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[trechos] 

Cristina: Estou organizando uma publicação que é uma memória do projeto, para que as pessoas saibam o 
que aconteceu. Te chamei para falar a partir do teu ponto de vista pessoal quem é a Marli que está aqui no 
Arquivo, o que é o ADOV... 

Marli: Eu vim para o Arquivo por que estava fazendo um curso no CEASM e encontrei o Carlinhos que há 
muitos anos eu não via. Falei com ele que eu gostaria de fazer parte do Rede Memória, por que eu tinha 
conhecido o projeto por que tinha levado umas fotos da minha família. Eu nasci no Morro do Timbau e a 
minha casa ficava de frente para a Ilha do Pinheiro. Então o aterramento do Pinheiro eu vi todo. Fora que 
quando éramos crianças ficávamos tirando fotos e nas fotos ia saindo aquele fundo [onde se via a Ilha do 
Pinheiro]. Quando fui para o Rede Memória levei as fotos e um Binóculo. Ele me mandou vir numa reunião 
que ia ter e daí pronto, na semana seguinte, já fazia parte da Rede Memória. Acabei ficando aqui por que eu 
me identifiquei exatamente com o trabalho. Estou dentro de um local onde eu vivi a história. Estou dentro 
de uma sala que tem a foto do meu pai ali, ó. Eu adoro! Quando eu comecei a trabalhar, a minha primeira 
profissão foi arquivista, eu tinha na minha carteira. Quando eu comecei a trabalhar a minha primeira 
profissão foi “arquivista”. Era outro tipo de arquivo que eu trabalhava. 

C: Como era este arquivo? 

M: Era de pessoas físicas e jurídicas. Eram várias salas, com arquivos de um lado e outro, arquivos de gaveta 
com as fichinhas. Com as pessoas todas catalogadas, e a gente ia por nome ou pelas empresas. Eram salas e 
salas. Umas quatro salas de arquivo. Tinha uma escada para você subir. Fazíamos o cadastro da pessoa que 
era tirado do Diário Oficial. Trabalhei dez anos nesta empresa. Depois passei para datilógrafa por que ainda 
não tinha computador na empresa. Nossa máquina de escrever era elétrica, uma Olivetti. Então eu 
trabalhava com arquivo, depois tava nesta parte de digitação, mas mesmo assim estava sempre com 
arquivos. Então quando eu vim para cá, não sei, eu me identifiquei. Eu adoro o Museu, adoro receber as 
pessoas, e aquilo vai virando uma conversa. Teve até uma repórter que fez uma reportagem que disse que 
parecia que eu tava no quintal de casa. Então eu gosto mesmo!   

C: Vou te fazer uma pergunta bem simples, que é como se tivesse que explicar para uma criança, ‘o que é 
um arquivo’? 



M: Um arquivo é um lugar onde você vai guardar documentos, algumas fichas, de alguma coisa que 
aconteceu e você quer tentar se inteirar com aquela história, aquele nome, aquele acontecimento... E aqui 
na Rede Memória o objetivo é contar a história da comunidade da Maré. Que tem toda uma história, que 
um dia foi muito devagar, e hoje está como está. Tudo começa ali 30, 40, de lá para cá tem muito para 
mostrar. A comunidade foi aumentando e hoje tem 16 comunidades. Em 1994 virou bairro Maré. E é isto 
que o Museu mostra e o Arquivo tenta mostrar também. E também as pesquisas que vêm fazer aqui. 

C: Tem materiais que não são só da Maré, né? A gente encontra material de outras comunidades e 
também de outros assuntos, né, se a gente for ver no índice de assuntos? 

M: É, temos por exemplo uma Biblioteca interna onde vamos guardando livros que falam sobre favelas, 
sobre habitação, sobre Museus, alguma coisa que fale do Rio antigo. Não é só do Rio de Janeiro, nós 
também guardamos a história de outros estados também. Não tem muito material de outros estados, por 
que nossos coordenadores vão para congressos, estados, e trazem. 

C: Ou de iniciativas similares também? 

É semelhança. Hoje em dia aqui na Maré não tem mais palafitas. Recife por exemplo. Você vai encontrar 
exatamente como era construído aqui, aqueles barracos construídos em cima daquele mangue. 

C: Como tu sentes que as pessoas participam deste arquivo, como que elas interagem? 

M: As pessoas que vêm aqui, que moram ficam maravilhadas! Por exemplo, eu estou aqui, mas se eu 
continuasse morando no Timbau e não soubesse que isso aqui existia, o que acontece com muita gente, o 
que seria? E daí a pessoa chega aqui e vê tudo isto aqui, esta história guardada, arquivada, fica assim 
perplexo! E isso a gente vê naquele livro, não o de assinaturas, mas o outro que você expressa o que está 
sentindo. Hoje mesmo tem dois depoimentos de quase meia folha das pessoas que vêm, vão o Museu, as 
fotos, e então olhando aquele caderno você vê o sentimento que eu estou falando. 

C: Quando as pessoas encontram o Museu (e o Arquivo) reforça uma noção de comunidade? De vida 
comum? 

M: Sim. Por tudo o que acontece, aqui e em outros lugares também, as pessoas ficam reprimidas, mas daí 
você vem e vê uma história, tudo o que se passou. Mas daí quando você vê uma história, tudo o que se 
passou, por exemplo, uma pessoa que viveu numa palafita, ela vê e se emociona ... as pessoas vêem esta 
evolução. Hoje em dia você vai lá e a pessoa está com uma casa de dois, três andares! 

C: São melhorias de qualidade de vida. 

M: Melhorias de qualidade de vida, do modo que dá. 

C: Há uma noção de identificação, um tijucano se identifica com aquele lugar. Um amigo me falou há 
pouco tempo como é a relação de identificação de ser “mareense”.  

M: O ‘mareense’ mesmo esse nome é um nome novo, a maioria das pessoas tem muitas pessoas que moram 
aqui e se você perguntar se a pessoa quer sair daqui, tem muita gente que vai dizer que não. 

C: Há uma memória visual junto... 

M: Isso! E uma memória visual.  



(...) 

C: O fato da pessoa viver na Maré e escrever suas memórias e suas histórias, o que eu tenho percebido 
aqui dos meus amigos é a necessidade de escrever uma história política que fale das questões sociais, 
emergenciais... Uma coisa que queria perguntar para ti é que eu vejo que o Arquivo Orosina tem uma 
força política. Uma coisa seria, por exemplo, o Arquivo Nacional estar documentando histórias da 
comunidade e da ocupação, mas a gente sabe que se não houvesse o trabalho que é feito no Arquivo e 
principalmente o teu trabalho cotidiano que é este garimpo, esta coleta, para reter esta informação, ter os 
dados corretos, a gente sabe que a gente não teria este detalhamento, por que a gente sabe que é uma 
história muito detalhada. Os arquivos governamentais, federais, não dão conta de produzir uma história 
com tantos detalhes. E eu fico pensando numa relação, que há uma força política aí que é permitir que 
outras histórias sejam escritas, que não seja uma história apenas mas que sejam várias histórias. 

C: Entende, não?  

M: Não... 

C: A história é importante por que nos dá um lugar no mundo... a história que conta como que a gente 
vive, de onde que a gente veio.  Por que a ocupação da Nova Holanda aconteceu da forma como 
aconteceu. Contar esta história é uma aula, é uma aprendizagem que vai trazer contradições políticas que 
estão ali. 

M: Se eu entendi o que você está perguntando, esta parte seria a minoria dos moradores que se interessam 
pela parte política. Tem muita história da Nova Holanda, que foi todo aquele processo de transferir as 
pessoas de outros lugares. Mas as pessoas não se envolvem muito nesse negócio de saber, “fulano foi 
transferido para cá por que aconteceu isso e isso, na época do Presidente tal”. Eu acho, na minha opinião 
pessoal, que as pessoas não se envolvem nesta parte. Na Vila do João, que tem todo aquele envolvimento 
no processo de construção, por exemplo, as pessoas não vão se ligar por que o nome da Vila é Vila do João. 
Tem gente que não sabe por que aquilo ali é Vila do João, que foi dado o nome na presidência do João 
Figueiredo. Em relação a esta parte eu acho que não tem este envolvimento político.  Pode ter a minoria 
como continua, como você conhece, tem o Jornal Cidadão, por exemplo, e outras ONGs por aí. Mas em 
relação aos moradores, no meu pensamento, é a minoria. A pessoa não quer saber se ela saiu dali por causa 
da eleição, daquele partido, ou outra coisa. A pessoa quer saber que ela saiu dali para a favela do Esqueleto 
e transferiram ela para cá, por que queriam construir outra coisa lá. Acabou, essa é a resposta para eles. 
Agora pode, no meio de cem pessoas um querer entrar para o lado político, entrar mais, daí é outra história. 

C: Tu acha que o Arquivo Orosina contribui neste sentido? 

M: Se a pessoa já tiver esta “queda”.  Se a pessoa já tiver no sangue que ela luta por aquela causa, com 
certeza vai esquentar um pouquinho. Agora se pensar uma pessoa que vem para conhecer a história eu acho 
que a parte política passa mais de lado. 

C: Eu tenho tentado fomentar, na minha história de vida como luta política, de que forma a história e está 
atrelada à política. 

M: Então, no seu caso, como pesquisadora você veio fazer o trabalho com a gente, para dar a entender do 
que estou falando. Mas se você não tivesse este seu pé mais do lado da política você não talvez não visse 
com estes olhos que você está vendo agora. Você ia fazer seu trabalho de outra maneira. Isso faz diferença. 



C: Será que dá para despertar as pessoas para isto? 

M: Com certeza, ás vezes aquilo ali tá guardado... É como na sua exposição. Ás vezes a pessoa passa ali e não 
entende o que é, mas ás vezes passa ali e aquela coisa tava guardada lá dentro. Aí a pessoa lê e vê que 
alguém já tinha se interessado por aquilo que ele já tinha na idéia, que ele viu em algum lugar. E isto vai 
fazer a pessoa entrar mais no assunto. Então vai passar bastante gente lá, vai olhar as figuras, mas vai passar 
uma e vai ajudar. A partir dali, a exposição pode não estar mais lá, mas se a pessoa tiver aquele interesse 
com certeza ela vai procurar mais informação.  

C: Eu acho interessante, e vi você fazer isso várias vezes, de estar conversando com uma pessoa no Museu 
e pegar “pela mão” e trazer aqui para o Arquivo que, me parece já ser um segundo envolvimento. 

M: Ah, eu faço isto mesmo! Eu vejo se a pessoa está meio interessada. Por exemplo, eu recebi um professor 
da Escolinha de Futebol. Uma das nossas monitoras veio perguntar se tinha mais fotos da escolinha de 
Futebol. Ele chegou no Museu e foi direto no Tempo da Festa, por que alguém disse para ele que tinha uma 
foto da escolinha de Futebol lá. Ele não viu todo o Museu! Eu perguntei se ele tava com pressa e então eu 
levei ele para conhecer o Rede Memória. Ele perguntou que se ele trouxesse uma foto recente do time, que 
tem até o nome na parte de frente da camisa se eu poderia colocar uma do lado da outra, “A antiga e a 
nova? Ah tá, então eu vou trazer a foto.” É claro que a gente não vai conseguir colocar todas as fotos de 
todas as pessoas, mas a gente tem que tentar. Falei para ele que quanto viesse trazer a foto que deveria  
aproveitar e trazer a turma de futebol para conhecer o Museu. A pessoa fica com aquela idéia de “Caramba! 
Eles guardam mesmo!”, “Mas como vocês conseguem guardar tudo isto?”. Por que eu poderia estar falando 
lá em baixo e poderia não ser verdade, eu poderia só ter colocado aquela foto ali. 

C: Isto é uma faísca, né? 

M: E quando as pessoas memoram, tem questionamento, eu pego a foto mostro, para as interagirem mais.  

C: É um trabalho sempre inacabado, né? 

M: Planilhar, arquivar, digitar... as outras coisas a gente vai fazendo conforme vai dando. Olha estas pastas 
ao teu lado, uma tem que planilhar 

C: E tu vais coordenando todo este trabalho? Quanto tempo os monitores ficam?  

M: É a primeira vez que temos monitores da Faperj. Começaram em um número e daí foram reduzidos pela 
metade. O João (Batista) foi fazendo a escala, por que uns estudam de manhã e outros de tarde. Tem que 
revezar no Museu também, tem que ficar pelo menos de dois. Aqui em cima permantente, que estavam 
comigo são a Tatiana e o Rafael Luan.  

C: quando eles vieram isso agilizou e otimizou teu trabalho? 

M: Vão acumulando uma quantidade de informação muito grande, né? O Rafael Luan, por exemplo, ele 
adora saber das coisas. Ele me ajuda bastante, trabalha no computador, pergunta, etc. 

Entrevista realizada em Agosto de 2009. 


