioridades,
que nos leva a situações de mal
entendimento e de incompreensão por
parte dos habitantes. Assim, como
estariam muitos habitantes e
emigrantes, e não aceitariam não
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participarem todos na atividade,
decidimos adiar o workshop e
realização do Teatro Labirinto para o
início de março, onde seria realizado o
Teatro Labirinto no dia 8 de Março
(dia da Mulher), como uma atividade
promovida para algumas mulheres de
Pitões (aquelas que estão bem
fisicamente e poderiam percorrer o
labirinto sem dificuldade).
Infelizmente, com aparecimento
da pandemia e o surgimento dos

primeiros casos de covid-19 em
Portugal no início de março, a APDP
teve que cancelar tudo o que estava
programado e esperar até que se
pudesse concretizar alguma coisa.
Só no início de junho foi possível
reagendar o workshop e a realização
do Teatro Labirinto, mas com muitas
restrições a nível de exercícios de
“teem building”, o que será explicado
a seguir.

II. ORGANIZAÇÃO. LOGÍSTICA
Grupo criativo.

Como referido em cima, as
pessoas envolvidas no grupo de
criadores foram todas habitantes
locais, de Pitões das Júnias. Optou-se
por selecionar e convidar pessoas com
grau de escolaridade diferente e com
diferentes faixas etárias, mas
nenhuma delas detentora de
conhecimentos artísticos ou teatrais.
Inicialmente pensou-se em fazer
convocatória aproximadamente a
quinze pessoas, algumas seriam
criadoras e outras prestariam apoio
logístico. Com o surgimento do Covid-

Etapas da organização.
Mais uma vez, devido à Covid-19
a organização teve que ser
readaptada para cumprir com todos
os tramites exigidos neste período de
confinamento. Assim, foram
realizadas as seguintes etapas:
• Convocatória dos criadores: foi
feita através de telefone, onde
foi explicado que esta atividade
despenderia de várias horas de
trabalho e de diferentes dias;
neste momento foi perguntado
a disponibilidade de horas e
dias, pare que se pudesse
proceder à planificação e

19, optou-se por convocar um grupo
bastante reduzido, uma vez que
teríamos que ter em atenção as regras
de confinamento e distanciamento
social. Assim, o grupo de criadores foi
composto por sete pessoas: quatro
jovens/adolescentes estudantes com
idades compreendidas entre catorze e
dezassete anos de idade; duas
pessoas com formação académica,
com cerca de quarenta anos de idade;
e uma pessoa sem formação
académica, doméstica, com sessenta
anos de idade.

execução do workshop, de
forma a concretizar um
calendário com as horas de
workshop e o dia e hora do
Teatro Labirinto.
• Realização do workshop: com
bastantes limitações e
adaptações; realizado em tês
dias diferentes.
• Realização do Teatro Labirinto:
no último dia do Workshop.
Não houve visitas preliminares a
qualquer local, uma vez que o grupo
se reuniu no primeiro dia de workshop
e só no momento da atividade de
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reconhecimento do espaço/tempo é
que o grupo teve contacto com o
local. Importa saber que o grupo
conhecia a priori o local do labirinto,

Conteúdo do workshop.
O Workshop foi programado e
realizado com base na informação
adquirida na formação de Teatro
Labirinto em Bucareste, Roménia.
O workshop foi orientado pela
Elisabete Carrito, liderando as
diferentes fases do mesmo, enquanto
dois elementos da APDP (Lúcia Jorge
e Ana Paiva) proporcionaram apoio
logístico e organizacional.
O workshop foi realizado ao longo
de três dias distintos, em espaços
abertos e com o máximo de 2:30h
cada atividade. Seguem-se os dias e
horas de trabalho, bem como as
atividades propostas:

uma vez que são habitantes do
mesmo e esta é uma localidade
pequena.

Primeiro dia: 13 de junho, das 14h
às 16h e das 17h às 19h.
Os trabalhos e atividades foram
realizados em espaços abertos (ar
livre), com uma distância considerável
entre os elementos do grupo de
trabalho. Foi utilizado o espaço
exterior da escola/ teatro de Pitões.
Uma vez que o grupo se conhece
estreitamente, desde sempre, não
houve necessidade de fazer uma
apresentação dos elementos, nem
seria oportuno (tendo em
consideração o momento) realizar
atividades de “quebra-gelo”. Portanto,
estre primeiro encontro serviu para
dar uma breve explicação acerca dos
trabalhos que iriam ser realizados e
de todos os cuidados preventivos que
teriam que se adotar para
trabalharem em grupo e em pares,
bem como apresentar o mapa de
trabalhos/horários para os dias em
que decorreria o workshop e o Teatro
labirinto.
• Atividade de retrospetiva:
cada elemento do grupo “fez”
uma viagem individual até ao
início da sua vida, fechando os
olhos, concentrando-se e
seguindo o “fio condutor” que a
orientadora lhes proporcionou.
Após este exercício (demorou
aproximadamente 5 minutos), o
grupo foi dividido em duas
partes: os jovens estudantes; e
os adultos.
• Aos jovens foi-lhes pedido que,
cada um, individualmente,
numa folha branca A3
previamente marcada com o
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•

•

•

desenho de uma linha curva em
espiral, onde o centro e início
desta era o início da sua vida e
o final da linha era o momento
presente, esboçasse os
momentos mais marcantes da
sua vida.
Aos adultos foi-lhes pedido que
refletissem sobre o exercício
que tinha acabado de realizar e
revivessem pensassem em
alguns momentos da sua vida
que os marcou.
Posteriormente, o grupo voltou
a reunir-se e cada um partilhou
os momentos, angústias,
prazeres, alegrias,
aprendizagens, etc. ... que
representou no papel ou
refletiu.
Ainda neste encontro, foi
solicitado ao grupo que na
próxima sessão trouxessem de
casa seis objetos (três que
gostam e três que não gostam),
escolhidos individualmente.

Segundo dia: 20 de junho, das
14h às 16h e das 17h às 19h.
• Atividade Sensorial:
reconhecimento do
espaço/ambiente,
relacionamento com os objetos.
Esta atividade iniciou com cada
elemento do grupo a apresentar
os objetos que trouxeram de
casa. Cada um explicou porque
gosta de cada objeto e o que o
mesmo significa para ele e, do
mesmo modo, porque não gosta
dos objetos negativos. Que
utilidade dão aos objetos.
Após a demonstração dos
objetos, deslocamo-nos para o
local onde se realizou o
labirinto. Este local incluía
espaços abertos e espaços
fechados. Foi explicado ao grupo
que a próxima atividade se iria

•

•

desenvolver entre o forno
comunitário e a fonte do Ti’
Fernando, incluindo os edifícios:
canastro, forno do povo, corte
do boi, moinho; passando pelas
ruas: do forno, descida da
sapateira até ao moinho; largo e
rua da ficheira; e canelha da
ficheira).
Conexão com o espaço:
percorrer o local e os espaços e
observá-los atentamente.
Escolher um espaço que lhe seja
familiar ou tenha algum
significado pessoal. De seguida,
procurara encontrar uma
posição pessoal que o relacione
com o espaço e tentar perceber
o que significa a dita posição.
Após este momento, cada
elemento do grupo criador
regressa ao largo da ficheira e
cada um na sua vez explica que
local escolheu e porque o fez, o
que significa para si.
O Jogo de Deus: criar o
espaço. Aqui, cada elemento do
grupo criador regressa ao local
que escolheu e coloca, a seu
gosto e significância, os objetos
trazidos de casa, consoante
entende como mais próximos ou
mais afastados. Cada criador
recria o seu espaço de forma a
torna-lo familiar e a seu gosto.

Terceiro dia: 21 de junho, das 14h
às 16h e Teatro Labirinto das 17h
às 20h.
• O Jogo de Deus
(continuação): cada elemento
criador retoma o seu espaço e
posição e tenta conectar com o
mesmo, de forma a perceber o
que pretende transmitir, tendo
em consideração todo o
ambiente que criou
(espaço/objetos/posição).
• Posteriormente, quando
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•

•

percebemos que cada elemento
podia construir o seu
espaço/ambiente ideal com os
objetos positivos e negativos,
passamos ao passo seguinte:
fazer a trajetória e em conjunto
tentarmos perceber o espaço de
cada um e os sentimentos que
pretendem transmitir.
De seguida, foi criado o
percurso do labirinto com a
sequência dos espaços, tendo
em consideração os três
momentos fulcrais: Início –
Desenvolvimento – Fim;
Prova: quando se entendeu que
o percurso estava criado e o
teatro labirinto era funcional,

•

três elementos da APDP
percorreram o labirinto para
testar a funcionalidade do
mesmo e verificar se estava
apto para se iniciar.
O Teatro Labirinto iniciou às
17:30h, após teste e alteração
de alguns pormenores, como
passagem de uns locais para
outros.

No geral, o grupo familiarizou-se
imediatamente com os espaços, no
entanto os mais jovens necessitaram
de algum apoio a nível de posição
adequada para a mensagem que
pretendiam transmitir, o que nos
levou a reorganizar um ou outro
pormenor.
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III. DESCRIÇÃO
Qual foi o tema final?

O tema final foi um assunto
tentado e discutido no final do
labirinto, recolhido com a opinião dos
espetadores e mais tarde com a

opinião dos criadores. Assim, segundo
várias opiniões o tema foi uma mescla
de temas: artes e ofícios, lazer e
costumes.

Gestão do espaço e do tempo.
Houve três momentos
fundamentais. O primeiro foi a
receção, onde se dava o início do
teatro labirinto. Aqui, um criador
estava num espaço onde recebia as
pessoas e tentava passar a
mensagem de boa vindas (este
espaço fora outrora utilizado pelo
criador como funcionário e acolhedor
da receção do ecomuseu).
Outro momento foi o
desenvolvimento e ação de teatro
labirinto, onde havia cinco espaços
distintos, com ação, e representados

Pessoas espectadoras.

Os espetadores foram convidados
e selecionados de forma bastante
cautelosa, devido ao momento de
pandemia que estávamos a passar.
Assim, optou-se por selecionar apenas
seis pessoas: quatro habitantes da
aldeia de Pitões, com diferentes
idades, atividade profissional e nível
escolar diferente, e duas transeuntes.
As pessoas habitantes da aldeia
de Pitões das Júnias, tinham idades
compreendidas entre 40 e 50 anos de
idade. Duas eram agricultoras e
outras duas funcionárias públicas. As
pessoas leigas da aldeia, eram duas
pessoas que passavam o fim de

por outros criadores, de forma
individual. Aqui, cada criador tentou
transmitir uma mensagem de
sentimentos sentidos naqueles
espaços ou tarefas.
Por último, o espaço final. Este
foi escolhido por um criador que se
identificou com o mesmo, pela paz e
relaxamento que este lhe transmitia.
Foi ideal para terminar o percurso do
labirinto e aqui orientar os
espetadores a refletirem sobre a
experiência que tinham vivido.

semana numa casa de turismo rural,
mas achamos interessante inseri-las
no percurso do labirinto, para
percebermos as diferentes opiniões e
perspetivas. Estas últimas tinham
também idade compreendida entre 40
e 50 anos.
Para a realização desta atividade,
a APDP necessitou da colaboração da
Junta de freguesia e do Ecomuseu
Corte do Boi, na gestão dos espaços e
prevenção da intromissão de pessoas
alheias à atividade, uma vez que esta
se realizou, em grande parte, em
espaços públicos e abertos, locais de
passagem dos habitantes da aldeia.
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IV. RESULTADOS
O feedback e comentários de
criadores e espetadores foram
recolhidos individualmente no final da
atividade. Também houve
oportunidade de ouvir e recolher
comentários em grupo, aquando do
lanche e do chá de encerramento do
teatro labirinto.
Foi interessante perceber que as
opiniões eram completamente
distintas. As transeuntes entenderam
o teatro labirinto como algo que
transmitia tranquilidade, lazer e
tarefas cotidianas. Na opinião delas,
foi uma atividade muito positiva,
interessante e na qual nunca tinham
estado em contacto. Pretendem
repetir.
A opinião dos espetadores de
Pitões foi oposta. Estes entenderam o
teatro labirinto como “mostraram
coisas que se faziam cá...”, mas não
perceberam que este não pretendia
recriar momentos ou tarefas vividas
noutra época. Por exemplo: o último
momento/espaço do labirinto estava

representado numa fonte, onde o
criador do mesmo espaço lia um livro
ao som da água a cair no poço, onde
estavam objetos a recriar o espaço. O
comentário em relação a este espaço
foi: “quando íamos buscar água à
fonte não liamos livros,
conversávamos sobre os trabalhos ou
a vida”.
Pensamos que o fato do teatro
labirinto ser realizado em espaços e
locais familiares e ao mesmo tempo
os criadores estarem nesses locais e
serem familiares, os espetadores
locais ficaram “presos” à ideia de que
tudo o que se faz naqueles locais é
algo que representa e tenta
representar a vida e usos e costumes
passados.
Assim, por um lado quebramos
alguns preconceitos relativamente aos
criadores, pois estes desligaram-se
completamente das tarefas diárias
realizadas naqueles locais, mas não
conseguimos quebrá-los em relação
aos espetadores de Pitões.
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V. DESAFÍOS
Logística.

Foi fácil conciliar os espaços com
o percurso do labirinto, embora
houvesse algum receio em interditar
algumas ruas e espaços públicos a

Grupo criativo.

Como foi referido anteriormente,
o grupo de criadores foi composto
apenas por sete pessoas. Bastante
restrito tendo em consideração o

Pessoas espectadoras.
Também como foi referido em
cima, os espetadores foram
selecionados restritivamente, tenho
em consideração o motivo descrito
anteriormente.

potenciais “invasores” ocasionais, ou
seja, pessoas que efetuam os seus
trabalhos cotidianos utilizando esses
espaços.

covid-19 e as regras impostas pelo
governo português no que concerne
ao desconfinamento social.

Entendemos necessário incluir
espetadores de “mundos” diferentes,
com modos de vida e experiências de
vida diferentes, para entendermos se
as opiniões eram diferentes.

VI. CONCLUSÕES
O labirinto inspirou-se num lugar ou ao
contrário?
Pensamos que o lugar inspirou o
labirinto, pois só após a visita ao local
e espaços é que cada elemento
criador selecionou o espaço familiar e

significativo para posteriormente o
recriar. O labirinto foi criado após este
reconhecimento e trabalho.

Como se promoveu o património?
O património foi promovido
incessantemente, em todos os
momentos recriados: foi valorizado
todo o espaço ocupado pelos
criadores (corte do boi, objetos
utilizados para recriar espaços,
utensílios, moinho, espaços

exteriores, etc.), o diálogo entre o
grupo heterogéneo de criadores, a
atividade de retrospetiva (quando os
elementos mais velhos contaram
alguns acontecimentos passados, a
forma como viviam e coabitavam),
etc.
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Usos futuros.

É um método a explorar e a usar
no futuro, assim que haja
oportunidade de criar um teatro

labirinto com mais criadores, mais
espetadores e em locais diferentes,
quebrando outro tipo de estereótipos.
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TEATRO LABIRINTO NO CENTRO
SOCIAL “SOS FORNACE”
La Corte della Carta (Itália)

I. CONTEXTO
Localização Geral. Breve descrição.
La Corte della Carta é uma
associação cultural sediada em
Bussero, na periferia leste de Milão.
Os seus parceiros e parte social vêm
de toda a Lombardia. A sua ação é
desenvolvida no campo educacional e
artístico, propondo atividades que
relacionadas com os setores teatral,
expressivo, narrativo e obviamente
didático: oficinas para escolas,
espetáculos, leituras animadas,
criações cenográficas.
Para realizar o Teatro Labirinto,
La Corte della Carta optou por
"habitar" um espaço localizado em
Rho. Rho é uma cidade com cerca de
50.000 habitantes e faz parte da

cidade metropolitana de Milão, na
Lombardia.
É o quinto município mais
populoso da cidade metropolitana de
Milão, está localizado a noroeste da
capital e é caracterizado por uma
forte densidade de indústrias, além do
novo centro de exposições da cidade
de Milão: alberga os novos pavilhões
de exposições do Fieramilano, onde
ocorreu a Expo 2015.
Desde o final de 1800, Rho
passou por um forte desenvolvimento
industrial, que no entanto, parou por
volta dos anos 80, deixando um
contexto de empresas e fábricas
fechadas/abandonadas. Com as obras
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para a construção do centro de
exposições, surgiram uma série de
problemas locais relacionados à

qualidade de vida, mobilidade, falta
de trabalho e bens comuns.

Localização específica. Breve descrição.
Sendo a Corte della Carta uma
entidade dedicada às atividades de
teatro de fantoches e de atores/
atrizes, mas também a oficinas, a
atuação do Teatro Labirinto pareceunos uma excelente oportunidade para
refletir sobre a dinâmica territorial das
áreas periféricas de Milão,
raciocinando sobre a ligação entre o
indivíduo e o contexto geográfico em
que vive. Através da criação do Teatro
Labirinto, a ideia inicial era para falar
sobre o tema da HOSPITSLIDADE,
tanto que inicialmente a procura do
lugar adequado foi um lugar da vida
da comunidade (por exemplo, casas
com varandas (edificações típicas
milanesas, blocos de apartamentos
com varandas compartilhadas
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_di_
ringhiera), apartamentos comunitários
etc.), com a ideia de entrar
literalmente na casa. No entanto,
depois de se visitar, SOS Fornace
parecia um lugar igualmente
significativo em relação ao tema
proposto: um lugar abandonado por
anos, convertido novamente em
acolhedor e vivo por um grupo de
jovens, em torno do qual giram os
eventos da comunidade; era, no
entanto, de uma vida sempre
pendurada por um fio, com o risco

constante de despejo pela autoridade.
O SOS Fornace é, de fato, um
centro social auto-gerenciado com
sede em Rho, na periferia noroeste de
Milão. O nome vem do Forno
Garbagnate Milanese Fusi, ocupado
em novembro de 2004 e desalojado
três meses depois. Desde 2004, o
grupo nascido em torno da ocupação
inicial dedica-se à gestão de
problemas relacionados com o
território, o que ficou evidente com a
construção do recinto de feiras e
depois com a Expo2015. Após várias
expulsões, o SOS Fornace foi
instalado num tanque de combustível
antigo, também em Rho. Dentro deste
espaço, que consiste numa área
parcialmente reformada com cozinha,
sala de concertos, bar, sala de teatro
e sala de ensaios, além de uma
enorme praça repleta de navios,
tanques e prédios abandonados, os
membros do coletivo organizam
noites musicais, concertos, temporada
teatral, um pequeno festival de filmes
de verão e continuam com atividades
de apoio ao território: um grupo
sindical para a proteção dos
trabalhadores, uma escola italiana
para estrangeiros, mesas de discussão
sobre questões de genero e sobre
questões ambientais locais.

II. ORGANIZAÇÃO. LOGÍSTICA
Grupo criativo.

Desde o início, optou-se por
envolver pessoas que não eram atores
ou atrizes profissionais, portanto, a
busca visava: a) pessoas da área

educacional (relacionadas à questão
da receção) e b) pessoas residentes
na área de Rho. Os convites foram
bastante específicos e personalizados:
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cada membro da Corte della Carta
propôs alguns possíveis participantes,
que consideraram adequados para
essa experiência, que foram
contatados por e-mail/telefone.
Assim criou-se um grupo
heterogéneo composto por uma dúzia
de membros: a idade dos
participantes era entre 11 e 50 anos

Etapas da organização.
O curso de Teatro Labirinto foi
orientado por M. Mantovani e S.
Spagnoli, que lideraram as fases do
workshop, enquanto o restante do
grupo de La Corte della Carta
forneceu apoio logístico e
organizacional, além de participar de
algumas fases do workshop. O espaço
do SOS Fornace foi visitado em
diferentes momentos, para permitir a
seleção de um local de trabalho útil
para exercícios conjuntos e avaliar
possíveis áreas fora dos limites a

Conteúdo do workshop.
Um aspeto fundamental a
destacar consiste principalmente no
fato de a oficina não poder ser
residencial: não foi possível
permanecer 24 horas nos espaços do
SOS Fornace devido à segurança e
habitabilidade do local, assim como
teria sido impossível, em qualquer
caso, encontrar participantes com
disponibilidade para viver muitos dias
em um só lugar. Isso gerou duas
consequências: as atividades
propostas foram condensadas em
pouco tempo e, acima de tudo, a
possibilidade de morar no fundo desse
local se tornou menor.
A seguir estão as atividades
propostas e a organização das dos
dias de trabalho:

de idade, alguns deles com
experiências de teatro amador, todos
provenientes de diferentes contextos
sociais/de trabalho. O SOS Fornace
também participou da procura de
participantes, indicando a
possibilidade de participar da
comunidade que gira em torno deles.

serem evitadas (devido a perigos
objetivos por causa do abandono).
Posteriormente, as datas foram
acordadas com os jovens da SOS
Fornace e procedeu-se com as
convocatórias. Ao mesmo tempo,
foram planeadas as atividades que
seriam realizadas nos 3 dias de
experiência. O grupo de criadores só
pode ver o espaço no início do
workshop, embora alguns deles já
conhecessem o SOS Fornace e os
seus lugares.

Dia 1 - sexta-feira, 20 de
setembro, das 19:00 às 23:00
a. Apresentação de cada
participante através de um objeto que
o representa, trazido de casa.
b. Mapa da sua viagem:
imaginação guiada pelos lugares da
sua vida, até ao local em que estamos
agora.
c. Lendo uma breve passagem
sobre o tema receção / hospitalidade
d. Exploração sensorial do
espaço, em pares, com os olhos
vendados.
Dia 2 - Sábado 21 de setembro,
das 9.30h às 19.00 h
a. Bem-vindo e acorde com
"Chuva de carícias": todos os
participantes em círculo, uma pessoa

267

no centro de cada vez, olhos
fechados, os outros se aproximam e
caem como uma chuva de carícias
nela.
b. Estudo aprofundado do local
que nos abrigava: noções históricas e
atividades da SOS Fornace.
c. Reprodução sensorial dos
ambientes, brincadeiras sensoriais
com o grupo dividido em dois: recriar
espaços sonoros, táteis e olfativos e
fazê-los experimentar ao outro grupo
com os olhos vendados.
d. Conexão com espaços e
posição: busca individual de um
espaço que ressoe, escolha de uma
posição do corpo naquele local e visão
de todo o grupo
e busca por objetos
"significativos", observação e
posicionamento nos locais escolhidos,
início da construção das histórias
localizadas nos diferentes lugares.
Dia 3 - domingo, 22 de setembro,
das 9:30 às 17:00
a. trabalho autónomo nos
espaços, com supervisão
b. teste técnico 18.00 - 21.00
abertura ao público

Em geral, alguns exercícios de
aquecimento/despertar foram
adicionados nos primeiros momentos
da manhã. Também foi necessário
condensar algumas atividades
originalmente separadas, para lidar
com a falta de tempo.
O grupo de criadores foi muito
heterogéneo, o que exigiu uma
atenção especial e uma remodelação
contínua das propostas. Algumas
pessoas criativas ficaram
imediatamente à vontade com o tipo
de trabalho a ser realizado,
mostrando um bom grau de
autonomia; enquanto outros, quando
chegou a hora do processo pessoal,
mostraram maior hesitação e
incertezas e precisaram de um apoio
mais atento e pontual das condutoras.
Como os espaços de trabalho eram
muito grandes, ao supervisionar os
processos criativos individuais dos
participantes, as diretoras tiveram
dificuldades em dedicar tempo
adequado a todos. A colaboração
aprestada pelos membros da La Corte
della Carta no apoio logístico foi
essencial nessa situação.
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III. DESCRIÇÃO
Qual foi o tema final?

O tema final foi uma mistura da
ideia inicial da receção com o tema do
trabalho, que surgiu durante a

exploração do local que nos nos
acolheu.

Gestão do espaço e do tempo.
Foi criado um passeio composto
por 12 momentos (incluindo as boasvindas iniciais e o relaxamento e
comentários finais), para uma visita
que durou aproximadamente 45
minutos para cada espectador.
Ninguém entre as pessoas criativas se
ofereceu para o espaço de boasvindas/relaxamento, por isso
confiamos as boas-vindas a uma
jovem da SOS Fornace, para que ela
pudesse entreter os visitantes na
chegada, contando um pouco da

história desse lugar; a sala final de
descompressão foi gerida pela
parceira C. Vignati. A parte mais difícil
consistiu em encontrar os espaços
mais apropriados para a
descompressão final e deixar o
feedback, evitando ruídos irritantes
dos espaços limítrofes "habitados" por
criadores e espectadores. Os locais
escolhidos pelos criadores eram
bastante separados, embora, em
alguns casos, a equipa técnica tivesse
que intervir para modificar as
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posições inicialmente escolhidas pelos
criadores e, assim, impedir que os
espectadores se encontrassem. A
jornada dos espectadores foi testada
e experimentada várias vezes, antes
de encontrar a melhor. Infelizmente, o
dia estava nublado e em risco de

Pessoas espectadoras.

Participaram 12 espectadores,
com 10 minutos de intervalo, o
primeiro às 18h10 e o último às 20h.
Os espectadores eram todos adultos,
unidos pela sua origem geográfica
(todos provenientes das zonas
limítrofes a Milão), porém sem um
objetivo específico: dado o tempo
limitado disponível no nível
organizacional, era preferível convidar

chuva, e a equipe técnica não previu o
uso de faróis ou luzes artificiais ao
longo do caminho: os últimos
espectadores e espectadores
atravessaram o labirinto quase no
escuro e a perceção da atuação
certamente mudou.

amigos, membros da La Corte della
Carta, conhecida pelos criadores.
Para a realização do Teatro
Labirinto, a La Corte della Carta
contou com o apoio da SOS Fornace,
que ofereceu o local, colaborou
logisticamente para garantir
hospitalidade e alimentação aos
participantes, além de um aperitivo
final para os espectadores.
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IV. RESULTADOS
Quanto aos telespectadores, foi
interessante, além de ter recolhido os
comentários escritos, poder recolher
também suas impressões em quente,
durante o aperitivo no final do
labirinto. As impressões foram
positivas, o passeio atraiu a atenção
de espectadores interessados,
principalmente porque permitiu a
descoberta de um local pouco
conhecido. Quanto às pessoas
criativas, algumas impressões quentes
foram coletadas, no final do labirinto,
em um momento final muito informal.
Decidiu-se enviar um agradecimento a
todos os criadores por e-mail,
solicitando as apreciações mais
profundas e ponderadas. A
experiência foi classificada como
positiva; O local escolhido para o

labirinto pareceu, em uma primeira
impressão, repugnante, enquanto,
graças às explorações e
experimentações realizadas no
interior, parecia cheio de ideias
criativas. As pessoas criativas
geralmente sentiam-se em um
ambiente de trabalho protegido e sem
julgamento e, portanto, livres para
experimentar. Além disso, alguns dos
criadores expressaram o desejo de
poder repetir a experiência do Teatro
Labirinto em um lugar diferente no
futuro. Por fim, vários deles pediram
para poder compartilhar dados de
contato para puderem manter
contato. Anexamos uma reflexão mais
detalhada que um dos participantes
nos enviou nos dias seguintes.
Achamos muito significativo.
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V. DESAFÍOS
Logística.

Os espaços SOS Fornace
demonstraram ser fascinantes,
embora, em algumas situações,
difíceis de administrar, pelas seguintes
razões:
• ausência de eletricidade e água
potável: somente no edifício
central havia luz e água, graças
ao uso de um gerador, mas
apenas em horários específicos.
• Os espaços SOS Fornace são
muito amplos, com praças,
armazéns, tanques e cantos a
centenas de metros um do
outro: esse tipo de arquitetura
provou ser útil para evitar que
pessoas criativas sejam
perturbadas, mas alargou-se
para as orientadoras e equipa
técnica no tempo da exibição,
suporte e comunicação.
• Refeições: O SOS Fornace está

Grupo criativo.

O grupo de pessoas criativas era
composto inicialmente por 11
pessoas, duas das quais, no entanto,
após a primeira noite do workshop,
foram embora, sem aparecer nos dias
seguintes. Suas motivações foram
variadas, no entanto, o sentimento é
que eles esperavam um tipo diferente
de workshop. Essa situação levantou
duas questões principais:
1. Como explicar claramente o
que é o Teatro Labirinto e como dar

localizado longe de restaurantes
/ bares / supermercados. Em
parte, por esse motivo, e noutra
parte para usar as refeições
como uma ferramenta para
consolidar o grupo e criar
situações de socialização,
procuramos organizar almoços
comunitários, comer todos
juntos no local. Sem a
colaboração dos jovens do
grupo que administra a SOS
Fornace, isso não teria sido
possível: eles gentilmente se
colocaram à disposição para
preparar almoços no sábado e
domingo. No entanto, isso
exigiu uma coordenação mínima
da nossa parte, o que
acrescentou uma carga
organizativa, tendo que
gerenciar o workshop ao mesmo
tempo.

aos futuros criadores uma ideia do
que os espera, sem revelar muito?
2. Embora todas as
explicações/indicações relacionadas
ao workshop tenham sido
exaustivamente escritas por email,
percebemos que os criadores
convidados a participar não os leram,
preferindo solicitar esclarecimentos
por SMS ou ao vivo, mesmo que não
diretamente às coordenadoras de
referência.
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Pessoas espectadoras.

Quanto aos espectadores, antes
de tudo, era necessário recolher os
contatos identificados por cada
membro da La Corte della Carta, bem
como pelos criadores; pensar num
resumo que possa atender às
necessidades de potenciais
espectadores; entrar em contato com
todos, indicando a hora de chegada
solicitada, mediando possíveis
questões e aguardando pontualidade.
Era difícil ter confirmações dos
espectadores, também era difícil
decidir a quais dos parceiros se
poderia confiar esta tarefa
organizativa: às próprias orientadoras

ou a alguém de apoio? Além disso,
quem tratou dos convites, por motivos
de organização, na época do labirinto,
não recebeu os espectadores, mas
teve que lidar com a sala de
relaxamento. Obviamente, essas eram
questões organizacionais internas da
equipa técnica e não tantos problemas
gerados pelos espectadores; mas
parece-nos importante mostrar até
que ponto as questões internas do
pessoal técnico relacionadas com os
papéis práticos e à logística foram as
que apresentaram os maiores
desafios. Felizmente, não houve
grandes problemas.

VI. CONCLUSÕES
O labirinto inspirou-se num lugar ou ao
contrário?
Nesta ocasião, como já foi
mencionado, o tema inicial a ser
desenvolvido foi o de BEM-VINDO. Por
esse motivo, a busca pelos vários
lugares possíveis que poderiam
abrigar o Teatro Labirinto levou-nos
ao espaço SOS Fornace: um lugar
antes habitado para o trabalho, depois
abandonado, inserido em uma área
periférica igualmente abandonada; e
ainda assim, um lugar agora animado
por uma nova vida, sendo acolhedor,
uma ilha hospitaleira no meio do
abandono. No entanto, no decorrer do
workshop, durante a exploração e
apropriação dos espaços pelos
criadores, o tema que emergiu

obviamente se desviou do que era
originalmente pensado. Os navios, os
tanques, as praças erodidas pelas
plantas que perfuram o cimento,
algumas ferramentas e objetos
abandonados, velhos registros
contábeis gastos e abandonados ...
todos esses elementos forçaram a
imaginação a uma cena de trabalho,
de fábricas, de abandono. As palavras
que mais surgiram dos próprios
criadores durante o processo de
construção do labirinto foram:
profundidade, ausência, vazio,
equilíbrio/desequilíbrio, acolhimento,
trabalho, espera, hospitalidade.
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Como se promoveu o património?
Com a experiência do Teatro
Labirinto, vários objetivos foram
alcançados:
• valorizar um lugar pouco
conhecido / esquecido, no qual
realidades ativas operam em
nível social, político e cultural;
• colocar pessoas de diferentes
idades e origens em contato,
que se reuniram por três dias

Usos futuros.

Entre nós, membros da La Corte
della Carta, discutimos o método
proposto pelo Teatro Labirinto e cada
uma expressou avaliações diferentes,
mas contrastantes: tendemos a
acreditar que é uma experiência que
deve ser reproposta, com algumas
modificações ainda para estudar, com

•

para compartilhar e
"transformar" um lugar, através
dos relatos e histórias que eles
mesmos criaram;
acolher os espectadores em um
local aparentemente
abandonado, na verdade
guardião de muitas histórias e
inspirador de histórias, capaz de
mudar o ponto de vista.

o objetivo de envolver comunidades
territoriais deprimidas, em declínio
demográfico, afetado por crises
econômicas e/ou sociais. Estamos a
avaliar a possibilidade de propor um
nome diferente para esse tipo de
experiência, pois o termo "teatro"
pode ser enganoso.
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