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Transcrição de uma entrevista como ferramenta de pesquisa

O presente trabalho busca compreender o impacto de uma obra de arquitetura

moderna em uma cidade do interior paulista. A Escola Estadual Profa. Dinah Lucia

Balestrero, foi construída entre 1966 e 1967 pelo programa do Fundo Estadual de

Construção Escolar – FECE. Projetada pelo Grupo Arquitetura Nova, formado pelos

arquitetos Flavio Império, Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre, a Escola de Brotas, é o único

exemplar construído conforme o projeto original dos arquitetos. Feita em abóbodas,

ela trouxe à cidade novo repertório arquitetônico e tecnologias construtivas.

O GCAP tem por objetivo reunir um grupo de pesquisadores de áreas diversas para

fomentar o saber e o conhecimento através de seminários, leituras e apresentações

coletivas, dentro do tema da Cidade, Arquitetura e Patrimônio.

A pesquisa sobre a Escola Estadual Dinah buscou levantar informações e

compreende aspectos sobre o projeto arquitetônico , sua repercussão e impacto social

ao longo dos últimos 50 anos. Assim, foram realizados diversos exercícios sobre

metodologias de pesquisa de dados/imagens, a partir da orientação dos docentes, tais

como o levantamento bibliográfico (em artigos, revistas e periódicos), iconográficos

(em vídeos, sites oficiais, documentários e outros) e na busca da construção de uma

metodologia de pesquisa utilizou-se a entrevista como forma de pesquisa sobre

história oral.

Uma das palestras foi o depoimento do professor GIGANTE que nos prestigiou com

uma aula sobre história oral e memória. As informações foram cruciais para

proporcionar um olhar crítico sobre o objeto estudado.

Dessa forma com a proposta de utilizar-se da história oral para compor os dados de

pesquisa sobre a Escola Estadual de Brotas, foi proposta como atividade de pesquisa

a transcrição de uma entrevista de um depoimento realizado, sobre a Escola, onde

o entrevistado foi aluno e professor da mesma.

Para a entrevista foi realizada aulas e orientações sobre os diferentes tipos de roteiro,

que podem abordar diferentes tipos de perguntas como por exemplo perguntas

fechadas, que são mais objetivas e perguntas abertas que não presumem uma única

resposta. E assim o grupo GPCAP elaborou um roteiro que buscou entender a visão

de um ex-aluno, professor e morador de Brotas que acompanhou durante todo o

período (50 anos) as transformações do edifício na paisagem urbana.

A metodologia de transcrição foi transcrever a voz do narrador o mais fielmente

possível .

Os dados de emoção, risos, foram relatados entre parênteses.

Os dados sobre outras vozes, comentários, além do narrador principal foram

identificados com o nome do participantes da palestra que estão listados no início da

narração.

O roteiro de perguntas foi elaborado por outros pesquisadores do grupo antes da

palestra e dentro das metodologias pode ser classificado como uma entrevista

semiestruturada. Esse roteiro encontra-se no início da narração.

O objetivo da transcrição foi trazer para o grupo material de história oral que auxilie

na pesquisa sobre o projeto da Escola Estadual e do GRUPO DE ARQUITETURA

NOVA. Buscando compreender como a escola se modificou e interferiu no âmbito

cultural, social arquitetônico e paisagístico da cidade de Brotas.

Quadra de esportes. [ca. 1970]

Acervo Rodrigo Lefévre - Biblioteca FAU-USP

Disponível em: http://www.flavioimperio.com.br/galeria/505784/509020

Pátio coberto, entrada do primário e casa do zelador ao fundo.[ca. 1970]

Acervo Rodrigo Lefévre - Biblioteca FAU-USP

Disponível em: http://www.flavioimperio.com.br/galeria/505784/509024

Vista da rua: casa do zelador em primeiro plano. [ca. 1970]

Acervo Rodrigo Lefévre - Biblioteca FAU-USP

Disponível em: http://www.flavioimperio.com.br/galeria/505784/509019

Referencias:

GINÁSIO ESTADUAL E ESCOLA NORMAL DE BROTAS (1966-

1967). In: SOCIEDADE CULTURAL FLÁVIO IMPÉRIO. [S. l.]. Disponível em:

http://www.flavioimperio.com.br/projeto/512280. Acesso em: 1 nov. 2021.

KOURY, Ana Paula. Arquitetura nova brasileira: Um debate sobre sistemas

construtivos e desenvolvimento nacional. [S. l.], 16 jan. 2016. Disponível em:

https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.188/5919. Acesso em: 1 nov. 2021.


