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APRESENTAÇÃO 

 

Entre os dias 24 e 27 de maio de 2011 aconteceu em Pelotas, Rio 
Grande do Sul, o VI Encontro Regional Sul de História Oral, o qual teve a 
participação de mais de 350 inscritos, de diferentes universidades do 
Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Itália. A programação contou com 
mesas redondas a cargo de pesquisadores nacionais e estrangeiros, dentre 
eles a Presidente da Associação Brasileira de História Oral, Maria Paula 
Nascimento Araújo, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
Alessandro Portelli, professor da Universidade degli Studi di Roma “La 
Sapienza” e mesas redondas as quais enfocaram diferentes assuntos como: 
“Imagens e História Oral”, “Fontes e História Oral”, “História Oral e 
Ditadura Militar” e “Práticas em História Oral”. Além disso, foi realizado 
um importante painel, ao final do encontro, que teve como temática a 
produção com esta metodologia nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná 
e Santa Catarina.  

Na programação houve espaço para a apresentação de trabalhos de 
graduados, mestres e doutores a partir da organização de doze grupos de 
trabalho: Memória, Identidade e Ensino de História; Identidades Étnicas ou 
Regionais; Turismo e Lazer: possibilidades de pesquisa que utilizam como 
fonte e metodologia a história oral; Narrativas da diversidade: identidades, 
conhecimentos e práticas cotidianas; História e Memórias: narrativas e 
identidades; Movimentos Sociais, Gênero e Sexualidade: a perspectiva da 
pesquisa em história oral; História Oral e Saúde; História Oral, Esporte e 
Práticas Corporais; corpo: discurso e identidade; Culturas obreras 
ordinarias desde fuentes extraordinárias; História Oral nas fronteiras entre 
História e Antropologia e Oralidade e Patrimônio Cultural: inquietações da 
História do Tempo Presente. Os graduandos também puderem apresentar 
seus trabalhos, através da exposição de pôsteres. 

Um espaço de debate interessante se deu pelas manhãs, com a 
realização de dois mini cursos: o primeiro, intitulado “Memórias, 
Narrativas e música popular: possibilidades metodológicas para a análise 
de processos de deslocamento e migratórios” e o segundo denominado 
“História Oral na História”. A frequência aos cursos foi significativa, tendo 
como público alvo pessoas que queriam conhecer melhor a metodologia.  
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Além das discussões acadêmicas, tão importantes em um evento 
desse porte, houve a oportunidade de confraternização dos presentes, da 
apresentação de novos livros e revistas e de articulações entre 
pesquisadores, especialmente da América Latina, através da RELAHO (Red 
Latinoamericana de Historia Oral). 

O encontro serviu também para reforçar ações que vêm sendo 
realizadas no Núcleo de Documentação Histórica (NDH) e no Laboratório 
de História Oral (LHO), da Universidade Federal de Pelotas, o qual reúne 
dezenas de depoimentos disponíveis ao público. 

O material que entregamos neste momento a vocês, leitores, 
apresenta alguns dos textos debatidos durante o encontro de Pelotas, os 
quais poderão servir como subsídio para os eventos do próximo ano: o XI 
Encontro Nacional de História Oral, que acontecerá no Rio de Janeiro, em 
julho de 2012 e a XVII International Oral History Conference, a qual se 
desenvolverá em Buenos Aires, Argentina, entre os dias 4 e 7 de setembro 
de 2012.  

Desejamos a todos uma ótima leitura. 

 

Comissão Organizadora 

Lorena Almeida Gill 
Aristeu Elisandro Lopes 

Paulo Koschier
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Comunidade Remanescente de Quilombo de Rincão dos 
Caixões: trajetória e identidade 

Maria do Carmo Moreira Aguilar1 

Introdução: 

O objetivo deste trabalho será, a partir da memória coletiva 
evocada na atualidade, acompanhar a trajetória dos grupos étnicos que na 
atualidade são considerados remanescentes de quilombo, refletindo como 
essa trajetória contribui para o reconhecimento destes grupos como 
etnicamente distintos. O alvo do trabalho será os integrantes do quilombo 
Rincão dos Caixões, localizado no município de Jacuizinho/RS, cujo passado 
está marcado por um período de extrema mobilidade, violência e 
privações. 

 Metodologicamente utilizaremos a narrativa oral, uma vez que a 
história oral privilegia e ressalta a história dos excluídos, das minorias e dos 
marginalizados, destacando a importância das “memórias subterrâneas” 
que sendo uma característica das culturas dominadas emergem 
contrariando a “memória oficial” (Pollak, 1989, p.2). Assim, o testemunho 
oral nos permite esclarecer trajetórias individuais e grupais, 
acontecimentos ou processos, que, em muitas vezes, esquecidos pela 
“história oficial”, não tem outra forma de serem esclarecidos. 

Para Alberti (2005, p.155), a história oral “é uma metodologia de 
pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da história 
contemporânea surgida em meados do século XX”. Assim, a história oral 
não é a própria “História”, ela é uma fonte, e como fonte, precisa de 
interpretação e análise. A autora afirma ainda que “a capacidade de a 
entrevista contradizer generalizações sobre o passado amplia, pois, a 
percepção histórica - e nesse sentido permite a ‘mudança de perspectiva’” 
(2005, p.166).  

Com Peter Burke (1992, p.13) entendemos que em geral os 
registros oficiais expressam o ponto de vista oficial. “Para reconstituir as 
atitudes de elementos marginalizados pela historiografia tradicional, tais 
registros necessitam ser suplementados por outro tipo de fonte”.  Sendo 
                                                             
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestranda em História, 
apoio CNPq. 
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assim, os depoimentos orais, usados como fonte, tornam-se uma 
importante porta de acesso ao passado das comunidades negras, cujos 
registros escritos são poucos ou inexistentes.  

 

Quilombo Rincão dos Caixões: Tecendo Trajetórias  

Situado no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, em meio a 
extensas plantações de soja, que rendem uma paisagem interminável, 
numa área íngreme e pedregosa, uma “borda”2 de terra encontra-se a 
comunidade remanescente de quilombo Rincão dos Caixões, no qual 
convivem cerca de 10 famílias3.  As plantações de milho, mandioca e 
amendoim, se espalham pela área.. O plantio e colheita são realizados 
entre um trabalho e outro, uma vez que boa parte destas famílias não 
conseguem tirar da terra o necessário para a sobrevivência. A renda se 
completa com trabalhos sazonais nas lavouras de soja do entorno ou em 
pedreiras, reproduzindo os modelos de exclusão social da região. Assim, 
tanto o plantio quanto a colheita em suas roças, baseia-se na união e 
coletividade do grupo.  

É importante lembrar que estamos lidando com um modelo 
peculiar de apropriação do espaço. O “não-cercamento”, as formas de 
cultivo somadas às formas particulares de trabalho compartilhadas pelo 
grupo aproximam este universo empírico àquilo que Almeida (1989) 
nomeou de “terras de preto4”. As pequenas moradias, sem cercamentos, 
distribuídas pelo território do quilombo possuem como um dos elementos 
agregadores de sua cultura o cultivo de ervas e as hortas. As ervas 
cultivadas pelas famílias, os chás com propriedades curativas, e o fato de 
Erocilda da Silva, matriarca desta família, ser uma requisitada parteira são 

                                                             
2 “borda” e “recheio” esses são os termos utilizado pelos quilombolas para 
caracterizar a terra, na qual “borda” seria a terra pouco fértil, ou de segunda mão e 
o “recheio” da terra as áreas mais produtivas. 
3 Este número de famílias foi verificado em 2008. 
4 Terras de Preto são terras doadas, entregues ou adquiridas por comunidades 
negras após a abolição e na desagregação do latifúndio, ou extensões que 
permaneceram em isolamento relativo, mantendo regras de direito 
consuetudinário com apropriação comum dos recursos (ALMEIDA, 1988). Para 
maior aprofundamento desta temática ver ALMEIDA, Alfredo Wagner B. de. “Terras 
de preto, terras de santo e terras de índio: posse comunal e conflito”. Revista 
Humanidades, Brasília, UnB, Nº 15, 1988, p. 42-48 
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algumas das inúmeras práticas culturais cotidianas desenvolvidas pelo 
grupo. 

Cabe evidenciar, que estas práticas não podem ser pensadas de 
forma isolada ou como característica apenas deste grupo. A reprodução do 
grupo e de sua cultura são indissociáveis, portanto, “não se podem isolar 
práticas culturais (como a benzedura e a utilização de chás, por exemplo) e 
analisar o grau de difusão como comprovativo da especificidade ou não do 
grupo” (Anjos, 2008, p.176). Não se comprova a peculiaridade do grupo 
através da análise do grau de difusão de suas práticas cotidianas. “É no 
modo como as práticas se integram no todo do sistema de reciprocidade 
territorialmente fundado que a especificidade se manifesta”. (Anjos, 2008, 
p.176). Assim, o que está em jogo, não é o grau de difusão de tais práticas, 
ou a tentativa que acarretaria no erro de enquadrá-las como 
características apenas dos quilombolas, mas sim, perceber a singularidade 
da utilização delas pelo grupo, a forma diferenciada com que tais práticas 
se corporificam em sua cultura. 

A matriarca da família Erocilda dos Santos, 78 anos, é oriunda de 
outra comunidade negra, o Sítio Novo/Linha Fão localizado em Arroio do 
Tigre/ RS. A história da comunidade do Sítio Novo/Linha Fão se entrelaça 
com a história agrária do Rio Grande do Sul. Em um período posterior a 
abolição da escravidão, de acordo com relatos dos membros das duas 
comunidades, Pedro Simão, um grande proprietário da região, cujos 
ancestrais de Erocilda dos Santos haviam sido escravos, teria doado uma 
parcela de suas terras para essa família negra. Não podemos precisar a 
intenção de Pedro Simão no ato da doação, porém cabe lembrar que a 
prática de conceder pequenos lotes, ou áreas nas extremidades da 
propriedade para que agregados estabelecessem “postos”, foi recorrente 
durante a escravidão, como também em períodos posteriores. Essa prática 
consistia em um mecanismo de defesa das áreas limítrofes da fazenda, 
como também fornecimento de mão de obra barata e alimentos (Zarth, 
1997, p. 169).  

No Planalto rio-grandense no qual as duas comunidades fazem 
parte, em finais do século XIX a agricultura recebeu um significativo 
impulso. A construção da ferrovia possibilitando o acesso a importantes 
mercados agrícolas do sul, aliado a extensas áreas devolutas, ou postas a 
venda por preços irrisórios atraiu para região imigrantes estrangeiros e 
agricultores provenientes de outras partes do Estado. Com a expansão 
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agrícola e a mercantilização da terra, os lavradores pobres, que no mais 
das vezes não possuíam o título da terra que ocupavam, sofriam investidas 
constantes de poderosos do entorno que viam no arremate do território, 
seja na forma da compra ou expropriação uma forma de aumentar ainda 
mais os seus domínios (Zarth, 1997, p.115).  

Se ao tomarmos conhecimento da história agrária do Planalto do 
Rio Grande do Sul ocorrida no século XIX, cruzarmos com as trajetórias das 
famílias negras em questão, percebemos que no decorrer da primeira 
metade do século XX o Planalto continuou a ser palco de lutas, usurpações 
territoriais e do crescente afastamento da posse da terra pelas famílias de 
lavradores pobres.  Algumas das famílias descendentes de ex-escravos 
residentes na comunidade Sítio Novo/Linha Fão experimentaram de 
coerções e violência à expropriação territorial comum, principalmente a 
partir da segunda metade do século XX, meados de 1950.   

A memória comum do grupo aponta Elibio Heringer, fazendeiro 
conhecido na região como Libinho, o principal responsável pelo processo 
de expropriação sofrido por esta coletividade. Elibio inicia um processo 
expulsão ou de compra de terras através da intimidação pagando pelo 
território latas de querosene, banha ou então alguns metros de tecidos. 
Como aponta os relatos de Etuíno da Silva, 43 anos, ex-morador do Sítio 
Novo/Linha Fão, e atualmente reside no quilombo Rincão dos Caixões. 

Etuino5: Daí eles fizeram aquele documento lá e daí nem falaram nada pro 
finado meu pai, começaram a meter os bois lá e largaram a plantar trigo e 
daí tudo armado, né, naquela época não tinha muita lei e aí, “vou lá no 
Libinho e vou vender essa terra pro Libinho”, par não dá morte aí por causa 
da terra, daí ele foi lá no Libinho pra não dá de graça, foi quando o Libinho 
deu uma lata de querosene, deu uma lata de banha. 

Com a diminuição da área do Sítio/Linha Fão, diversas famílias se 
veem forçadas a deixar o território e migrar em busca de melhores 
condições de vida. A perda de parte do território pela terceira geração, ou 
seja, os netos do casal João Leocádio e Josefina, ex-escravos e primeiros 
moradores da comunidade Sítio Novo/Linha Fào, teve um triplo impacto, 
eles não só tiveram que se submeter a instáveis relações de trabalho do 
campo, como também perderam uma fonte de gêneros alimentícios de 

                                                             
5 Trecho da entrevista concedida por Etuíno da Silva em 21 de abril de 2008 a Maria 
do Carmo Aguilar integrante da equipe de pesquisa que produziu o relatório sócio-
histórico antropológico do quilombo Rincão dos Caixões. 
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subsistência e comprometeram a transmissão de herança dessas pequenas 
propriedades para os seus descendentes.  

Assim, famílias negras descendentes de escravos passaram a se 
deslocar constantemente formando uma massa de trabalhadores sazonais, 
dando início a um período de extrema mobilidade, violência e privações, 
um período de itinerância que perdurou até meados de 1960. Estas 
mudanças contínuas, devido à expulsão do território, permeiam quase 
todo relato de Etuino da Silva Fernandes que considera o período de 
itinerância como um tempo difícil “Mas era miséria mesmo (...) era braba a 
coisa”. Na memória de boa parte do grupo essas andarilhagens são 
sinônimo de luta pela sobrevivência e superação de privações. Neste 
processo de expropriações, que incluiu boa parte do grupo, os 
deslocamentos foram a alternativa encontrada pelas famílias para tentar 
se restabelecer frente à sociedade. Talvez a mais sofrida das alternativas 
ao alcance dos descendentes da última geração de escravos.  O “andar 
aqui e ali”, como eles dizem, era sempre no sentido de buscar melhorias 
nas condições de vida. 

Neste contexto de extrema mobilidade, as relações de trabalho, 
através de contratos de parceria, tornam-se uma importante porta de 
acesso para a realização do projeto camponês de estabilidade e roça 
(Mattos e Rios, 2005). Para esta camada errante, o acesso a um lote de 
terra poderia garantir maiores alternativas de subsistência. Ainda que 
grande parte deles tivesse que prestar serviços nas fazendas, ter acesso a 
terra poderia significar a possibilidade de melhora na alimentação com o 
cultivo de gêneros alimentares e também a venda de excedentes. Porém, 
as relações de trabalho que se estabeleciam no campo, eram relações de 
poder procedentes de um tecido social assentado em bases hierárquicas, 
em detrimento de outro segmento social despossuído de terra e direitos. O 
relato de Erocilda6 revela as relações de trabalho que se estabeleciam no 
campo, em muitas vezes, procedentes de sua condição itinerante. São 
narrativas de arbitrariedades e armadilhas de aprisionamento do trabalho 
imposta as famílias negras.   

Eu sei o que foi o sacrifício na minha vida e viver pelo mundo trabalhando 
pros outros e dando lucro pros outros, trabalhando de porcentagem e 
agregado dos outros, enquanto... (...) eu trabalhava direto pros outros, pra 

                                                             
6 Trecho da entrevista concedida por Erocilda da Silva em 19 de abril de 2008 a 
Cristian Jobi Salaini e Vinicius Pereira de Oliveira. 
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dá renda pros outros, não pra mim, colhia três sacos de feijão e tinha que dá 
dois pro patrão e ficar com um e às vezes passavam e mão e me davam, 
naquele tempo usavam muito vestido, me davam um vestido e o resto 
ficavam (grifos nossos).  

Um constante deslocar-se “aqui, ali”, privações, remunerações 
insuficientes ou inexistentes, na qual esta camada itinerante estava 
exposta são evidenciadas no relato de Etuíno7:  

De lá do Sítio nós fomos morar na Tabajara, daí a gente mudou bastante, 
aqui, ali.(...) Ia trabalhando, ia trabalhando. (...) Mas Deus o livre, hoje em 
dia essa criançada tem mordomia, sabe, antes, no tempo que a gente foi 
criado, [período de itinerância] andava de pé no chão e tinha que ir pra 
lavoura, amanhecer, de “pezito” no chão e tinha que ir. 

Ao acessar os fragmentos de memória de Regis Fiúza doador do 
território que hoje se localiza a comunidade de Rincão dos Caixões, aclara 
a fragilidade dos contratos verbais, e as inúmeras situações de violência a 
que esta camada errante da população negra estava exposta. 

Régis Fiúza8: Eu ouvi os gritos, (...) eu ouvi lá em baixo, no Rio Caixão, um 
choro: “Ai, ai, ai. Ai, socorro! Que barbaridade!”. E aquilo veio vindo e veio 
vindo e eu: “Mas o que é isso!”, eu me assustei. Como isso aí? É dentro da 
minha propriedade eu vou ver, aí quando... Escorei o cavalo, fui, vi um casal 
com os filhos e grávida ainda e com outro no colo, amamentando, aí eu 
digo: “Mas o que houve?”. “Meu compadre”, mas o que é isso comadre?”, 
“Não, o outro fazendeiro, o dono da terra tocou nós, surrou e agora que na 
época da colheita, é que nós teríamos que colher, ele surrou, espancou nós 
e colocou nós porta fora de lá e tocou e nós não temos pra onde ir”.  

Neste relato “ele surrou, espancou nós” desenha-se claramente 
uma situação em que o espancamento infligido a Erocilda e seu marido se 
assemelha com os castigos físicos experimentados por seus avôs no 
cativeiro, são indicativos de permanências entre a liberdade e o cativeiro. 
Assim, são recorrentes as narrativas que, a partir de arbitrariedades e de 
um ritmo fatigante de trabalho, associam a trajetória itinerante dessa 
camada da população negra com um modo de vida que se assemelha ao 
experimentado por seus ancestrais no cativeiro, ainda que o período 

                                                             
7 Trecho da entrevista concedida por Etuíno da Silva em 21 de abril de 2008 a Maria 
do Carmo Aguilar  
8 Trecho da entrevista concedida por Régis Fiúza em 13 de maio de 2008 a Cristian 
Jobi Salaini e Vinicius Pereira de Oliveira. 
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vivenciado por este grupo fosse posterior a abolição da escravidão. Como 
aponta o relato de Gino9, filho de Erocilda: 

Cristian: E tu lembras, de alguma história que talvez a D. Erocilda ou das 
pessoas lá Sítio falavam da época da escravidão? Gino: Não. Daquela época 
ali nós era tudo pequeno, às vezes contavam, Deus o livre... O meu pai, a 
mãe contava, no tempo que eles moravam lá ele trabalhavam... por, um 
quilo de banha por dia, trabalhar de cedo até escurecer por causa de um 
quilo de banha, isso aí é pior que escravidão, não tem, né (...). Não, eu não 
vou dizer que na época ali, emprego era mais difícil, né, que nem a nossa 
raça, eu já digo a nossa raça, no caso, era mais difícil, que era o tempo, bem 
dizer, dos escravos que trabalhavam... O meu pai, eu me lembro que 
trabalhava um dia pro um quilo de banha, um quilo de banha... Um quilo de 
banha, o que dá um quilo de banha aí pro... Pros outros, pra tratar 5, 6. 

Com base no que vivenciaram ou a partir dos relatos de seus pais ou 
avós, esse campesinato negro caracteriza o trabalho decorrente da 
situação itinerante ainda como “escravo”. A continuação de mecanismos 
de exclusão do negro, aliados a impossibilidade de acesso a terra, somadas 
com o predomínio de relações de trabalho instáveis, precárias e no mais 
das vezes violentas, faz com que a condição de “escravo”, na memória 
desta comunidade, não se restrinja ao período que vigorou 
institucionalmente a escravidão. “Ser escravo” perpassa o cativeiro e 
acompanha essa camada da população negra, modificando-se somente 
após sua territorialização. Cabe mencionar que há na memória do grupo 
categorias que integram diferentes temporalidades vividas no território. 
Assim, a categoria “escravo” ou o “ser escravo”, narrado pela matriarca da 
comunidade, é utilizado para explicar sua chegada no território, é 
atualizado e utilizado para caracterizar, em tempos posteriores, as 
condições de trabalho impostas a essa comunidade. Para dialogar com o 
conjunto de acontecimentos, é necessário que haja uma apreensão dos 
significados dessas diversas temporalidades pelo pesquisador.  

Cabe aqui evidenciar que o deslocamento forçado leva consigo 
privações e violências que nos possibilita pensar nesta comunidade como 
itinerante. Por outro lado essa mobilidade, a busca pelo território, a vida 
em coletividade, solidariedade étnica, sentimentos de pertencimento tão 
necessárias para sobrevivência desta camada da população negra criou 
formas diferenciadas de percepção do mundo, como aponta Gilroy:  

                                                             
9 Trecho da entrevista concedida por Gino dos Santos, em 26 de abril de 2008, a 
Cristian Jobi Salaini, com presença de Erocilda dos Santos e Querli dos Santos. 
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O que era inicialmente sentido como maldição - a ausência do lar ou exílio 
forçado – é reapropriado. Torna-se afirmado e é reconstruído como base de 
um ponto de vista privilegiado a partir do qual certas percepções úteis e 
críticas sobre o mundo moderno se tornam mais prováveis. Deve ser óbvio 
que essa perspectiva incomum foi forjada a partir de experiências de 
subordinação racial. Desejo sugerir que ela representa também uma 
resposta aos sucessivos deslocamentos, migrações e viagens (forçadas ou 
não) que passaram a constituir as condições de existência específicas desta 
cultura negra (2002, p. 224) 

Deste modo, podemos pensar o período de itinerância desta 
camada da população negra do Rio Grande do Sul como diáspora. 
Acreditamos que os dissabores e sofrimentos experimentados por esta 
população “itinerante” geraram um corpo único de reflexões críticas sobre 
a modernidade (Gilroy, 2001), uma anti-modernidade, no que tange a 
concepção da propriedade privada da terra10. Cabe lembrar que, em 
contornos modernos, ou seja, capitalista, a propriedade é trabalhada e 
logo depois transformada em mercadoria negociável através do instituto 
jurídico de compra e venda, diferentemente da relação estabelecida nas 
sociedades pré-capitalistas (Wood, 2001). Para o capitalismo surgir, 
precisou desta mudança da relação com a terra. Para Ellen Wood: 

O capitalismo (...) não nasceu na cidade, mas no campo (...). Não precisou de 
uma simples extensão ou expansão do escambo e da troca, mas de uma 
transformação completa das relações e práticas humanas mais 
fundamentais, de um rompimento com antiqüíssimos padrões de interação 
humana com a natureza. Durante milênios os seres humanos proveram suas 
necessidades materiais trabalhando a terra (Wood, 2001, p.77). 

Desta forma, a terra passa a ser vista predominantemente como 
mercadoria, o vínculo que se estabelece é o econômico. O acúmulo da 
terra, transformada em mercadoria, torna-se um negócio altamente 
lucrativo para uma minoria, e a exclusão da posse da terra pela maioria. 
Esta última se vê obrigada, a fim de acessar os meios de subsistência, a 

                                                             
10 O modo de vida dessas comunidades remanescentes de quilombo não se encaixa 
na visão sugerida de modernidade, que abrange e afeta a todos de modo similar, 
hegemônico. Os quilombolas possuem um ritmo próprio, particular, revelando, 
portanto, as fissuras existentes nesta apreensão abrangente do modelo de 
modernidade. Há nessas comunidades uma duplicidade de localização, elas se 
situam dentro e ao mesmo tempo fora da modernidade, são inegavelmente 
constituídas na modernidade, porém se distinguem dela. Este “estar fora” revela 
uma independência desafiadora que pode ser sentida no que tange a propriedade 
privada.  
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vender sua força de trabalho por um salário (Wood, 2001, p.12). O que 
gera relações de poder político e de dominação. 

Por volta de 1960 Erocilda chega às margens do rio Caixões, e nas 
margens deste rio Régis Fiúza, proprietário de terras no entorno, doa uma 
parcela de sua propriedade para ela, nas palavras dele, “deixar de ser 
escrava”. Este deixar de ser escrava significava territorializar-se. Ao narrar 
o momento de sua fixação no território, Erocilda aponta para o fato de 
antes ter “rodado” muito. São lembranças de um tempo de instabilidade, 
de chegadas e partidas das fazendas da região, mas que ficaram para trás 
com a sua territorialização. Ao se fixar no território, estas famílias 
estabelecem outra forma de pensá-lo sem cercas, uma apropriação 
espacial em coletividade com a parentela, experimentando um conjunto 
de práticas culturais, compartilhadas de forma coletiva pelo grupo.  

 

Considerações finais 

Plantações de milho, mandioca, amendoim, enfim, a produção 
doméstica, aprendida ainda na infância em companhia dos pais em suas 
andarilhagens, é parte indissociável da experiência de vida desses grupos. 
Assim, adquirir um espaço para o cultivo “e mantê-lo com suas 
possibilidades de trabalho em família, produção, relativa independência e 
toda a dimensão de realização pessoal que ela possibilitava foi uma 
ambição constante” (Mattos e Rios, 2005, p.243). A partir dessas 
experiências, permeadas por tentativas de se fixar ao território, que para 
alguns se inicia ainda na infância, o grupo cria relações de pertencimento 
com o lugar a territorializar, criando seu território de subsistência e 
relações simbólicas. 

É da terra que se tira o sustento da família, “pra ter o que comer o 
cara tem que plantar11”. O trabalho dos itinerantes encontra-se 
intimamente relacionado a terra. Nesta trajetória errante, as famílias, 
através do trabalho, construíram ou solidificaram suas relações com a 
terra.  Assim, “o processo de trabalho não reproduz apenas alimentos, ao 
longo dele também são ‘re-produzidas’ ideias” (Woortmann, 1997, p.192).  
Essas idéias, concepções de mundo sobrepostas na relação com a terra e 

                                                             
11 Trecho da entrevista concedida por Gino dos Santos, em 26 de abril de 2008, a 
Cristian Jobi Salaini, com presença de Erocilda dos Santos e Querli dos Santos. 
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afloradas no período de itinerância, podem evidenciar os significados que 
estas famílias imprimem no território atualmente ocupado. Estes 
significados são depositados em um território transformado em um quase 
corpus12 (Deleuze e Guattari, 1995) pelos quilombolas de Rincão dos 
Caixões.  O vínculo que os quilombolas estabelecem com a terra é outro. A 
terra para eles possui um significado completamente diferente daquele 
construído pela sociedade ocidental moderna. Neste sentido a terra não é 
vista como mercadoria, passível de venda sem traumas maiores. Há entre 
os quilombolas e a terra um elo que além de manter o grupo unido, 
possibilita a manutenção de seus costumes, cultura e de um modo de vida 
peculiar que os distingue de se entorno, um sentimento de pertencimento 
a terra onde viveram seus ancestrais. 

Evidenciamos ainda que o período em que estas famílias 
permaneciam se deslocando é impreciso, os depoentes não souberam 
informar precisamente o ano da perda do território e quanto tempo 
permaneceram se deslocando, porém é visível em seus depoimentos que 
foram incontáveis  chegadas e partidas. Outro ponto a salientar, são os 
laços de família fortalecidos no período de itinerância. Nas entrevistas, não 
há relatos de famílias desfeitas em função dos constantes deslocamentos. 
Ao contrário, este período de mobilidade, da busca pelo território, é re-
apropriado, tornando-se um elemento agregador para a vida em 
coletividade, solidariedade étnica, e sentimentos de pertencimento tão 
necessários para a sobrevivência desta camada da população negra. 
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Representações do Feminino em Música: Memórias de 
Alunas e Professoras do Conservatório de Música de Rio 

Grande 
Gianne Zanella Atallah1 
Isabel Porto Nogueira2 

 

Esse artigo é resultado de um trabalho que buscou identificar as 
formas de representação das mulheres musicistas, a partir das memórias 
das alunas e professoras do Conservatório de Música de Rio Grande. 
Tomou-se como recorte temporal do trabalho a década de 1940 até a 
primeira metade de 1950, tendo em vista o período de atuação das 
mulheres entrevistadas dentro do Conservatório de Música de Rio Grande.  

 

1. Aspectos políticos, econômicos e sócio-culturais brasileiros entre os 
séculos XIX e XX 

No cenário da Proclamação da República  havia três correntes claras 
que deveriam tentar adaptar-se a realidade brasileira, mas talvez a mais 
provável, não seria a mais adequada a um país sem princípios de 
entendimento quanto à diferença entre Regime e Estado. A primeira 
corrente, liderada pelos cafeicultores paulistas; a segunda corrente vinha 
da população urbana e dos pequenos proprietários.[...] Queriam o fim da 
monarquia e não do Estado (CARVALHO, 1997,25-6).  

                                                             
1 Graduada em História - Licenciatura Plena pela Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG/RS (1993). Especialista em Patrimônio Cultural pelo Instituto de 
Letras e Artes - UFPEL/RS (1997). Mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural 
pelo Instituto de Ciências Humanas - UFPEL/RS. Professora de História da Rede 
Municipal - SMEC/Prefeitura Municipal do Rio Grande/RS. 
2 Graduada em Piano pela Universidade Federal de Pelotas - UFPEL/RS (1993). 
Doutora em História e Ciências Musicais pela Universidade Autônoma de 
Madrid/Espanha (2001). Professora e Pesquisadora do Departamento de Arte e 
Comunicação do Instituto de Artes e Design - UFPEL/RS. Diretora do Conservatório 
de Música de Pelotas/RS. Professora e Orientadora do Programa de Pós-Graduação 
- Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências 
Humanas - UFPEL/RS.  
 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
28                                                                                      [anais] 

A terceira corrente era 

a versão positivista da república, em suas diversas variantes [...]. A começar 
pela condenação da Monarquia em nome do progresso. Pela lei dos três 
estados3, a Monarquia correspondia à fase tecnológico-militar, que devia ser 
superada pela fase positiva cuja melhor encarnação era a república. A 
separação entre Igreja e Estado era também uma demanda atraente para 
esse grupo, particularmente para os professores, estudantes e militares. 
Igualmente, a idéia de ditadura republicana, o apelo ou um Executivo forte e 
intervencionista, servia bem a seus interesses. Progresso e ditadura, o 
progresso pela ditadura, pela ação do Estado, eis aí um ideal de despotismo 
ilustrado que tinha longas raízes na tradição luso-brasileira desde os tempos 
pombalinos do século XVIII. Por último, a proposta positivista de 
incorporação do proletariado à sociedade moderna de uma política social a 
ser implementada pelo Estado, tinha maior credibilidade que o apelo 
abstrato ao povo e abria caminho para a idéia republicana entre o 
operariado, especialmente o estatal (CARVALHO, 1997,27). 

Essa harmonia política estabelecida pelo Estado, era a organização 
da pátria que se refletia em dois elementos positivistas tidos como 
alicerces: a família e a humanidade, em contrapartida, a burguesia como 
classe passou a fortalecer ações de cunho político-econômico. 

Caracteristicamente sabemos que no Brasil de modo geral, o 
positivismo tinha um cunho político, mas no Rio Grande do Sul, 
diferentemente, este regime organizou-se de maneira moral, os princípios 
sociais estavam agregados aos políticos. 

A construção do Estado rio-grandense positivista, tomou forma com 
o período em que Júlio Prates de Castilhos4 esteve no poder 
alternadamente entre 1891-1898, mas seu prestígio se estendeu até as 
primeiras décadas do século XX. Desde o ensino, a formação técnica, os 
compromissos sociais, a religião, os trabalhadores, a família, todos 
estavam diretamente ligados a esse poder. 
                                                             
3 Doutrina elaborada por Auguste Comte, que tem como base a sobreposição da 
forma de pensar sobre o homem, e que está dividida em três estados, que são: 
teológica (imaginação), metafísica (coloca o abstrato no lugar do concreto e a 
argumentação no lugar da imaginação) e a positiva (subordinação da imaginação e 
da argumentação à observação) (COMTE, 1996,8). 
4 Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, sendo membro do Partido 
Republicano Rio-Grandense eleito em 1891, foi deposto em novembro do mesmo 
ano. Retornou ao governo em 25 de janeiro de 1893, ficando até 1898. Atuou 
também como jornalista, dirigindo o jornal A Federação de 1884 a 1889. Morreu 
em 1903 (LOVE, 1971). 
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Além disso, a evolução cultural brasileira não aconteceu no mesmo 
tempo que na Europa, portanto a quase ausência da produção musical, 
fizeram-nos perceber a oscilação da qualidade musical dentro do período 
Romântico, que só seria percebida a partir dos anos de 1850.  

Em 1833, no Rio de Janeiro, fundava-se a Sociedade Beneficência 
Musical, idealizada e comandada por Francisco Manuel da Silva, que tinha 
como objetivo a valorização de músicos locais e isso propiciaram também 
o aparecimento de espaços de instrução musical, dentre esses estavam, os 
conservatórios que congratulava o poder burguês, pois o aumento da 
venda de instrumentos, partituras e outros aparatos, assim como a oferta 
de concertos musicais de grande relevância, que era propiciado pela 
iniciativa particular, acabaram por instigar direta ou indiretamente, o 
aparecimento dessas instituições de ensino. 

Com a expansão do movimento amadorístico que invadiu o Rio 
Grande do Sul temos o processo de institucionalização do ensino musical, 
iniciado por Porto Alegre e alcançando cidades do interior do Rio Grande 
do Sul.  

Com a criação do Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul, 
projeto idealizado por Guilherme Halfeld Fontainha5 durante seu período 
como Diretor do Instituto Brasileiro de Artes do Rio Grande do Sul (1916-
1924), e José Corsi6 que tinha como objetivo fazer circular intérpretes 
nacionais e internacionais pelo Rio Grande do Sul. Foi responsável 
juntamente com o Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul por 
assinar, com as prefeituras das cidades responsáveis, o contrato de criação 
dos novos Conservatórios de Música que estavam sendo criados no Estado.  

Ao mesmo tempo era um projeto de interiorização da cultura artística, com 
o objetivo de criar na província um movimento musical autônomo, 

                                                             
5 Nasceu em Minas Gerais, em 1887, e após temporada de estudos na Europa, 
fixou-se em Porto Alegre (RS) a partir de 1916. Foi professor de piano, diretor do 
Conservatório de Música de Porto Alegre e fundou a Sociedade de Cultura Artística 
de Porto Alegre. Em 1925, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde passou a 
ministrar aulas de piano no Instituto Nacional de Música, e posteriormente diretor 
dessa mesma instituição (NOGUEIRA, 2007, 345). 
6 Bandolinista húngaro chegou ao Rio Grande do Sul por volta de 1913. Fundou o 
Instituto Musical de Porto Alegre; presidente do Centro Musical Porto-Alegrense e 
inspetor e organizador da Banda Municipal de Porto Alegre (NOGUEIRA, 2007, 
345). 
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independente do Rio de Janeiro. As cidades gaúchas incluídas no plano 
original de Fontainha eram em nove, das quais estavam Pelotas, Rio Grande, 
Santana do Livramento, Bagé e Cachoeira do Sul (NOGUEIRA; SOUZA,2007, 
345). 

Dentro desse movimento, temos a fundação do Conservatório de 
Música de Rio Grande, em 1º/04/1922, pelo Centro de Cultura Artística do 
Rio Grande do Sul, e com a fiscalização da Intendência Municipal de Rio 
Grande.  

O Conservatório de Música de Rio Grande teve como sede o Salão 
do Clube Beneficente de Senhoras, que se localizava na antiga General 
Câmara, atualmente  rua Carlos Gomes, nº. 583. A cerimônia de fundação 
do Conservatório de Música de Rio Grande contou com a presença de 
pessoas ilustres da sociedade Riograndina, foi presidida por Alfredo Soares 
do Nascimento, então Intendente Municipal, juntamente com Tasso 
Bolívar Dias Correia, diretor desta nova instituição, a quem coube receber 
Guilherme Halfeld Fontainha e José Corsi, diretores do Centro de Cultura 
Artística do Rio Grande do Sul, e ainda Antonio Leal de Sá Pereira, diretor 
do Conservatório de Pelotas7.  

A criação do Conservatório de Música de Rio Grande foi um dos 
marcos, de uma cidade que crescia industrialmente desde o fim do século 
XIX, proporcionando a formação de uma elite econômica que aprendeu a 
valorizar a música erudita como símbolo de status social, em contrapartida 
assistiu a um crescimento demográfico, onde o operariado passou a ser 
base da sociedade riograndina.  

Em 3 de Junho de 1954, de acordo com a lei municipal de nº. 703, o 
Conservatório é elevado a categoria de Escola de Belas Artes Municipal, 
sendo um projeto do então Intendente Municipal  Frederico Ernesto 
Bucholz.  

 

2. Mulheres musicistas e suas vivências 

Partindo do recurso metodológico escolhido, a história oral, a 
proposta era encontrar o que Meihy nos diz “é matéria essencial [...] a 
humanização das percepções que até então tem sido [...] vistas como 

                                                             
7 Fotocópia da Ata de Fundação do Conservatório de Música de Rio Grande de 
1º/04/1922, pertencente a atual Escola de Belas Artes “Heitor de Lemos”. 
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expressões institucionais, de macroestruturas [...]” (MEIHY, 1998,11). 
Diferentemente de documentos escritos, a história oral buscou nos 
sentidos que se expressam nas narrativas, sensações tanto na voz, quanto 
na expressão gestual e a partir do momento que rememoraram suas 
vivências, perfizeram o caminho para uma coletividade parcial da memória 
musical do Conservatório de Música de Rio Grande. 

Quanto à escolha das entrevistas, partiu-se do propósito de que o 
grupo caracteriza-se com a presença dos três elementos já anteriormente 
apontados: professora, aficcionada e artista. Estes três elementos têm 
pesos diferentes, mesmo que dentro de uma coletividade, a professora 
remete a extensão do lar, o papel da mãe, aficionada, revela o papel de 
que ainda está subjugada ao poder do marido, ou pai, mesmo que muito 
disfarçadamente, e a artista é a extensão do social, é a vida pública, é a 
sobreposição da instrução sobre a educação e a provação de suas 
capacidades sobre isso. 

E quanto ao número de relatos, inicialmente não se tinha um 
número fechado para a coleta. Portanto, realizamos sete entrevistas. Além 
de agregarem os três grupos, foi estabelecido o fator idade, pois devido ao 
recorte temporal que priorizava as décadas de 40 e 50. 

O grupo de sete entrevistadas está composto pelas Sras.: Eloah de 
Souza Amaral, 94 anos, nasceu em Rio Grande, formou-se em canto pela 
Escola da Sra. Inah Emil Martensen, formou-se também em violino, tocava 
piano, violão, acordeom, estudou no Conservatório de Música de Rio 
Grande por um breve período na década de 30 e no Conservatório de 
Música de Pelotas. Bartira Indayara Timm, 76 anos nasceu em Rio Grande, 
formou-se em piano pelo Conservatório de Música de Rio Grande, na 
década de 50. Glacy de la Rocha Domingues, 78 anos nasceu em Rio 
Grande, formou-se canto, em 1955 pelo Conservatório de Música de Rio 
Grande, toca piano. Sarita Franco de Souza, 79 anos nasceu em Passo 
Fundo, estudou em Cruz Alta, Porto Alegre, Bagé no IMBA, formou-se em 
Rio Grande em piano, pelo Conservatório de Música. Além disso, 
participou do Trio Cruz Alta, na década de 50, era cantora contralto com 
um estilo de músicas variadas.  Dalzi Lempek Ribeiro, 69 anos nasceu em 
Rio Grande, formada em piano pelo Conservatório de Música de Rio 
Grande em 1959.   Arlete Santos Fogaça, 72 anos nasceu em Rio Grande, 
estudou no Conservatório de Música de Rio Grande, mas não chegou a se 
formar em piano, ministrou aulas de história da música, teoria e solfejo, 
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folclore e piano, mas a sua atuação concentrou-se na questão 
administrativa da atual Escola de Belas Artes “Heitor de Lemos”.   Anna 
Maria Pinto Seifriz, 71 anos nasceu em Rio Grande, formou-se em piano 
pelo Conservatório de Música de Rio Grande e em Música pela 
Universidade Federal de Pelotas. 

Para que pudéssemos trabalhar com esse grupo, foi preciso criar 
uma estrutura de entrevistas, que foi definida em três blocos: primeiro, 
quanto à formação e vivência musical, O segundo buscou as relações no 
Conservatório, entre professores e alunos, e o terceiro fundamentou-se nas 
atividades artísticas e pedagógicas. 

 A partir das entrevistas feitas, organizou-se um conjunto de 
categorias de representação, que a partir de Roger Chartier, evidencia 
“uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é 
representado” (CHARTIER, 2002:20) Essas categorias de representação 
foram assim nomeadas: 1ª referência musical; 2ª formação de ensino; 3ª 
profissionalização; 4ª vida artística; 5ª família; 6ª percepção quanto à 
importância da música, 7ª o “eu” através da imagem e 8ª o passado 
idealizado. Aqui apontaremos algumas das categorias estudadas. 

 

2.1 Referência Musical e Família 

O fato de ser educada remetia ao papel da mãe, estar preparada 
para o lar e todos os afazeres que competiam a esse papel, muito mais do 
que bordar, ler poesias, estudar um idioma, costurar, tocar um 
instrumento, era a educação dos filhos, pois o pensamento positivista 
alicerçava-se nisso, a construção da humanidade estava vinculada as 
crianças vindas ao mundo e educadas para esse mundo, de acordo com  os 
preceitos positivistas, a mãe era uma moralizadora social, mesmo que sob 
o jugo do pai, marido ou irmão. 

Nas palavras da Sra. Sarita Souza podemos perceber que o gosto de 
casa, estimulava com uma obrigatoriedade disfarçada para o estudo de 
música, assim ela nos diz “eu estudava assim sem [...] pretender fazer o 
curso, estudava porque era norma daquela época, todo mundo tinha uma 
certa noção de arte [...]”.8 Em outro momento podemos observar na 
mesma situação, a Sra. Anna Seifriz que nos conta “eu tinha 8 anos, os 

                                                             
8 Entrevista realizada em 11/09/2010. 
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meus pais achavam que eu deveria começar a estudar piano e eu fui, tinha 
um piano na casa da minha vó”.9 

Mas nesse universo há também a construção, mesmo não sendo de 
forma intencional, o desenvolvimento das potencialidades artísticas dentro 
de casa. O envolvimento musical ocupava em casa um lado mais leve, algo 
meio sonhador, era a construção do espaço artístico. Como nos conta a 
Sra. Eloah Amaral 

Papai e mamãe eram duas criaturas, ambos eram artistas, mamãe tinha uma 
voz de contralto muito bonita, papai era tenor, e eles gostavam muito de 
música, eram muito amigos, muito companheiros, sempre trazendo discos 
de [...] música boa para nós ouvirmos, ouvíamos todo, ele trazia discos 
botava na vitrola, eu ia pro colo dele, fechava os olhos para ouvir música, 
fechava os olhos. Nós fomos criadas assim dentro da música, tanto a clássica 
como a moderna, porque eles eram muito sociáveis, gostavam muito de 
bailes, nós dançávamos muito  foi uma infância assim, uns pais maravilhosos 
que além, muito companheiros, muito amigos, a gente não tinha, não tinha, 
tudo se contava para eles, como se fossem amigos, como se fossem da 
mesma idade [...]. 10 

Essa relação de cumplicidade entre pais e filhos podia supor uma 
ameaça a dominação masculina dentro do lar, parece que a vida artística 
cultivada em casa, aos olhos dos filhos criava um imaginário de sonho, 
tudo era mágico e colocava numa mesma linearidade, desejos e 
expectativas, como acabamos de observar nas palavras da Sra. Eloah, mas 
para os pais, esse era um raro momento onde os filhos participavam da 
vida dos adultos, e se para os filhos esse momento eternizava –se mais 
pelas percepções que provocava, para os pais era uma forma de manter a 
educação dos filhos sob um relativo controle.  

 

2.2 Formação de Ensino e Profissionalização 

Ao iniciar seus estudos musicais, elas tiveram nas professoras 
principalmente, a representação da figura materna, a disciplinadora, um 
comportamento normal e plenamente aceitável para a época. É 
confirmação da escola como extensão do lar. 

                                                             
9 Entrevista realizada em 10/11/2010.   
10 Entrevista realizada em 17/08/2010. 
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Mas a formação musical iniciada antes do Conservatório foi 
apontada por nossas entrevistadas, com elementos que destacam algumas 
professoras pelo seu modo de agir, mais do que pelo ensino musical. 

Segundo a Sra. Dalzi Lempek, a postura da professora Edelvira 
Rasmussem, sua primeira professora, que tinha uma escola particular em 
Rio Grande, e era uma pessoa bem conhecida, mas com uma metodologia 
de ensino bastante questionável nos dias de hoje, mas que correspondia 
bem ao modelo, disciplinador sob a ótica positivista da época apresenta-se 
assim: 

No início tocar o piano era um peso, a Dona Edelvira Rasmussem, era muito 
exigente, muito exigente mesmo, ela tinha uma régua e batia nos dedos da 
gente, quando a gente errava, ali foi um peso, mas depois que eu passei lá 
pro Conservatório, a professora Dona Nayade era uma excelente professora, 
muito calma, muito boa, então ali eu fui pegando mais gosto. 11  

Esse modelo disciplinador, da Professora Edelvira que ao mesmo 
tempo significava peso, criava certo receio quanto ao aprendizado musical. 
Em contrapartida ao ingressar no Conservatório, e ter aulas com a 
professora Nayade Pinto, não só a motivou como estabeleceu uma relação 
de admiração e incentivo. Essas duas mulheres representam o valor da 
família, entre o autoritarismo do pai, no castigo físico, e o amor materno, a 
calma e a bondade, da mãe, que tem nesses dois sentimentos a disciplina. 
E a mudança do espaço de aprendizagem, no caso o Conservatório 
significava para elas uma representação de lugar seguro, a retidão 
disciplinadora, ao mesmo tempo em que ensinava e educava. 

O peso do poder econômico recaía sobre o instrumento, e todo o 
seu aparato. Era inviável estudar música sem praticar fora da escola. O 
espaço do Conservatório, não tinha como dispor de instrumentos extras 
para que os alunos praticassem fora do horário da aula. 

Esse desnivelamento entre classes sociais, propiciou no grupo 
musical, certa exclusividade quanto ao corpo de professores que atuavam, 
além do pouco reconhecimento quanto à profissionalização na música, 
havia também o investimento financeiro ao longo de uma vida. 

Essa exclusividade acabou por propiciar a formação de um grupo 
quase restrito em número, e não em talento, e ao mesmo tempo 
percebemos a formação de uma relação quase mítica que envolviam os 

                                                             
11 Entrevista realizada em 17/09/2010. 
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alunos. Em nosso período de estudo, constatamos alguns professores que 
pelo envolvimento, fosse ele de maneira positiva ou negativa 
permaneceram nas lembranças de nossas entrevistadas. 

 

2.3 Vida Artística 

A vida artística para as nossas mulheres musicistas, ia além do palco 
do Conservatório de Música. Se o pequeno palco da escola era expor a sua 
vida, mesmo que por uma pequena fração de tempo, para outras era como 
se sempre fosse a primeira vez. E ainda mais se para algumas a vida 
artística, só começou após a formatura, para outras, essa vida começava 
no nascimento. 

Como nos relata a Sra. Eloah Amaral, quando fala de sua vida 
musical, ela nos remete a postura de ser artista, pois a música veio com 
ela, e se manteve, assim  

[...] da minha vida musical, eu tenho impressão que, que foi desde que eu 
nasci que eu sempre vivi na música, pelos meus pais que cultivavam muito 
no lar, a música de todo o tipo, os filhos todos estudaram [...] é sempre, 
sempre, sempre, o que eu me lembro da minha vida foi sempre cantando, 
dançando,cantando, brincando. 12 

A exposição do artista, não sendo por gosto próprio, torna-se o 
principal inimigo da profissão, e aí levantam outros temores, como a 
insegurança e o medo da cobrança. 

Como a Sra. Sarita nos relata, o espaço em que esteve fora do 
ensino musical, e o seu retorno, criaram-lhe uma timidez perante o espaço 
público, 

Eu fiz umas audições, quando eu era aluna [...] eu não gostava de tocar 
porque a gente mais velha é muito exigente [...] era falhar, sim porque a 
pessoa mais velha, não sei eu fiquei muito insegura pra tocar [...] pessoa 
insegura, dá uns branco de vez em quando. 13 

Se na primeira o fato de errar diante da platéia, era perigoso e 
vergonhoso isso remetia a própria educação do lar, pois nesse momento 
ela tentava provar que a instrução é mais importante do que a educação 
para um bom casamento. 

                                                             
12 Entrevista realizada em 17/08/2010. 
13 Entrevista realizada em 11/09/2010. 
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O momento da apresentação é o momento da exposição do saber, a 
musicista mostra que ela não quer a música como hobbie apenas, ela a 
quer profissionalmente, pois a música é o seu poder simbólico, e o seu 
espaço de apresentação seja ela no palco, com uma pequena ou grande 
platéia, é o seu campo simbólico. 

Mas a Sra. Arlete Fogaça que estudou em Pelotas, no Conservatório 
de Música, já percebia o preconceito “[...] horrível, parece que passei 
muito trabalho em Pelotas, toda mulher, moça que atravessou aquela 
ponte sozinha, estudar duas vezes por semana, não prestava” 14. 

E algo que se mostra muito claramente nas palavras da Sra. Bartira 
Timm, é que o problema não estava na música, mas sim no ir e vir, pois “eu 
acho que a parte de executante, de tocar de tudo, não havia preconceito 
[...] se bem que é mais para se apresentar [...] a gente não tinha tanto 
aquela liberdade de sair [...]”, o problema estava nos deslocamentos, pois 
ele propiciaria uma quebra no modelo conservador, o controle dentro dos 
espaços públicos ampliar-se-ia, e isso fragilizaria o código de postura da 
família e dos meios que ela influenciava. 

Transgredir as regras era como desrespeitar a própria família, e isso 
poderia ser algo que condenaria essa mulher por toda a sua trajetória. 

 

2.4 Passado e as considerações com a memória 

Pois as mulheres musicistas tem pelo menos três percepções de um 
modo geral, no qual elas expõe exteriormente, a primeira é como elas se 
vêem, a segunda, é como os outros a vêem, e a terceira, é a forma como 
elas se mostram para os outros, ou seja, como elas querem ser lembradas. 

E o teor de importância do passado parte disto. Os sentimentos 
elevados ainda produzem sensações de retorno a um tempo vivido, mas 
que elas agora são apenas espectadoras de sua própria vida. 

Os relatos orais nos remetem a reflexões de que as lembranças são 
mais do que “momentos passados”, são na realidade ações em forma de 
narrativas que nos conduzem ao encontro da relação entre o corpo e o 
espírito. Nessa relação, a produção das imagens, cria um efeito de ação e 

                                                             
14  Entrevista realizada em 27/09/2010. 
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reação e a forma como a representação irá mostrar o resultado da 
interação nos meios que os produziram. 

Nessa ação corpo-objeto, os sentimentos do lembrar, recorta-se à 
medida que se relacionam com o passado, o ato em si, remonta a forma de 
representação do qual o corpo foi no passado, e como será no presente. A 
representação se mostra sobre dois pontos em que a ação armazenou-se 
na memória. 

Esses dois pontos são tratados por Bergson (2006), como o realismo 
e o idealismo. Pois a partir do momento em que as lembranças tornam-se 
compartilhadas, seja para um indivíduo, ou um grupo, a relação entre 
esses dois pontos, fará uma oscilação não premeditada para o presente, a 
partir do passado vivido. 

Aquilo que Bergson, nos aponta como realismo, é definido por ele 
mesmo como 

[...] um conjunto de imagens governadas em suas relações mútuas por leis 
imutáveis, onde os efeitos permanecem proporcionais às suas causas, e cuja 
característica é não haver centro, todas as imagens desenvolvendo-se em 
um mesmo plano que se prolonga indefinidamente (BERGSON, 2006,22). 

E quanto ao idealismo como 

[...] existem percepções, isto é, sistemas em que estas mesmas imagens 
estão relacionadas a uma única dentre elas, escalonando-se ao redor dela 
em planos diferentes e transformando-se em seu conjunto a partir de 
ligeiras modificações desta imagem central. É dessa percepção que parte o 
idealista, e no sistema de imagens que ele se oferece há uma imagem 
privilegiada, seu corpo, sobre a qual se regulam as outras imagens 
(BERGSON, 2006,22). 

E assim, como havia o preparo dos sentidos, para a harmonia 
musical, ela só foi possível acontecer de fato no momento em que as 
categorias de representação criaram um espaço para tal. A música para as 
entrevistadas estava acima do status social, era formação da mulher 
musicista que conduziria o seu valoroso espaço. 

E mesmo a memória sendo independente da relação que exerce 
com o corpo, a oralidade que ela provoca, é ao mesmo tempo um suporte 
para as ações práticas, mas também um protetor para a percepção. Pois 
não podemos esquecer que essa memória irá ao encontro de outros, e 
nessa coletividade cada uma dessas memórias tem o seu próprio sujeito, e 
a sua relação muito particular com cada objeto, e parte disso se constrói a 
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representação da musicista e como se apresentará dentro do contexto, e 
isto não são as suas lembranças. 

Evidentemente que a lembrança apresenta-se em nível de 
significação diferenciado para cada um dos indivíduos, e para as 
musicistas, o som traz um encontro pessoal com a sua própria 
representação. Pois não podemos esquecer que, nós indivíduos, sem 
agirmos propositalmente, criamos representações interna e externamente. 
O nosso olhar sobre nós mesmos, e os padrões recorrentes sobre isso, é 
simultâneo aos padrões de representatividade que criamos para os outros.  

 

Considerações Finais 

Queremos apontar constatações que no decorrer deste foram 
surgindo como forma de propostas futuras para outros estudos. 

Que modelo de mulher procurava-se entre os séculos XIX e XX?  
Será que se procurava um modelo de mulher, ou procurava-se um modo 
de viver mais adequado a uma sociedade emergente em recursos e 
propostas? 

Ou manter a mulher educada sobre controle, era manter a tradição 
não só da família, mas da sociedade em si, e assegurando o direito do 
homem fora de casa. Mas no nosso entendimento reportou ao longo desse 
trabalho é que a mulher não disputava de um caráter dominador e obscuro 
perante o homem, ela tinha uma força simbólica que aos poucos foi se 
declarando e delimitando espaços, e que fique claro, para nós a mulher 
não é uma cópia do homem, ela fez da sua força simbólica, uma referência 
ao modelo em que foi submetida, por obrigação ou por conveniência, mas 
nunca por inferioridade, a que sempre ouvimos muitos discursos 
inflamados. 

Dentro da música, a mulher remeteu-se aos mesmos discursos, seu 
poder simbólico estava remetido ao mesmo modelo, estabelecendo dentro 
de um mesmo campo, frente a frente com o homem, competindo 
enquanto músicos, enquanto marido e esposa, filha e pai, não por ter 
contato com a música, mas por ser a música, a representação de si mesma, 
tanto no espaço público, quanto privado. 
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Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre: registrando suas 
memórias1 

ÁVILA, Edna Ribeiro de 

Introdução 

A presente comunicação tem o objetivo de divulgar o trabalho de 
História Oral que vem sendo realizado pelo Centro Histórico-Cultural Santa 
Casa há mais de vinte anos, e que visa registrar as diversas memórias da 
mais antiga Misericórdia do Rio Grande do Sul, a de Porto Alegre.   

As entrevistas englobam a composição dos diferentes fazeres da 
Instituição, como o trabalho da enfermagem, da farmácia, das antigas 
administrações, dos religiosos, de moradores dos arredores, de pacientes, 
das diversas atividades profissionais dos funcionários, além dos médicos, 
nas mais diversas especialidades, que, sendo atores sociais do processo 
histórico, ampliam o leque do diálogo do passado com o presente.  

O trabalho propõe resgatar as variadas memórias desses atores 
históricos da Santa Casa de Porto Alegre, nas últimas décadas, com o 
objetivo de ajudar a compreender lacunas de um tempo presente, ainda 
acessível e disponível nessas memórias para então fazermos 
questionamentos, elucubrações e argumentações com os depoentes, 
através da História Oral. 

No entanto, sendo o Centro Histórico-Cultural uma instituição de 
memória, possuidora de um vasto acervo, utiliza-se outras fontes 
históricas, como documentação em papel, objetos do Museu e fotografias, 
demonstrando a possibilidade de realizar-se um trabalho com várias 
fontes, ainda que, tais imagens, ilustradas ao longo do artigo, necessitem 
de maiores análises históricas, que o tempo aqui não permite. Como nos 
diz Meihy:  

Em face do alcance histórico, é preciso deixar claro que a história oral 
sozinha está mais próxima da micro-história que da macro. Com isso não se 
está afirmando que a macro-história seja antagônica à história oral, mas 
esta para chegar àquela precisa de fôlego, que sempre implica a existência 
de uma equipe e, invariavelmente, induz ao cruzamento documental com 
outras fontes. [...] Essas características marcam o fundamento de uma 

                                                             
1 ÁVILA, Edna Ribeiro de. Centro Histórico-Cultural Santa Casa, (Graduada FAPA), 
(Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre).  
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história feita na base dos contatos diretos, gravados e conferidos para 
evidenciar o estreitamento subjetivo dos contatos pessoais – entre 
depoentes e oralistas – que se formulam como imprescindíveis para o 
estabelecimento de um trabalho. (Meihy, 1998, p. 15). 

 

O Hospital  

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é parte integrante da 
história da comunidade regional. Fundada em 1803, é o hospital mais 
antigo em funcionamento no Rio Grande do Sul. Inaugurando em 1826 a 
sua primeira enfermaria, começou a prestar serviços de caráter assistencial 
e social às camadas carentes da população sul-rio-grandense. 

No início do século XIX, as pessoas mais abastadas eram tratadas de 
suas enfermidades por médicos particulares em suas residências. Aos 
pobres, escravos e imigrantes restava a beneficência dos bons cidadãos, 
assim considerados aqueles mais abonados. Logo, a necessidade da criação 
de um Hospital era evidente e, por este motivo, não foi difícil ao Irmão 
Joaquim Francisco do Livramento, fundador da Santa Casa de Misericórdia 
de Florianópolis, obter concessão Real para abrir um Hospital em Porto 
Alegre.  

Criou-se, então, o Hospital de Caridade, em 19 de outubro de 1803. 
Em 1814 o empreendimento adquiriu status de Misericórdia, passando a 
denominar-se Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

 

 
Fachada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Início do século XX.  

Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa  
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Com essa condição caritativa, teve ampliada sua esfera de ação 
social, uma vez que as Misericórdias surgiram na Europa com uma função 
muito mais assistencial do que terapêutica. Este fato era resultado de uma 
sociedade que se urbanizava e se proletarizava, rapidamente, tendo então 
essa Misericórdia a finalidade de dar atendimento aos pobres, na doença, 
no abandono e na morte. Assim, passaram a abrigar, além dos enfermos, 
as crianças e os idosos abandonados e os excluídos do convívio social, 
como criminosos e doentes mentais. Com esse caráter de assistência, 
seguiu suas atividades durante o século XIX, quando consagrou-se, por 
exemplo, a  Roda dos Expostos, em 1837.  

A partir da evolução da Medicina, no fim do século XIX, ancorada 
pela doutrina positivista de avanço científico, a higienização, as práticas 
sanitárias das capitais republicanas e o interesse terapêutico tomaram 
frente à assistência caritativa. O Rio Grande do Sul, inserido nesse 
contexto, assumiu o seu desenvolvimento capitalista, sustentando uma 
nova mentalidade, que penetrou na sociedade, gerando mudanças no 
entendimento do desígnio da Misericórdia.  

[...] É então que o saber médico que, até o início do século XVIII, estava 
localizado nos livros, em uma espécie de jurisprudência médica encontrada 
nos grandes tratados clássicos da medicina, começa a ter seu lugar, não 
mais no livro, mas no hospital; não mais no que foi escrito e impresso, mas 
no que é cotidianamente registrado na tradição viva, ativa e atual que é o 
hospital. (Foucault, 2004. p. 110).  

Atendendo a essas demandas da evolução da ciência e da 
sociedade, a Santa Casa teve suas enfermarias ampliadas e, aos poucos, 
especializou-se. Criou novos hospitais, como o São Francisco e o São José, 
e, por volta de 1970, já contava com mais de 40 enfermarias, divididas por 
especialidades, por vezes duplicadas e coordenadas por professores 
diferentes, fortalecendo, desde então, a função da Santa Casa como 
Hospital Escola.2 Desse tempo até o presente, a Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre passou por profundas transformações, situando-se em 

                                                             
2 O relato de Irmã Lina mostra um exemplo dessa função de educação exercida pela 
Santa Casa: “Então, como a Faculdade de Medicina estava engatinhando, nós 
tínhamos aula de Anatomia junto com os estudantes de Medicina na dessecação de 
cadáveres, e, tínhamos que prestar os mesmos exames, que nem eles.” (Entrevista 
de Irmã Lina, religiosa franciscana e ex-enfermeira da Santa Casa, concedido a Véra 
Lucia Maciel Barroso, em 27 de novembro de 2006).   
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destaque na Medicina internacional. No relato do doutor José Parreira 
observamos tal avanço:  

Nesses períodos em que comecei a trabalhar na Santa Casa foi que começou 
a progressão muito grande da Medicina. A Medicina, que, anteriormente, 
eram prescrições por tinturas, por fórmulas de xaropes, por cremes, etc., 
nós passamos a usar os antibióticos, que não se usava antigamente. [...] 
Vieram também os anestésicos gerais, que anteriormente eram somente 
feitos através do éter e do clorofórmio. [...] Não havia a colaboração do 
especialista. Isso veio muito tempo depois. [...] Com o uso da penicilina, em 
doses elevadas, nós conseguimos deliberar a sífilis dos pacientes. [...] 
porque nós vimos que a ação da penicilina era muito grande. Da mesma 
maneira, antigamente, a febre tifóide não era combatida. [...] da própria 
penicilina em que nós víamos que os problemas pneumônicos tão 
frequentes, eram debelados. Começou também o uso dos antibióticos 
referentes à tuberculose. [...] A Medicina para os pacientes doentes 
mentais, antigamente o uso que se tinha era somente o eletro choque, 
insulina e também os soníferos... Os soníferos traziam uma certa 
tranquilidade para o paciente, mas começou a brotar o amplictil, começou a 
brotar o neosine, começou a vir também os anti-depressivos, os 
energizantes. [...] Vieram também [...] os tratamentos através de fibras 
óticas, com incisões pequenas, através da cirurgia. Antigamente, [...] para 
operar uma colisistite, que é uma infecção da vesícula biliar, o paciente 
levava mais de um palmo de incisão, e ficava com o dreno. Era uma cirurgia 
ultra-traumática. Hoje não, através de uma fibra, duma incisão pequena, 
nós podemos fazer a cirurgia, e o paciente, no segundo dia já está em casa, 
já está se movimentando. Quer dizer, a Medicina do meu pai, que era 
médico, mudou completamente de página. (Entrevista de José Parreira 
Ferreira da Silva, médico ginecologista e obstetra, concedido a Felipe 
Almeida Vieira, em 14 de dezembro de 2006).  

 

      
Médicos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre examinando paciente.  

Sem data. Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa.  
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Hoje, o Complexo Santa Casa possui sete hospitais dentro de seu 
quarteirão. São eles: Hospital São Francisco, especializado em tratamentos 
cardíacos; Hospital Santa Rita, como um centro de câncer; Pavilhão Pereira 
Filho, especializado em doenças pulmonares; Hospital São José, 
especializado em neurocirurgia; Hospital da Criança Santo Antônio, 
dedicado à infância em diferentes especialidades e Hospital Dom Vicente 
Scherer, considerado o primeiro centro de transplantes da América Latina. 
A Instituição reúne serviços de diagnóstico e tratamento, além de 
administrar o seu Cemitério, em funcionamento, desde 1850.  

 

Registrando as memórias  

Diante deste universo convidativo de mais de duzentos anos de 
história de relações sociais e evolução da Medicina no Estado, o Centro 
Histórico-Cultural Santa Casa desenvolve, desde 1989, seu trabalho de 
História Oral com a finalidade de registrar distintas memórias acerca da 
Santa Casa de Porto Alegre, capturando os vestígios do passado, pois 
considera que “a memória é um elemento essencial do que se costuma 
chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades [...].” (Le Goff, 1996. p. 476. 
Grifo do autor). Através da memória coletiva procuramos desvelar essa 
identidade de pertença com a Misericórdia de Porto Alegre, que se mostra 
tão arraigada por quem nela passou entre os anos de 1950 e 1980.   

O acervo conta com entrevistas que focam a prática médica na 
Santa Casa, revelando a evolução terapêutica advinda com a instalação da 
República. Os exemplos mais evidentes são os tratamentos adotados 
contra o câncer, as práticas cirúrgicas cada vez mais minuciosas, a 
utilização de medicamentos mais eficazes, como antibióticos, e, acima de 
tudo, o desenvolvimento do ensino dentro da Misericórdia. Um trecho da 
entrevista do doutor Dick, médico cancerologista, evidencia tal avanço:  

A Enfermaria 17 Pequena é onde eram depositados os casos de câncer. 
Havia duas grandes enfermarias de cirurgia de mulheres. A 10ª e a 17. A 10ª 
tinha a 10ª Pequena, e a 17 tinha a 17 Pequena. Sabe o que quer dizer 
pequena? Depósito de câncer. [...] Porque não operavam, não operavam 
muita coisa. Foi justamente nós que começamos, digamos, a operar. Operar 
câncer de mama, câncer de útero, câncer de mama, câncer de útero. É o 
que dava, [...]. Ali foi núcleo, a Enfermaria 17 Pequena, [...]. Foi fundado o 
Serviço de Câncer da Santa Casa, em mil novecentos e cinquenta e oito, 
cinquenta e nove. [...] Aí nos associamos à Radioterapia. Então nós tínhamos 
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uma Enfermaria de Cirurgia, que era a 40, cirurgia de mulheres, e o Serviço 
de Radioterapia. Isso foi o Serviço de Câncer da Santa Casa. Faltava uma 
enfermaria de câncer para homens. (Entrevista de Oswaldo Wolff Dick, 
médico cancerologista da Santa Casa de Misericórdia, concedido a Edna 
Ribeiro de Ávila, em 06 de setembro de 2007).  

Prática recorrente na antiga Santa Casa dos anos 1960, 1970 e 1980, 
relatada na entrevista do doutor Dick e mostrada na foto a seguir, era o 
abandono dos enfermos. Era comum pessoas serem abandonadas para a 
“Misericórdia, a “Casa Santa”, dar o tratamento e os cuidados necessários, 
que, na maioria das vezes, poderia ser realizado em casa, diminuindo, 
consideravelmente, o ônus do Hospital.  

 
Crianças inválidas abandonadas no Serviço de Assistência Infantil, professor Olinto de 

Oliveira, sessão de readaptação física e psíquica. Década de 1940.  
Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa.  

 

E na época que eu entrei, me lembro que nós tínhamos assistentes sociais 
específicas para trabalhar com aqueles casos que já eram crônicos na Casa 
[1980]. Nós tínhamos moradores, aqui na Santa Casa, que um dia foram 
pacientes, e que por não terem família, não terem como retornar para o 
meio, na sociedade novamente, ficavam morando aqui. Nós tínhamos uma 
gama enorme de pessoas moradoras, aqui na Santa Casa. E, nesta época, 
lembro que a assistente do Serviço Social era dedicada muito para isso: a 
recolocação desse paciente no meio familiar, o retorno ao meio social. Se 
não se localizasse a família, então aí se buscava um recurso da comunidade, 
na época, os asilos, os albergues, enfim, tudo que fosse, se esgotava toda a 
possibilidade desse paciente sair. Nós tínhamos até um paciente que era 
muito conhecido [...]. Ele morava aqui na Enfermaria, nestas Enfermarias do 
[Pavilhão] Cristo Redentor. Ele tinha uma casa ali, tinha um quarto com 
geladeira, com tudo. Ele morava ali.  (Entrevista de Ligia Petrucci Lubbe, 
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assistente social da Santa Casa, concedido a Marcelo Lima, em 19 de abril de 
2001).  

Portanto, o trabalho de História Oral que o Centro Histórico-Cultural 
desenvolve valoriza não apenas essa memória médica, mas também, a 
vivência, o cotidiano e as relações que os depoentes construíram nas 
últimas décadas com a Santa Casa de Porto Alegre, pois como nos evoca 
Goody: “Em todas as sociedades, os indivíduos detêm uma grande 
quantidade de informações no seu patrimônio genético, na sua memória a 
longo prazo e, temporariamente, na memória ativa”. (Apud: Le Goff, 1996. 
p. 425). E delas precisamos nos aproximar para compreender a História em 
outra perspectiva.  

Outro fator recorrente nas entrevistas é a crise financeira da década 
de setenta que assolou a Santa Casa. Ela também pode ser vivenciada por 
moradores e frequentadores dos arredores, mas minimizadas nas mãos 
das Irmãs Franciscanas, que acolhiam as mazelas sociais na calada da noite:   

Marta das Rosas. Ela tinha só dois dentes da frente. Aí ela chegava assim: 
‘Irmã, comida eu consigo, agora a senhora tem é que me dar de noite um 
lugarzinho para pousar’. E todas as noites, quando ela vinha, ela trazia uma 
rosa; daí ficou a Marta das Rosas. O que que ela fazia? Então, ela pousava 
num cantinho que eu deixava para ela. De manhã cedo, ela levantava e ia na 
fila. [...] Era a primeira da fila. Então, como ela não precisava daquele lugar, 
ela leiloava o número dela, ali. [Risos!] Tu vê a inteligência! Aí, quem pagava 
mais, ela dava o lugar dela na fila. Com isso ela se virava. E, naquela época, 
aquela maçã argentina vinha enrolada num papelzinho azul e as rodoviárias 
não tinham papel higiênico. Então, ela pegava [...] o papelzinho da maçã, ia 
lá e vendia por papel higiênico. E, com isso, ela conseguia se virar. 
(Entrevista de Irmã Lina, religiosa franciscana e ex-enfermeira da Santa Casa, 
concedido a Véra Lucia Maciel Barroso, em 27 de novembro de 2006).   
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Pacientes aguardando no setor de marcação de consultas.  

Térreo do Pavilhão Daltro Filho. 1986. Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa.  
 

Este pequeno trecho da história da Marta das Rosas, narrada por 
uma segunda pessoa, evidenciando os problemas sociais, que ainda hoje se 
fazem presentes nas filas das emergências e postos lotados, sem 
atendimento pelo Brasil, faz compreender e refletir que “[...] a História 
Oral implica a percepção do passado como algo que tem continuidade hoje 
e cujo processo histórico não está acabado [...].” (Meihi, 1998, p. 13).  

Outra questão abordada seguidamente nas entrevistas, porém, 
ainda presente na atualidade, é o atendimento que a Santa Casa prestava, 
e ainda presta, às cidades do interior do Rio Grande do Sul, incapacitadas 
de hospitais e com falta de médicos para fazer os atendimentos, 
superlotando os ambulatórios e emergências dos hospitais de Porto 
Alegre.  

Tinha coisas do arco da velha, mas que eram verdadeiras. [refere-se à 
década de 1970] [...], aquela cidade [...] trazia uma rural cheia de gente, uns 
aleijados, outros não sei o quê, e uma meia dúzia de crianças com uma mãe 
cheia, cheia, cheia de bicho de pé. Grossos... Quem é que ia arrumar aquilo?  
Peguei, botei tudo num quartinho lá e peguei o Iodo. Ai, aquele nenê, um 
menininho perdeu o arteriozinho do pé de tanto bicho de pé. Era bicho de 
pé no umbigo, era bicho de pé por tudo. Por que que eles não podiam tirar 
esses bicho de pé lá no interior? Então, a Santa Casa era para tudo, para 
tudo. (Entrevista de Irmã Lina, religiosa franciscana e ex-enfermeira da Santa 
Casa, concedido a Véra Lucia Maciel Barroso, em 27 de novembro de 2006).   
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Ambulâncias em frente à Santa Casa. Da esquerda para direita: Ambulância de Estrela, 

Triunfo, Santa Rosa do Sul/SC e Tapera. 12 de maio de 2011. 
Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa. Foto: Rafael Dias. 

 

Ainda sobre as religiosas, percebe-se o embate entre a Medicina, a 
Ciência e a Fé. O relacionamento entre médicos e freiras, embora 
profissionalizadas, na enfermagem, e, na administração, era confrontado 
com os princípios da caridade e da misericórdia, arraigados nos preceitos 
religiosos com a realidade científica, crescente na Santa Casa.  

[...] as pessoas vinham do interior; não eram atendidas. Olha, aqui vem um 
pedaço sofrido, que eu entendo. Eu, como profissional, entendo, mas não 
consigo... como é que eu vou dizer? Eu aceito, mas não compreendo, que os 
médicos, eles queriam para as suas enfermarias os casos que eram 
específicos. Mas lá embaixo, no corredor, sobrava um monte de gente. 
Então, eu chegava nas Enfermarias, espiava, e via os leitos vazios. Eu dizia: 
porque aqueles doentes, lá embaixo, não podem ter uma cama aqui? ‘Ah, 
porque não é especialidade.’ Pois deixa comigo, eu vou buscar e boto aqui 
para dormir. E eu fazia. Eu só não apanhei, aliás, prometeram dar em mim; 
pode ser que ainda deem. [Risos!] (Entrevista de Irmã Lina, religiosa 
franciscana e ex-enfermeira da Santa Casa, concedido a Véra Lucia Maciel 
Barroso, em 27 de novembro de 2006).   

No entanto, trabalhar com a doença, principalmente câncer, numa 
época em que a cura era um sonho distante, além da pobreza e a escassez 
de recursos, fato recorrente na década de 1970, na Santa Casa, exigiu uma 
leveza, conforme relata o doutor Dick, e que, talvez, permitisse um dia a 
dia mais sereno:  
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Os caras deixavam os sapatos, e a gente trocava os sapatos com outro. Eu e 
ele, sempre os dois. Os mais esculhambadores que tinha no Santa Rita era o 
Mardini e eu. Depois tinha um mais esculhambador, ainda, que era o patrão, 
como é? O Cheffe, o [Luiz Oscar] Cheffe era terrível. Mas nós aprendemos 
tudo com o Cheffe. Quando o Cheffe foi embora nós continuamos fazendo 
as brincadeiras. [Risos!] Tinha uma freira... ficava louca... A gente pegava os 
quadros... tá vendo os quadros, ali? Botava de cabeça para baixo, mudava 
tudo, botava por cima das poltronas. [Risos!] Papel higiênico... a gente 
pegava papel higiênico e fazia como se fosse confete; passava por toda a 
sala dos médicos. [Risos!] E tinha os médicos mais velhos que ficavam, 
assim, óh... Aí foi um tempo bom! (Entrevista de Oswaldo Wolff Dick, 
médico cancerologista da Santa Casa de Misericórdia, concedido a Edna 
Ribeiro de Ávila, em 06 de setembro de 2007).  

Médicos, enfermeiras, administradores, atuantes ou não no tempo 
presente, além de ex-pacientes e vizinhos da Santa Casa são convidados a 
participar do projeto, formando, até o momento, um vasto campo de 
lembranças, que conta com mais de cem entrevistas, de duração variada. 
Divididas em blocos temáticos, procuram resgatar a história de vida de 
muitos deles, para inserir os sujeitos no contexto maior, além do Hospital. 
E eles fazem revelações interessantes.  

Há projetos temáticos que combinam algo de história oral de vida. Nesses 
casos, o que se busca é o enquadramento de dados objetivos do depoente 
com as informações colhidas. Essa forma de história oral tem sido muito 
apreciada porque, mesclando situações vivenciais, a informação ganha mais 
vivacidade e sugere características do narrador. (Meihy, 1998, p. 52).  

Um exemplo dessa possibilidade de combinação da história 
temática com a história de vida é o entrevistado Casemiro, que foi 
procurado para relatar sobre a construção de seu jazigo, pouco 
convencional, no Cemitério da Santa Casa. Durante a entrevista ele relatou 
já ter “usufruído” da Santa Casa na década de vinte, quando ele ia ao 
Hospital tomar sopa, oferecida pelas Irmãs.  

[...] Não é que eu deva para Santa Casa. [...], porque a Santa Casa, a função 
dela, naquele tempo, era aquela mesmo: era atender a pobreza, atender 
aquela coisa toda. Hoje isso aqui é coisa de primeiro mundo. Naquele tempo 
tinha só esse pavilhão da frente aqui [Santa Clara]. [...] Às vezes, eu vinha 
tomar uma sopa de noite aqui atrás. [...] as freiras davam uma sopa aqui. 
Não sei se era todo dia, ou como é, mas eu, dali da [Rua] República vinha 
aqui. [...] Vinha de tarde, de noite, depois da janta aqui... [...]. Elas tinham 
um panelão grande ali fora... [...] e a gente tomava aquilo... E nessa virada 
das coisas aí, é que eu fui me lembrando do atendimento delas aqui. 
(Entrevista de Casemiro Scepaniuk, militar da Reserva, concedido a Véra 
Lucia Maciel Barroso, em 14 de janeiro de 2010).  
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Central de estoque e produtos alimentícios. Avista-se as merendas a serem preparadas para o 

período noturno. 1968. Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa.  

Outros exemplos são as entrevistas de ex-moradores das casas, que 
hoje compõem o Centro Histórico-Cultural, em que relatam um olhar 
diferenciado sobre a Santa Casa e seus arredores. Dona Cecy relembra as 
procissões de rua que a Santa Casa participava, evidenciando a ligação da 
Santa Casa com a religião católica, além do funcionamento da lavanderia.  

Bom, mas tu sabes que no tempo da procissão de Corpus Christi era uma 
maravilha. [...]; nós esperávamos tudo ali na Praça da Ramiro, da Júlio de 
Castilhos e se juntava. E dali saía tudo a pé pela Independência. [...] tudo 
enfeitadas, as janelas, botavam umas colchas de veludo, umas coisas 
bonitas, umas imagens de santo. Umas botavam, outras não. E o Arcebispo 
fazia o caminho todo até lá, na Duque de Caxias. Assim de gente na rua. E os 
conhecidos vinham para a casa da gente, porque da janela via passar tudo. E 
passava ali defronte à Santa Casa e o São Francisco. Cada janela tinha uma 
imagem de santo, uma coisa bordada, uma colcha, um enfeite [...]. Naquele 
tempo, a lavanderia era uns tachos desse tamanho. E aquela água fervendo, 
aquilo tudo era manual, não é como hoje. Elas com uns paus de madeira... 
aquelas roupas fervendo da Santa Casa para desinfetar. E aí tinha a parte 
que passava. Então, tinha um rolo grande assim. Elas botavam o lençol e a 
outra dava a manivela, para espichar. Isso eu me lembro. (Entrevista de Cecy 
Piva Lobato, ex-moradora das casas de aluguel da Santa Casa, concedido a 
Edna Ribeiro de Ávila, em 11 de setembro de 2007). 
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Procissão de Corpus Christi em frente a fachada principal da Santa Casa de Porto Alegre. 

1926. Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa. 

 

Considerações finais 

O Centro Histórico-Cultural da Santa Casa tem se dedicado à 
História Oral como uma ferramenta na busca do conhecimento histórico. 
No entanto, muitos são os atores sociais que aqui ainda estão para dar a 
sua versão dos fatos e suas vozes daquilo que, apenas os documentos 
escritos, considerados oficiais, não dão conta, como as emoções das 
frustrações, das alegrias e das tristezas de quem fez e faz parte da história 
da Instituição, construindo assim sua identidade com a sociedade que 
agrega a Misericórdia de Porto Alegre.   

Os pequenos trechos das entrevistas reveladas ao longo do texto 
comprovam como é vasta a gama de memórias que se pode captar com as 
entrevistas colhidas para adentrar nos vestígios do passado, através do 
tempo presente. Esse passado próximo está ainda disponível através das 
vivências abordadas nas lembranças dos últimos cinquenta anos da 
maioria dos depoentes, permitindo a construção do conhecimento em 
uma perspectiva das práticas e do cotidiano de quem faz a História. 
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O TIRO DE GUERRA 2391: A HISTÓRIA DE UM PASSADO 
MILITAR 

Marcele Bald2 
Neli Teresinha Galarce Machado3 

 

1 INTRODUÇÃO  

Utilizando como fonte histórica o acervo de fotografias do Museu 
Memorial Santa-clarense e contando com a importante colaboração da 
História Oral, este artigo apresenta uma análise do surgimento do serviço 
militar obrigatório no Brasil e da atuação dos Tiros de Guerra no Rio 
Grande do Sul. A pesquisa teve como ponto de partida o acervo de 
imagens do Tiro de Guerra 239, que funcionou na localidade de Santa 
Clara, 2º Distrito do município de Lajeado, até 1945. Estas fontes nos 
permitem estudar a importância militar dos Tiros de Guerra, sua função 
social na comunidade e o contexto nacional que condicionou sua criação e 
funcionamento.  

 

2 SANTA CLARA DO SUL E O CLUBE CENTRO DE RESERVISTAS 

Nos dias atuais, o Clube Centro de Reservistas de Santa Clara do 
Sul, interior do Rio Grande do Sul, é um local para festas e encontros 
sociais, bastante freqüentado pelos munícipes e demais pessoas da região. 
O que poucos sabem é que a antiga “Sociedade Centro de Reservistas”, já 
destruída por intempéries do tempo, reconstruída e reformada ao longo 
dos anos, foi sede de um dos mais organizados clubes militares de tiro do 
estado, o Tiro de Guerra 239.  

                                                             
1Esta pesquisa foi realizada durante a disciplina Estágio Supervisionado em Acervos 
do curso de História, em 2008. Agradecimento especial à Comunidade de Santa 
Clara do Sul, que gentilmente colaborou com informações sobre o tema. 
2Graduada em História pela Univates. Professora de História na Escola Estadual de 
Ensino Médio Santa Clara.   
3Professora do curso de História e do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e 
Desenvolvimento da Univates, orientadora da pesquisa. Doutora em Arqueologia.  
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Este período da história de Santa Clara do Sul permanece vivo 
apenas nas lembranças dos antigos moradores que vivenciaram a época 
ou participaram do Tiro. Após o forte temporal ocorrido no ano de 1967, 
grande parte dos documentos do arquivo do Tiro de Guerra se perdeu com 
a destruição da antiga Sociedade centro de Reservistas, fato lastimável 
para a memória histórica do município. Entretanto, a memória do período 
insiste em resistir ao tempo, e isto se deve principalmente aos relatos 
orais de um dos participantes do TG ainda vivo e às poucas fotografias 
existentes no museu Memorial Santa-clarense.  

A recuperação e valorização da memória, aqui, adquirem extrema 
importância, e deve ser trabalhada para que se possa transformá-la em 
história: 

As lembranças, constituídas nas relações sociais, são mantidas nos diversos 
grupos de referência e também nos espaços sociais da família, do trabalho, 
do lazer, da religiosidade, ancoradas no vivido, na experiência histórica. Ao 
acabar a memória, começa a história para salvar as lembranças através da 
fixação por escrito (FÉLIX, 1998, p. 42). 

O Tiro de Guerra funcionou entre os anos de 1918 a 1945, 
exercendo grande influência na vida militar e social na localidade de Santa 
Clara do Sul. As fontes históricas para este trabalho foram as fotografias 
do Tiro de Guerra 239 que ilustram o Álbum Jubilar em comemoração ao 
Centenário Santa-clarense, documento que faz parte do acervo do Museu 
Memorial Santa-clarense.  

 

3 A ORIGEM DOS TIROS DE GUERRA 

O Tiro de Guerra no Brasil teve origem logo após a Proclamação da 
República, um período de ampla movimentação política e econômica no 
país. Os Tiros foram criados com o intuito de treinar uma reserva de 
atiradores para o caso de conflitos internos e externos, evitar que jovens 
em idade de servir o Exército abandonassem os estudos, impedir o êxodo 
rural e manter a ordem local. Através de uma ampla propaganda patriótica 
que contou com políticos e poetas, os Tiros de Guerra tiveram a função 
romper fronteiras regionais e unificar o serviço à pátria.   

Segundo Edgar Carone (1989, p.282), os conflitos e revoltas 
regionais, como também questões diplomáticas, levaram a necessidade de 
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um maior engajamento e qualidade de preparo do Exército Brasileiro. 
Percebeu-se a necessidade de aprimoramento dos soldados que, até 
então, eram feitos no exterior. Também havia a necessidade de uma 
reserva de soldados treinados para eventuais conflitos.   

A falta de um sentimento patriótico, além de enfraquecer o 
exército, acirrava as disputas regionais. A participação do Brasil na 1ª 
Guerra Mundial também foi um fato determinante para mudanças no 
Exército. Entretanto, estas começaram no ano de 1906, quando é 
apresentado o projeto de lei que estabelece o serviço militar obrigatório. 
No mesmo período, durante o governo de Augusto Moreira Pena, pelo 
Decreto legislativo nº 1.503, de 05/09/1906, foi estabelecido o Tiro de 
Guerra, regulamentado pelo Ministério da Guerra, em 05/02/1907. O 
Congresso nacional aprova a Lei da Confederação do Tiro Brasileiro, cuja 
sede se estabelece em Rio Grande (RS). Em 1908 o projeto do serviço 
militar obrigatório torna-se lei. No Distrito Federal reúnem-se 10 Clubes de 
Tiro, sendo formado um Corpo de Atiradores, constituindo assim a 
primeira Reserva organizada do Exército Brasileiro. Sobre isto, Davis 
Ribeiro de Sena afirma: 

A questão diplomática do território do Acre (1903-1904), as penosas 
operações no Contestado (1912-1916), o apoio da Liga de Defesa Nacional 
(fundada em 1916), o reconhecimento, pelo Brasil, do estado de guerra 
contra a Alemanha (outubro de 1917) e, principalmente, a ativa campanha 
cívica, abrangendo todo o território nacional, chefiada patrioticamente pelo 
poeta Olavo Bilac, em 1915 e 1916, contribuíram decisivamente para a 
participação de toda a sociedade no serviço militar obrigatório [...] (SENA, 
2000, p. 117). 

É importante ressaltar que o sentimento patriótico era amplamente 
defendido por muitos intelectuais, principalmente por Olavo Bilac, poeta e 
escritor que acabou desempenhando um papel importante na campanha 
cívica por todo o país. No governo de Getúlio Vargas, Olavo Bilac será 
nomeado patrono do Exército Brasileiro. 

E a selva grande e veneranda parecia aplaudir os seus filhos valentes com a 
sua grande voz murmurosa e constante. E até alta noite, enquanto abriam 
covas para enterrar os inimigos mortos, bradavam delirantemente, 
vitoriosamente: — Viva o Brasil! — contentes por haverem defendido a 
fronteira, da qual eram os guardas fieis, contras as mãos rapazes do 
estrangeiro (Bilac e Netto, 1931). 
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Os clubes de Tiro exercitavam-se, geralmente, aos domingos. Os 
atiradores arcavam com a própria munição e uniformes. Inicialmente eram 
instituições elitistas e conservadoras, com seleção criteriosa de seus 
recrutas, sendo por isso duramente criticadas por alguns líderes políticos. 
Mais tarde, os Tiros passam a receber o apoio da crescente classe média, 
voltando a ter o intuito de solucionar o problema da mobilização popular. 

No Rio Grande do Sul, os Tiros de Guerra foram instalados por volta 
de 1916, durante o governo de Borges de Medeiros, sucessor de Júlio de 
Castilhos, que manteve o castilhismo, política conservadora baseada nas 
idéias positivistas de seu antecessor. A instauração do Tiro de Guerra e do 
serviço militar obrigatório foi bem recebida pela população do estado, 
sobretudo pelos republicanos. Desde a época colonial, apenas o Estado do 
Rio Grande do Sul vinha mantendo um relativo engajamento de seu 
exército, devido às muitas lutas já ocorridas em suas fronteiras. 

O espírito militar é um sentimento de fundo eminentemente associativo. A 
camaradagem, a fraternidade, o gosto de afrontar o perigo em comum, a 
honra de morrer pelo bem de todos e pela integridade da terra, dão bem 
depressa ao indivíduo a concepção dessa entidade espiritual que é a Pátria 
[...] (GOULART, 1985, p. 128). 

Pode-se afirmar que os TG’s4 tiveram grande importância e 
prestígio, principalmente nas pequenas localidades interioranas, como no 
caso proposto para este estudo. No interior do Rio Grande do Sul, no 
entanto, demoraram anos para que os Tiros de Guerra e as Escolas de 
Instrução Militar fossem instalados. Ali elas se faziam necessárias tanto 
para a manutenção da moral e da ordem, como para evitar o êxodo rural, 
uma vez que a urbanização e a industrialização crescem nesse período.  

 

4 O TIRO DE GUERRA 239 

Um dos primeiros Tiros de Guerra do interior foi o de Santa Clara 
do Sul, na época, segundo Distrito de Lajeado, instalado em 1918. “O 
maior e mais bem organizado do interior do Estado. Houve turmas de 130 
recrutas” (TRÄSEL, 1969, p.55). O primeiro instrutor de tiro foi o Tenente 
Airton Plaisant, sendo substituído no ano seguinte pelo Sargento Darci 
Feijó. As funções do Tiro de Guerra em Santa Clara do Sul consistiam no 

                                                             
4 Abreviatura para Tiros de Guerra. 
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treinamento para reserva do Exército, intervenção nos problemas locais, 
participação ativa na comunidade, manutenção da moral e da ordem bem 
como o desempenho de tarefas sociais.  

 
1. Primeira turma de reservistas fundadores do Tiro de Guerra 239 de Santa Clara. 

Fonte: TRÄSEL, (1969, p. 55). 
 

O Tiro de Guerra era parte fundamental da educação dos jovens 
rapazes. Na vila de Santa Clara o alistamento era livre, os recrutas serviam 
no quartel durante o período de um ano, e os menores de 16 anos 
necessitavam de autorização dos pais. O fardamento, pago pela família, 
era caro. A munição vinha do Exército Brasileiro1. Na imagem 1 podemos 
observar vinte e nove recrutas fardados com seus fuzis. A fotografia foi 
tirada em uma das laterais da sede do Tiro de Guerra 239, em seu ano de 
fundação, 1918.  

                                                             
1 Informação verbal do Sr. Lauro Anschau, que participou do Tiro de Guerra 239 de 
Santa Clara em 1943, em preparação para a Segunda Guerra Mundial. O relato foi 
feito em setembro de 2008. Hoje, aos 94 anos, ele reside ainda no município de 
Santa Clara do Sul. 
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Os Tiros de Guerra eram dirigidos pelos cidadãos mais ilustres da 
própria localidade. Mas era comum que os instrutores de tiro viessem da 
capital do Estado. As imagens 2 e 3 mostram as primeiras diretorias e 
instrutores de tiro do quartel da vila de Santa Clara. 

Jornais da época, como O Paladino e O Taquaryense, noticiavam 
treinamentos, desfiles, eventos sociais e cívicos envolvendo os Tiros de 
Guerra da região. As fotografias dos arquivos dos TG’s, principalmente do 
TG 239 da vila de Santa Clara revelam o quanto as autoridades políticas 
locais estavam envolvidas com estas instituições. 

 
2. Primeira Diretoria do Tiro de Guerra 239. 

Na fotografia aparecem fardados Deodato Borges de Oliveira, João Arenhart e o instrutor de 
tiro Tenente Airton Plaisant.. 
Fonte: TRÄSEL, (1969, p. 55). 
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3. Segunda Diretoria do Tiro de Guerra 239. Da esquerda para a direita, em pé, estão: 
Germano Schneider, Jacob Schnorr, Leopoldo Gorgen, João Borgmann e Edgar Fischer. 

Sentados na mesma ordem estão: José Francisco Allgayer, Otto Gabriel Diel, Tenente Airton 
Plaisant, Deodato Borges de Oliveira, João Adolfo Arenhart e Jacob Scheid Sobrinho 

Fonte: TRÄSEL, (1969, p. 55). 
 

O Tiro de Guerra 239 manteve seu funcionamento ininterrupto até 
o ano de 1945, quando é extinto. O quartel, em 21 de janeiro de 1956, foi 
transformado em sede social da Sociedade Centro de Reservistas do Tiro 
de Guerra 239, cujo estatuto fora publicado no Diário Oficial em março do 
mesmo ano. Em 1960, o antigo salão foi demolido, e a Sociedade foi 
novamente construída em frente à praça central, com espaçoso salão de 
festas. Em 1967, ocorreu um forte temporal que destruiu o novo salão, 
como nos mostra a imagem 4,  e assim se perdeu também o arquivo do 
Tiro de Guerra que ali estava guardado. 

O novo salão de alvenaria, cuja pedra angular foi lançada a 18 de setembro 
de 1960, não resistiu ao pavoroso tufão que assolou a 1º de setembro de 
1967, a vila de santa Clara do Sul e a cidade de Lajeado. Perdeu-se assim, 
lamentavelmente o precioso arquivo do Tiro de Guerra 239, bem como da 
Sociedade. Atualmente, o salão está sendo reconstruído, devendo estar 
completamente pronto até os festejos centenários (TRÄSEL, 1969, p. 56). 
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4. Vista do salão de festas, antigo Quartel do Tiro de Guerra, destruído pelo tufão ocorrido no 

dia 1º de setembro de 1967. 
Fonte: TRÄSEL, (1969, p. 55). 

 

4 A MEMÓRIA E O PATRIMÔNIO 

A fotografia 

Partindo da coleção de fotografias do acervo do Museu Memorial 
Santa-clarense, esta pesquisa visa a utilizar o elemento “imagem” como 
fonte de pesquisa histórica, uma vez que esta, como documento, é uma 
representação das vivências, da realidade, do cotidiano de homens e 
mulheres de uma determinada época: 

Em função do que foi colocado consideramos a fotografia, antes de mais 
nada, como uma representação a partir do real. Entretanto, em função da 
materialidade do registro, no qual se tem gravado na superfície 
fotossensível o vestígio/aparência de algo que se passou na realidade 
concreta, em dado espaço e tempo, nós a tomamos, também, como um 
documento do real, uma fonte histórica (KOSSOY, 2002, p. 31).  

 

Assim, a fotografia, como elemento revelador do indivíduo que a 
produziu em determinado momento histórico, abre uma ampla gama de 
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possibilidades de pesquisa, principalmente no que se refere à 
problematização desse tipo de fonte. A imagem não revela apenas a figura 
congelada, mas uma série de significações de seu tempo, que podem ser 
interpretadas das mais diversas formas pelo olhar do pesquisador. 

A complexidade do real abre para o pesquisador um campo muito vasto de 
possibilidades de investigação. [...] o pesquisador, pensando assim a 
história, se depara com o desconhecido e o inesperado, por isso o 
instrumental com que vai trabalhar ajuda-o muito mais a perguntar do que a 
responder (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY , 2002, p. 9). 

Sobre a pesquisa através de fontes fotográficas, Boris Kossoy 
afirma: 

As fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e descoberta 
que promete frutos na medida em que se tenta sistematizar suas 
informações, estabelecer metodologias adequadas de pesquisa e análise 
para decifração de seus conteúdos e, por conseqüência, da realidade que os 
originou (KOSSOY, 2003, p. 32).  

As fontes fotográficas constituem também outro elemento 
importante para a pesquisa histórica: a memória. A fotografia torna-se a 
linguagem da memória, onde fatos, imagens e identidades do passado se 
reconstroem, enriquecendo-se como objeto de investigação. A busca de 
identidades através da memória é uma das necessidades fundamentais da 
sociedade humana até hoje. Nesse sentido, o historiador tem o papel de 
recuperar essas memórias, transformando-as em história. 

A memória por seus laços afetivos e de pertencimento, é aberta e em 
permanente evolução e liga-se à repetição e à tradição, sacralizando o vivido 
do grupo social. A história, ao contrário, dessacraliza a memória, 
constituindo-se tão só em representação do passado (FÉLIX, 1998, p. 43). 

Por fim, pretende-se que a pesquisa baseada na fotografia seja um 
meio, não só de resgate da história através da memória, mas de 
conscientização da preservação desse tipo de fonte, uma vez que se trata 
também de patrimônio histórico e cultural. 

 

A História Oral 

 As informações orais presentes neste trabalho contribuíram de 
forma decisiva para a reconstituição da História do Tiro de Guerra 239. A 
principal fonte oral foi fornecida pelo Senhor Lauro Anschau, reservista do 
Tiro de Guerra 239 no ano de 1943. Nas entrevistas, o Sr. Lauro relatou o 
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cotidiano, atividades realizadas no quartel do Tiro, relembrou de antigos 
colegas e situações que vivenciou. Estas informações foram enriquecidas 
com cartas, certificados, manuais de tiro ao alvo e fotografias que guarda 
cuidadosamente em sua residência.  

A prática da história oral apresenta-se como uma desafiadora 
tarefa, uma vez que entramos no terreno da história não oficial, onde o 
historiador deve estar atento tanto às falas do indivíduo entrevistado, 
quanto aos silêncios ou omissões. Para Thompson: “A lição mais 
importante é aprender a estar atento àquilo que não está sendo dito, e a 
considerar o que significam os silêncios. Os significados mais simples são 
provavelmente os mais convincentes” (Thompson, 2002. p. 204-205). 

O uso de fontes orais na pesquisa histórica foi criticado por alguns 
historiadores tradicionais que questionavam a credibilidade dos fatos 
narrados. Entretanto Thompson, Alberti, Meihi, entre outros estudiosos 
defendem que todas as fontes históricas são subjetivas, sejam elas 
escritas, orais ou visuais. Novamente Thompson afirma: “O que interessa 
em história oral é saber por que o entrevistado foi seletivo, ou omisso, pois 
essa seletividade com certeza tem seu significado (...)” (2002, p. 18).   

A pessoa entrevistada é o agente que possui suas próprias 
lembranças e interpretações do passado, e com elas contribui para a 
construção do saber histórico. No caso de Sr. Lauro Anschau, a descrição 
das antigas casas das redondezas, do quartel, da hospedaria que recebia os 
jovens recrutas de localidades mais distantes; todas estas informações 
deram vida ao que estava estático nas fotografias.  

Umas das principais vantagens da história oral deriva justamente do 
fascínio do vivido. A experiência histórica do entrevistado torna o 
passado mais concreto, sendo, por isso atraente na divulgação do 
conhecimento. Quando bem aproveitada, a história oral tem, pois, um 
elevado potencial de ensinamento do passado, porque fascina com a 
experiência do outro. Esse mérito reforça a responsabilidade e o rigor 
de quem colhe, interpreta e divulga entrevistas. (Alberti, 2004. p.22) 

 As informações trazidas pela história oral para este trabalho 
trouxeram à luz questões relacionadas ao funcionamento dos Tiros de 
Guerra do interior, sua relação com a comunidade e com questões 
políticas e sociais. Pelos relatos de Sr. Lauro pode-se perceber a 
intensidade do envolvimento do quartel com a comunidade e com a 
educação dos jovens rapazes, bem como a compreensão dos recrutas da 
ideologia patriótica desenvolvida nestas instituições. 
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Assim como os documentos, as fontes orais não são eternas. Cabe 
ao historiador explorar essas experiências, lembranças e vivências para 
que se possa transformar a memória em história.  
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UM OLHAR ETNOGRÁFICO SOBRE FAMÍLIAS 
MONOPARENTAIS FEMININAS DE CLASSES POPULARES 

Maria Cristina Ostermann Barbieri1 

 

1. Introdução 

Sendo assistente social da área da saúde pública, a temática da 
família e cuidado, vem mobilizando questionamentos sobre práticas de 
saúde e compreensão de coletivos, no que se refere a valores e costumes, 
dos usuários desses serviços, que na  sua maioria, são pessoas vinculadas 
às classes populares.  Muitas vezes a relação estabelecida com os mesmos, 
foi mediada por tensionamentos e dissonâncias pela falta ou dificuldade de 
compreender quem é esse outro, a sua alteridade. 

O segredo dos outros, se existe, residiria de preferência na idéia de que eles 
mesmos fazem (ou não fazem, ou dificilmente fazem) do outro, porque é 
ainda o meio mais simples de pensar o mesmo e o idêntico. Mas, então, o 
segredo dos outros não é o nosso? (AUGÈ - 1999, p. 37). 

Todos esses questionamentos despertaram o meu interesse em 
aprofundar o estudo do tema, provocando a busca pelo mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, vinculado ao Instituto de 
Sociologia e Política (PPGCS-ISP) da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL) com o projeto de pesquisa “Um olhar sobre o cuidado, junto a 
crianças e adolescentes, em famílias monoparentais femininas de classes 
populares”. 

Com o mestrado em curso, tenho procurado me aproximar de 
autores e teorias, que tem permitido alargar o meu olhar e desacomodar 
conceitos e caminhos, com relação a noção do outro e da sociedade. Esse 
processo resultou no presente trabalho, um ensaio etnográfico, utilizando 
também a metodologia da história oral2. 

                                                             
1Universidade Federal de Pelotas. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais, vinculado ao Instituto de Sociologia e Política (PPGCS-ISP) da 
UFPel.  
2História oral temática, descrita por Meihy e Holanda (2007 p. 15), é “[...] um 
conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de um projeto e que 
continua com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas. O 
processo prevê: planejamento da condução das gravações com definição de locais, 
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Foram selecionadas duas famílias monoparentais femininas, 
moradoras do Bairro Getúlio Vargas, da cidade de Pelotas,  identificadas 
através dos prontuários das pessoas atendidas num dos serviços de saúde 
em que trabalho. Realizaram-se contatos telefônicos com as mulheres para 
agendar as entrevistas e explicar o motivo da procura e natureza do estudo 
(objetivos e metodologia), ressalvando que seria focalizada a sua criação 
pelos seus familiares e a relação de cuidado com seus os filhos e para 
definir o local de realização das entrevistas, ocorrido, nos dois casos,  na 
moradia das mulheres. As entrevistas seguiram um roteiro básico, 
gravadas e transcritas posteriormente. O termo de consentimento 
informado foi efetuado ao iniciar a entrevista, oralmente, através da 
gravação, salientando-se o sigilo quanto à identificação das pessoas, a fim 
de garantir o anonimato.  

A escolha pela utilização da metodologia da história oral temática se 
deve as possibilidades que ela oferece para compreensão do outro, como 
nos afirma com clareza Portelli (1997, p.14 e 15), quando faz algumas 
reflexões sobre a ética na história oral. 

[...] A história oral como uma arte do indivíduo, leva ao reconhecimento não 
só da diferença, como também da igualdade. A diferença é, antes de mais 
nada, aquelas entre as numerosas pessoas com quem conversamos, porém, 
compreende, também, o elemento de serem diferentes de nós – 
constituindo essa a razão primordial que nos motiva a procurá-las [...] Na 
busca pela diferença, não podemos nos esquecer de que também 
acalentamos um sonho de compartilhar, de participar, de comunicarmo-nos 
e dialogar. É isso que implica o caráter dialógico da história oral, bem como 
seu trabalho de campo: a fim de sermos totalmente diferentes, precisamos 
ser verdadeiramente iguais e não conseguiremos ser verdadeiramente 
iguais se não formos totalmente diferentes. 

Meihy e Holanda ressaltam o papel da  história oral como forma de 
pensar e entender a sociedade contemporânea, conseguindo aproximar e 
traduzir vivências sociais distintas, revelando diversidades culturais, muitas 
das quais marginalizadas do processo social.  

 

                                                                                                                                 
tempo de duração e demais fatores ambientais; transcrição e estabelecimento de 
texto; conferência do produto escrito; autorização para o uso; arquivamento e, 
sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, 
voltar ao grupo que gerou as entrevistas”.  
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Por meio da história oral, por exemplo, movimentos de minorias culturais e 
discriminadas - principalmente de mulheres, índios, homossexuais, negros, 
desempregados, pessoas com necessidades especiais, além de migrantes, 
imigrantes e exilados – têm encontrado espaço para validar suas 
experiências, dando sentido social aos lances vividos sob diferentes 
circunstâncias (MEIHY e HOLANDA, 2007 p. 26). 

A literatura sobre história oral diz que as manifestações individuais 
expressam, de forma singular, fatores pessoais, biológicos e do meio onde 
vivem que, analisadas em conjunto, acabam revelando uma identidade 
comum, evidenciando uma memória coletiva. Nesse aspecto reside a 
importância da análise dos depoimentos em conjunto, porque, “é 
exatamente por se equiparar histórias que tenham pontos comuns que se 
vale positivamente do recurso da história oral como forma de reorganizar 
os espaços políticos dos grupos que, sob nova interpretação, teriam força 
social” (MEIHY e HOLANDA, 2007 p. 28-29). 

A metodologia da história oral, conforme Oliveira, implica num 
trabalho meticuloso e criativo do pesquisador, como uma montagem de 
um quebra-cabeça aparecendo aí o aspecto qualitativo, aonde o 
pesquisador vai “tecer articulações entre as fontes empíricas e as fontes 
teóricas, entre o particular e o geral, entre o específico e o momento 
histórico a partir do qual as falas estão sendo produzidas” (Oliveira, 2005, 
p. 95). 

Na abordagem do feminino, a interdisciplinaridade assume 
importância  crucial nos estudos sobre as mulheres, na tentativa de revelar 
suas múltiplas facetas, encontrando amparo na literatura,  linguística,  
psicanálise e fundamentalmente na antropologia, onde “as mulheres são 
alçadas à condição de objeto e sujeito da História, marcando a emergência 
da História das Mulheres (SOIHET E PEDRO, 2007, p. 285).      

O encontro entre história oral e história de mulheres contribuiu 
para o “desafio e a crítica da universalidade abstrata e neutra com a qual 
geralmente tendemos a identificar o ser humano” (SALVATICI, 2005, p. 35), 
como também para enfatizar as formas de inclusão e exclusão das 
memórias públicas. Nesse aspecto traz à tona a relação entre historia e 
memória a partir das narrativas coletivas, afirmando que: 

As pesquisas realizadas a partir da perspectiva de gênero ressaltaram a 
necessidade de um discurso público capaz de admitir e acolher as narrativas 
de diferentes sujeitos sociais, a necessidade de um arcabouço público no 
qual as memórias de todos possam se reconhecer. A história oral de 
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mulheres tem destacado a urgência do ‘processo de democratização da 
memória’, que é a condição básica para as democracias contemporâneas 
(SALVATICI, 2005, p. 36). 

A história das mulheres passa a evidenciar uma fragmentação da 
identidade única e coletiva das mulheres dessa, passando à outra, firmada 
na existência de múltiplas identidades. “Mulheres negras, índias, mestiças, 
pobres, trabalhadoras, muitas delas feministas, reivindicaram uma 
‘diferença’ – dentro da diferença” (SOIHET e PEDRO, 2007, p. 286). 

Para Salvatici, 2005, a história oral de mulheres serve para mostrar 
âmbitos da experiência humana marcadamente atrelada ao feminino, 
desempenhando uma atividade básica para a vida coletiva, que é o 
cuidado da prole. Nesse aspecto reside a questão central no estudo da 
história das mulheres, o fato de estar, na maioria das vezes, identificada 
com o universo doméstico e privado, incidindo apenas nas relações que 
tratam da família, da mulher e da criança, permanecendo irrelevante para 
a história que estuda o político e o poder e assim perpetuando idéias 
dicotomizadas “na escrita da história: a sexualidade ou a política, a família 
ou a nação, as mulheres ou os homens”  (SOIHET e PEDRO, 2007p. 290). 

 

2. Da esfera pública ao universo privado 

No contato mais direto com as mulheres e suas famílias, algumas 
situações se destacaram, uma delas é a rotina dinâmica das famílias.  No 
primeiro contato com a família de Tamara, ela tinha um trabalho eventual 
de faxineira e de ajudante de padaria, mas com planos de ter seu próprio 
negócio, abrir com uma amiga um serviço para fornecer lanches, conforme 
sua narrativa “Agora no momento eu não to trabalhando né, to parada 
assim, to só fazendo esses biscate da padaria, uma faxina, nada assim 
comprometido!” 3 Um mês depois, já esta com o negócio funcionando 
diariamente, informalmente, das 19h à 1h, ainda que de forma 
experimental. O serviço foi aberto sem atender a todos os protocolos 
necessários exigidos pelos órgãos competentes. A informalidade e 
transitoriedade do trabalho é a rotina, mas se diversificam, de acordo com 
as possibilidades que vão surgindo na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, 
Tamara já estava pensando em colocar uma banca no sambódromo, no 
período do carnaval, uma vez que já possui uma carrocinha de lanches. 

                                                             
3 A transcrição dos relatos apresentados nesse trabalho é literal. 
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Projetos de trabalho estão presentes na vida das mulheres, mas não de 
forma central, como nos aponta Sarty (2007, p.99)  

Quanto ao trabalho remunerado da mulher, por mais secundário que seja  
seu lugar na família, o fato é que ela frequentemente trabalha, ainda que 
intermitentemente, dividindo com os filhos as entradas e saídas do mercado 
de trabalho, de acordo com as necessidades e possibilidades da família. 

Observei em outra família, que a relação da mulher com o trabalho, 
mesmo não sendo central na sua vida, acaba gerando um conflito pessoal, 
principalmente quando ela é sozinha para prover todas as necessidades 
dos filhos, passando a viver um dilema entre cumprir com seu papel 
primordial da maternidade – cuidar dos filhos e da casa ou ter que 
trabalhar para “garantir os filhos bem vestidos e alimentados”.  

“[...] mas assim as vezes eu me sinto meio, ai como é que eu vo te explica 
(choro), não é assim culpada né, mas eu me sinto assim meio assim, meio é 
assim de não ta trabalhando assim num serviço de te aquela rotina de ir e 
volta todos os dias né! ... eu acho que eu poderia ter dado bem mais pra 
elas né e pra mi também então eu sinto claro então eu sei que no momento 
agora eu não posso eu sei porque eu tenho muita coisa agora que ta me 
atrapalhando, não é por mim eu tenho que ta esperando também, não é por 
minha vontade mas no momento que eu puder com certeza é isso que eu vo 
faze né que claro eu quero o melhor pra elas! [...] Eu posso te dizer que eu 
so uma pessoa que eu vivo divida entre elas, não culpando elas” (Graça) 

Uma situação preponderante identificada e já apontada por Pereira 
(2008), referem-se a compreensão de que as questões prementes ao 
espaço doméstico do cuidado, tornam-se centrais na vida das mulheres 
chefes de família, e para dar conta disso, utilizam-se das mais diversas 
estratégias, que não passam, na maioria das vezes,  pelo trabalho ou 
reivindicação política e sim pela busca das redes sociais, formais e 
informais, públicas ou privadas. Isso aparece em duas falas de Tamara, a 
primeira refere-se às pessoas com quem pode contar quando precisa sair 
de casa para trabalhar eventualmente, a segunda aos programas sociais e 
serviços que acessa para atender a um dos seus filhos que apresenta 
“hiperatividade e déficit de atenção”. 

“Minha mãe as vezes quando eu tenho que faze uma faxina alguma coisa ou 
quando ela ta parada né, minha irmã caçula que não mora aqui, mora lá no 
fragata mas as vezes ela vem pra cá, fica pra mim pode faze uma faxina ou 
pode cuida uma pessoa!” 
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“Agora no momento eu recebo bolsa família e aí devido né a função do Luis 
eu consegui o auxílio LOAS eu encaminhei ele, consegui encosta ele, ... eu 
entrei com a papelada e expliquei: “eu não tenho condições de trabalha 
porque ninguém queria fica mais com ele”, eu tinha que leva ele pro 
psicólogo toda segunda-feira, terça-feira tinha curso, então quer dizer eu 
não posso! Então aí consegui o passe dele e eu mesma entrei sozinha, fiz a 
papelada e entrei, se dá dá e pedi pro doutor me da o “Sindi”4 né que ele já 
tinha me dado né e aí eu entrei e aí eu consegui por dois anos ele vai fica 
encostado! 

Nessas ocasiões em que as avós, tias e vizinhas ou até um irmão(ã) 
mais velho(a), tornam-se os cuidadores, mesmo que provisoriamente, fica 
evidente a importância das redes de parentesco e social.  

As dificuldades enfrentadas para a realização dos papéis familiares no 
núcleo conjugal, diante de uniões instáveis e empregos incertos, levam a 
desencadearem-se arranjos que envolvem a rede de parentesco como um 
todo, para viabilizar a existência da família, tal como a concebem (SARTI, 
2007 p.65). 

Foi possível identificar ainda outra semelhança entre a história de 
vida das mulheres, no caso, a infância vivenciando conflitos familiares 
importantes, principalmente brigas entre os pais, situação que trouxeram 
repercussões na vida adulta, conforme demonstra os relatos de Tamara e 
Graça, respectivamente. 

“Nós fomos criados no meio de muita briga assim de bate boca, discussão! 
Acho que é por isso que eu não consigo fica com alguém eu tenho medo que 
os meus filhos passem pelo que eu passei, porque eles brigavam demais!” 

“Ah era horrível! Era horrível, era a mãe se jogando por cima dele tentando 
mata ele e caindo porta caindo tudo! Era horrível! Era horrível, ele bebendo, 
bebendo, não tinha dia, não tinha hora aquilo era de manhã direto até a 
noite, era horrível! ... eu não quero assim é que se repita ou que aconteça 
coisa com elas aqui em casa com as minhas filhas né o que aconteceu 
quando eu era pequena né! Então eu acho que eu tenho que faze 
diferente!” 

Um fato relacionado a isso, comumente encontrada nas famílias 
monoparentais femininas, diz respeito a ausência do pai no processo de 
educação dos filhos. Nas famílias estudadas, as mulheres ao longo das suas 
vidas tiveram relacionamentos afetivos, alguns mais estáveis, outros 
encontros casuais, onde acabaram engravidando, algumas vezes sem 
intencionalidade. No relato das duas mulheres, esses relacionamentos 
aparecem, na sua maioria, como sendo conflituosos, com traições, uso 
                                                             
4 Aqui ela se refere ao CID – Código Internacional de Doenças. 
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abusivo de álcool e drogas, envolvimento com atos ilícitos e abandono. 
Chama a atenção que mesmo tentando agir diferentemente das suas 
famílias de origem, terminaram por ter também relacionamentos 
conjugais/afetivos tumultuados e com isso gerando o afastamento dos pais 
do convívio com os filhos. Essa condição sugere que muitas vezes as mães 
acabam definindo a participarão dos pais ou não, na educação dos filhos, 
tornando-se, esses, secundários nesse processo, acatando passivos ou 
oportunamente as decisões das mães. Os relatos a seguir caracterizam 
bem essa situação. 

 “É a gente namorava, aquela coisa de baile só, de festa e coisa, acho que foi 
só umas duas vezes que a gente se encontro, nada mais do que isso aí, e aí 
quando ela nasceu ... aí eu peguei e fui conversa com ele pra ver se ele 
queira registra ela! Aí ele disse que não queria, que não se achava pai, eu 
disse “bom, tu que sabe então... ele nunca apareceu, mas também nunca 
me incomodo né, graças a Deus... Porque com a maior foi assim, ele não 
crio, ele não cuido, ele não participo de nada, ele não dava opinião em nada 
sempre foi bem ausente Tinha um namorado, aí depois nós casamos e 
ficamos um tempo junto não deu certo e bem dize eu criei meus filhos 
sozinha!”(Graça) 

“Tinha um namorado, aí depois nós casamos e ficamos um tempo junto não 
deu certo e bem dize eu criei meus filhos sozinha! Que acho assim, não da 
certo “tchau”, cada um pro seu lado e deu! Ele também nunca se importo, 
eu vivo sozinha há anos ele nunca me deu nada, também entrei contra ele 
na Justiça e aí ele arrumo outra família e não tem como me ajuda aí as vez 
tu te cansa né essas coisas! Já tão bem dizer quase criado não vo ta pedindo 
agora também e ele tem mais filhos e tem outra família e nem sei o 
endereço dele!” (Tamara) 

Outra aproximação entre as duas mulheres é a conformação que 
receberam desde pequenas quanto às atribuições do papel da mulher. 
Mesmo tendo irmãos/homens, quando suas mães saíram para trabalhar, 
coube a elas o cuidado da casa e dos irmãos menores, como mostra as 
narrativas. 

“Ela a maioria das vezes ele trabalhava assim em fábrica de conserva, ia 
todo o ano né, nós era pequeno e era só eu e o meu irmão e aí eu ia pro 
colégio ele também, chegava em casa aí eu fazia a lida da casa eu que 
cuidava de tudo eu cuidava de tudo desde os sete anos, tomava conta dele, 
dava banho e tudo... ela começo a trabalha eu tinha uns 6 anos aí com sete 
anos eu já fazia até comida, botava o banquinho na beira do fogão e fazia 
comida, ela chegava tudo pronto! É verdade comecei a toma conta de tudo 
cedo!” (Graça) 
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“[...] e eu fiquei com o meu pai, o meu pai trabalhava, eu ficava em casa, eu 
fazia comida pra ele, ele vinha ao meio dia, almoçava né.” (Tamara) 

Um aspecto da cultura popular observado, expresso através do 
componente simbólico no ato de cuidar dos filhos, aparece quando Tamara 
diz: 

“Ai eu costumo benze meus filhos, tem uma senhora que é vó duma amiga 
minha, chamo ela de vó e ela benze então os guri, as vezes tão... esse ano 
mesmo o Leonel chego ruim do colégio, ruim ruim do colégio eu digo – 
“vamo na vó”! a vó benzeu e já boto pra fora entendeu? Eu acredito muito 
em benzedura!” 

Nessa fala encontramos respaldo na antropologia da saúde, que 
considera a dimensão popular fundamental para compreender as práticas 
de cuidado e itinerários terapêuticos das classes populares, principalmente 
na relação estabelecida com os  serviços de saúde, que não conseguem 
entender a busca por práticas não oficiais de cuidado, como benzeduras, 
chazinhos e receitas caseiras, como forma alternativa e significativa  no ato 
de cuidar. Fleischer, Tornquist, e Medeiros (2009, p.14) explicam essa 
questão, quando afirmam 

As terapêuticas e os personagens seriam acionados diariamente a partir de 
uma “saúde popular” justamente pelo fato de fazerem sentido para essas 
pessoas e não por uma suposta falta de escolha, falta de acesso, de 
infraestrutura, de informação ou de esperança. Esse “conjunto” de faltas, 
definidoras inexatas das pessoas, não raro é alegado pelos profissionais bem 
intencionados, adeptos dos ideais de universalização do serviço de saúde, 
mas pouco sensíveis às lógicas simbólicas que insistem em preponderar nos 
interstícios ou nas margens dos serviços. 

    

3. Encontros entre a teoria e a prática – A antropologia apontando 
caminhos 

Trabalhar com famílias e classes populares é uma questão que 
acompanha os profissionais que atuam nas políticas públicas da saúde e da 
educação. De acordo com a literatura especializada (FONSECA, 1999, 2002; 
SZYMANSKI, 2002) muitos desses profissionais, ao se depararem com as 
diversas situações que envolvem as famílias, utilizam seus próprios 
referenciais de origem para compreendê-las, baseados, na maioria das 
vezes, no conceito da família tradicional nuclear. O uso desses referenciais 
acaba gerando posturas profissionais impregnadas por normas e preceitos 
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baseados num sujeito universal e num modelo único e ideal de família. De 
acordo com Sarti (2004 p.17),  tal postura faz  

[...] da família um terreno fértil para um discurso normativo, o que cria 
outro problema no trabalho com famílias. Há, freqüentemente, um “dever 
ser” no horizonte, referência positiva a partir da qual todo o resto torna-se 
“desvio ou anormalidade” quando não, “patologia”. 

Na abordagem junto às famílias, a utilização desses referenciais, 
parece estar arraigado de estigmas e preconceitos, que limitam e 
dificultam a compreensão do outro e frequentemente, a julgar as famílias 
como desestruturadas e sem condições de prover os cuidados necessários 
a seus membros. Para a antropóloga Claudia Fonseca (1999, p.69),  

[...] o assunto da família suscita atitudes que, quase como reflexo, 
classificam qualquer comportamento não-convencional na categoria de 
‘desorganizado’, ‘desestruturado’ ou ‘anômico’. No entanto, tais chavões 
fazem pouco para aprofundar nossas análises e menos ainda para facilitar 
processos de comunicação. ‘Para escutar’ o outro, para estarmos prontos a 
captar significados particulares, devemos primeiro rever certas noções’ de 
nossa própria cultura que permanecem obstinadamente no pensamento 
contemporâneo.  

Sarti (2004, p14) propõe “pensar a família como uma realidade que 
se constitui pelo discurso  sobre si própria, internalizado pelos sujeitos”  
realidade essa que  “captamos uma ordem simbólica, ou seja, uma 
ordenação do mundo pelo significado que lhe é atribuído,  segundo as 
regras da sociedade em que se vive”. Considera que o componente 
simbólico é o elemento constitutivo da vida humana. 

Quanto à questão do cuidado realizado pela família, é preciso 
considerar que a conduta dos pais com seus filhos acontece de acordo com 
suas crenças adquiridas através das vivências e experiências sociais e 
culturais ao longo de suas vidas (Kobarg & Vieira, 2008). Apontam 
especificidades no cuidado, como função adaptativa que promove a 
sobrevivência dos indivíduos e da espécie humana, que dependem da 
cultura e do contexto familiar. Realizaram um estudo pesquisando as 
características das crenças parentais sobre o desenvolvimento infantil em 
contextos distintos, concluindo que o processo de socialização, como 
autonomia, independência, controle, competência e realização, assumem 
significados diversos conforme o contexto em que as pessoas estão 
inseridas. A comparação mostrou que “o  contexto ecológico, social e 
cultural em que vivem acaba, de alguma forma, interferindo no que as 
mães pensam sobre cuidados parentais e desenvolvimento infantil” 
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(Kobarg & Vieira, 2008 p.407). Essa questão esta na fala de Tamara, 
explicando porque não deixa seus filhos tomarem banho num açude, na 
época das Festas de  Iemanjá. 

“Foram pesca aqui, quando eu descobri que era no açude eu não “foste 
pesca hoje”, não vai mais pesca porque agora é época de Iemanjá, é época 
que todo mundo começa a morre, quando vê vocês começam a  se empurra 
e não, não! ...Começa  todo mundo a morre começa aquele negócio de todo 
mundo se afoga, época que todo mundo se afoga ...morre afogado é época 
de Iemanjá né, e água não se brinca né, e aonde vai um monte de guri se 
não...desde que eu era pequena o meu pai sempre dizia, e a minha mãe 
sempre dizia, a água não se brinca e essa época de janeiro e fevereiro a água 
vem e mata dois, três, e isso a gente presta atenção e é verdade!” 

Quando a mãe é solteira, assumir o cuidado dos filhos sozinha, 
torna-se um ato de coragem e reparo do “erro” por ter engravidado. Sarti 
(2007, p.75) fala sobre isso da seguinte forma “Ter o filho e conseguir criá-
lo transforma-se, então na prova de um valor associado à coragem de 
quem enfrenta as consequências dos seus atos: sou muito mulher para 
criar do meu filho, um código de honra feminino.” Tamara que engravidou 
com 15 anos do namorado, comprova o aspecto da honra ao cuidar dos 
filhos sozinha.  

“[...] porque eu mesmo eu engravidei, eu fui adolescente eu podia ter 
botado meu filho fora eu não botei eu criei todos eles até hoje, então quer 
dizer com muito sacrifício mas eles tão aqui, nunca foram pro hospital, 
nunca baixaram hospital então quer dizer eles tem que levanta as mãos pro 
céu porque não é qualquer mãe adolescente que cria os filhos, porque eu 
botei toda a minha adolescência fora pra cria, agora mesmo eu saio pros 
meus baile mas eu deixo eles em casa, eu arrumo quem cuide aquela coisa 
mais.” 

A realização desse ensaio etnográfico e a utilização da metodologia 
da história oral, evidenciou a riqueza do processo, principalmente por dois 
motivos: os vínculos estabelecidos com as pessoas e o aprofundamento e 
sutilezas das informações colhidas, que só estando em campo, em relação 
com as pessoas, se oportuniza. Entendo que o estudo e debate sobre esses 
temas devem continuar, considerando os diversos aspectos que o 
envolvem para melhor compreensão do cuidado pelas famílias 
monoparentais femininas de classes populares. 

 
 
 
 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
76                                                                                      [anais] 

REFERÊNCIAS 
AUGÉ, Marc. O Sentido dos Outros: Atualidade da antropologia. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

FLEISCHER, Soraya, TORNQUIST; Carmen Suzana;  MEDEIROS, Bartolomeu 
Figueroa. Popularizando o Cuidado com a Saúde: Uma Apresentação. 
Artigo. Saber Cuidar, Saber Contar: Ensaios de Antropologia e Saúde 
Popular. Org FLEISCHER, Soraya, TORNQUIST; Carmen Suzana;  MEDEIROS, 
Bartolomeu Figueroa. 1 ed. Florianópolis: Ed. Da UDESC, 2009. 

FONSECA, Claudia. De família, reprodução e parentesco: algumas 
considerações.  Cadernos pagu (29), julho-dezembro de 2007:9-35. Dossiê: 
Famílias em movimento.  Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332007000200002. Acesso em  20/10/2009, 19:53h.                    

FONSECA, Claudia. Mãe é uma só? Reflexões em torno de alguns casos 
brasileiros. Psicologia. USP. Print version ISSN 0103-6564. vol.13, no 2. São 
Paulo. 2002 doi: 10.1590/S0103-65642002000200005.  Acesso em 
20/10/2009, 23:33h. 

FONSECA, Claudia. Quando cada caso NÃO é um caso. Revista Brasileira de 
Educação Jan/Fev/Mar/Abr 1999. nº 10. Pesquisa etnográfica e educação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho apresentado na XXI 
Reunião Anual da ANPEd, Caxambu, setembro de 1998. Disponível em 
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE10/RBDE10_06_CLAUDIA_F
ONSECA.pdf Acesso em 20/10/2009, 18:13h. 

KOBARG, A.P.R. & VIEIRA, M.L.. Crenças e Práticas de Mães sobre  o 
Desenvolvimento Infantil nos Contextos Rural e Urbano. In: Psicologia: 
Reflexão e Crítica, vol. 21, nº 3; 401-408. (2008). 

MEIHY, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabíola. História Oral: Como 
fazer, como pensar. São Paulo: Contexto, 2007. 

OLIVEIRA, Valeska Fortes. Educação, memória e histórias de vida: usos da 
história oral. História Oral: Revista da Associação Brasileira de História 
Oral, v. 8, jan.- jun. 2005. São Paulo: Associação Brasileira de História Oral.  

PEREIRA, Fabíola Mattos. Acessos, reciprocidades e inclusões: estudo 
sobre as relações entre redes de assistência e famílias de grupos 
populares em Pelotas/RS / 179f.  Dissertação de Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais vinculado ao Instituto de Sociologia 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
77                                                                                      [anais] 

e Política (PPGCS-ISP) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Pelotas, 
2008 

PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas 
reflexões sobre a ética na história oral. In: Projeto História nº 15. São 
Paulo, PUC, 1997, p. 13-50. 

 SALVATICI, Silvia. Memórias de gênero: reflexões sobre a história oral das 
mulheres. História Oral: Revista da Associação Brasileira de História Oral, 
v. 8, jan.- jun. 2005. São Paulo: Associação Brasileira de História Oral. 

SARTI, C. A. A família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. 
4.ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

SARTI, Cynthia Andersen. A Família como ordem simbólica. Escola Paulista 
de Medicina – UNIFESP. Psicologia USP, 2004, 15(3), 11-28. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/pusp/v15n3/24603.pdf.  Acesso em 20/10/2009, 
18:35 h. 

SOIHET, Rachel e PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da 
História das Mulheres e das Relações de Gênero. Revista Brasileira de 
História. São Paulo, v. 27, nº 54, p. 281-300 – 2007. 
www.scielo.br/pdf/rbh/v27n54/a15v2754.pdf - Similares.. Acesso em 
25/04/2011, 16:10 h. 

SZYMANSKI, H. Viver em família como experiência de cuidado mútuo: 
desafios de um mundo em mudança.  Serviço Social & Sociedade 2002. 
71(XXIII); 9-25.  

TESTONI, Raquel Jaqueline Freiberger & TONELLI, Maria Juracy Filgueiras 
Permanências e rupturas: sentidos de gêneros em mulheres chefes de 
família. Psicologia & Sociedade; 18 (1): 40-48; jan/abr, 2006. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
78                                                                                      [anais] 

História oral e redes sociais: metodologias atreladas para 
uma análise das políticas públicas de proteção à maternidade 

e à infância (Guarapuava-1960) 
Michele Tupich Barbosa1 

 

Introdução 

A maternidade é um assunto relevante nas discussões a respeito do 
feminino, e os trabalhos acadêmicos a este respeito vêm crescendo nas 
últimas décadas, os quais pesquisam a relação da história das mulheres e a 
maternidade2. Embora a maternidade tenha sido um tema recorrente na 
reflexão e na produção do pensamento feminista no século XX, as 
abordagens são bastante diversificadas, bem como o posicionamento 
político em relação à questão. Alguns elementos relacionados à 
experiência feminina em relação à maternidade encontram lacunas, 
principalmente no que tange ao processo de institucionalização do parto3, 
e no modo como as mulheres vivenciaram esse processo de transição.  

Portanto, o objetivo principal deste trabalho é compreendermos 
quais foram as escolhas, imposições e influências que permearam as 
decisões de mulheres que vivem na cidade de Guarapuava – cidade do 
Centro-oeste do Paraná – e tiveram a experiência da transição do parto 
doméstico para o parto hospitalar, no período de intensificação deste 
processo de institucionalização no Paraná, ou seja, a década de 1960. 
Assim, justificamos que não intentamos esgotar o assunto, ou levantarmos 
teses conclusivas a este respeito, mas sim fazermos um experimento de 
uma abordagem da metodologia de redes sociais e história oral, a fim de 
aprofundarmos as discussões em relação a este processo histórico.  

A institucionalização do parto era parte de um projeto federal que 
visava o bem-estar social de mães e filhos, sobretudo com a queda da 
natalidade infantil, mal que assolava a população brasileira. As primeiras 
                                                             
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal 
do Paraná, bolsista CAPES.  
2 Referimo-nos aos trabalhos de BOCK e THANES, 1996; KNIBIEHLER, 2000; 
MARTINS, 2004; MOTT, 2001; PERROT, 2007; THEBAUD, 1986; NARI, 2004. 
3 Entende-se por institucionalização do parto, o processo de transição do parto 
doméstico para o parto hospitalar. 
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intervenções efetivas do Estado em relação à maternidade e à infância, 
foram implantadas através do Decreto-lei 2024 de 1940, o qual criou o 
Departamento Nacional da Criança (DNCr). Este órgão federal tinha como 
missão a elaboração e implementação de políticas sociais que garantissem 
proteção à maternidade e à infância.  

O projeto do Departamento Nacional da Criança (DNCr) ocorria a 
partir da  implantação de sedes nas capitais dos estados brasileiros, 
chamadas de Departamentos Estaduais da Criança, os quais executavam as 
diretrizes estabelecidas pelo DNCr; dentre as medidas estabelecidas 
estavam as construções de maternidades, a implantação de Postos de 
Puericultura, e a divulgação das práticas de higiene e os ensinamentos 
propostos pelos médicos puericultores.   

Com a criação do Departamento Nacional da Criança foram 
consolidadas e ampliadas as diretrizes de políticas de saúde materno-
infantil no Brasil. Os serviços prestados foram ampliados a partir de 1946 
devido à atuação conjunta com a Legião Brasileira de Assistência (LBA) que 
passou a dedicar-se exclusivamente à proteção à maternidade e à infância.  

No Paraná, constatamos que partir da implantação do 
Departamento Estadual da Criança (DECr) pelo Decreto-Lei 6154 no ano de 
1947, as ações governamentais receberem uma promoção maior por parte 
do governo, em favor do bem-estar social materno-infantil. Foram 
construídas e criadas várias maternidades nas mais diversas cidades 
paranaenses, e pelo um Hospital da Criança por distrito sanitário. Um dos 
fatores de promoção dos serviços de proteção à maternidade e à infância, 
por parte dos serviços realizados pelo Departamento Estadual da Criança 
(DECr)  era a implantação de Maternidades, que prestavam assistência 
obstétrica a gestantes e crianças, assim como o fornecimento de alimentos 
aos lactantes e instruções às mães em relação ao cuidado com seus filhos.  

A cidade de Guarapuava, situada no Centro-oeste do Estado do 
Paraná, também foi estimulada neste processo e inaugurou sua primeira 
maternidade no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, na década de 
1950, dando assim, início ao processo de institucionalização do parto. 
Contudo, através de pesquisa realizada no Arquivo do Hospital, junto aos 
Cadernos da Sala de Parto, constatamos que essa transição ocorreu 

                                                             
4 Do Arquivo da Biblioteca Pública do Paraná. Decreto-lei n.º 615 de 13 de maio de 
1947. Cria a Secretaria de Saúde e Assistência Social e dá outras providências.  
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efetivamente na década de 1960, sendo que até este período eram 
realizados partos na Maternidade esporadicamente. A partir do exposto 
iniciamos uma busca por vestígios que nos possibilitassem compreender 
porque esta transição ocorreu de modo tardio se comparado com a 
implantação da Maternidade. A fim de que pudéssemos compreender este 
processo de forma mais efetiva, optamos pelo recorte temporal na década 
de 19605, e nos propomos a fazer uma análise das redes sociais, de dez 
mulheres que tiveram filhos neste contexto, e optaram por parto 
hospitalar. 

 

1. Redes sociais e história oral: uma metodologia para a maternidade 

A abordagem de redes sociais, tanto no Brasil como em outros 
países vem crescendo significativamente nas produções acadêmicas. As 
concepções são variadas, devido às diversas áreas de conhecimento, 
contudo, partem de um senso comum relacionado à imagem de fios, 
malhas, teias que formam um tecido social. Entendemos por redes sociais 
“um conjunto de relações interpessoais concretas que vinculam indivíduos 
a outros indivíduos” (Bott, 1976, p. 76). 

Encontramos na literatura sobre redes sociais os estudos pioneiros 
dos antropólogos britânicos John Barnes6 (1954), J. Clyde Mitchell7 (1969) 
e Elizabeth Bott8 (1957). John Barnes utilizou a metodologia de redes, para 
desenvolver sua análise de uma aldeia de pesca na Noruega. Para ele o 
estudo das redes sociais busca apoiar "a análise e descrição daqueles 

                                                             
5 Este período é o de maior fluxo de partos na Maternidade do Hospital São Vicente 
de Paulo em Guarapuava no Paraná. Destacamos que as décadas posteriores não 
estão relacionadas nesta pesquisa, porém até metade da década de 1970 ocorre 
uma estagnação no número de partos. Os números de partos voltam a crescer a 
partir da segunda metade da década de 1970, no entanto neste período outros 
fatores devem ser levados em consideração, contudo este não é nosso intuito no 
momento.  
6 BARNES, John. Class and committeess in a Norwegian island parish. Hum. Relat. 
vol 7.  
7 MITCHELL, J. Clyde. Social Networks. Annual Review of Anthropology 03 (1974): 
279-299 
8 BOTT, Elizabeth. Elizabeth. Família e rede social. Papéis, normas e 
relacionamentos externos em famílias urbanas comuns. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1976. 
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processos sociais que envolvem conexões que transpassam os limites de 
grupos e categorias" (BOTT, 1976, p. 294).  

Segundo Mitchell (1969), não existe uma teoria de redes sociais, o 
que existe é uma metodologia de redes que possibilita a sua utilização para 
diversos estudos a respeito de vínculos individuais que conectados 
apresentam alguma relação entre si e a sociedade em que estes indivíduos 
vivem. A idéia que permeia a metodologia de redes é a de indivíduos que 
vivem em sociedade, são ligados por laços sociais, os quais podem ser 
reforçados ou entrarem em conflito entre si. Para Mitchell (1969), foi 
Barnes quem introduziu a noção de redes sociais como recurso de análise 
por volta de 1954, e teria sido Elizabeth Bott (1957) uma das primeiras a 
aplicar a metodologia de redes sociais, como uma ferramenta para a 
análise dos relacionamentos entre pessoas, seus elos pessoais, as maneiras 
como influenciam e se deixam influenciar, entre as organizações do 
contexto em que se inserem.  

Posto isto, compreendemos que a metodologia de redes sociais 
possibilita a indicação de um conjunto de relações afetivas, de amizade, de 
trabalho, econômica e social, isto é, o sujeito pesquisado está inserido em 
uma rede de relacionamentos, e interage com o mundo que o circunda, 
influenciando-o e deixando-se influenciar. Sob tal perspectiva, intentamos 
que o estudo de redes sociais possibilite a compreensão de como as 
mesmas condicionaram ou não as ações tomadas pelas mulheres que 
tiveram seus filhos, em 1960, na cidade de Guarapuava, no Paraná.  

Cabe evidenciar ainda que esta pesquisa histórica baseia-se em 
relatos orais, então, esclarecemos que o interesse pelas memórias 
maternas deve-se, em grande parte, à necessidade de uma abordagem 
histórica que inclua a perspectiva das mães e suas experiências, pois elas 
são os agentes principais envolvidos no processo Se, de uma maneira geral, 
as pesquisas sobre a história das mulheres enfatizam as representações 
sobre a maternidade, é preciso também incluir outras vozes, outras 
construções do passado. Isso não significa que se defenda aqui uma visão 
única da história oral, como se a memória das mães fosse mais verdadeira 
ou apresentasse uma versão mais confiável do passado que a dos 
especialistas. Trata-se, tão somente, de uma mudança de perspectiva, ou 
seja, a memória das mães possibilita não apenas uma compreensão da 
subjetividade feminina, mas também apresentam dados que permitem 
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compreendermos a complexa transição do parto doméstico para o parto 
hospitalar. 

Portanto, propomos uma análise das entrevistas realizadas a partir 
da perspectiva da metodologia de redes sociais. Ressaltamos, contudo, que 
este trabalho é um experimento, e não intentamos lançar conclusões 
definitivas a respeito do tema, pois a pesquisa da qual este trabalho faz 
parte encontra-se em desenvolvimento. 

 

2. Institucionalização do parto: uma análise das redes sociais 

A pesquisa foi desenvolvida com mulheres residentes na cidade de 
Guarapuava, a qual situa-se no Centro-oeste do Paraná. Assim, percebe-se 
que na década de 1960, segundo dados do IBGE, o município contava com 
75 mil habitantes, divididos entre os perímetros urbano, rural e os onze 
distritos pertencentes a Guarapuava. Foram selecionadas 10 mulheres9, 
com filhos nascidos na década de 1960, na Maternidade do Hospital São 
Vicente de Paulo, as quais tiveram experiências anteriores de parto 
doméstico. As entrevistas foram agendadas, e realizadas no período entre 
fevereiro e julho de 2010, e o procedimento em cada entrevista deu-se 
através da explicação dos objetivos da mesma e do seu uso, após isto, cada 
entrevistada assinou um termo de concessão dos direitos do uso da 
entrevista à entrevistadora, para uso de fins acadêmicos.  

Nesta experiência julgamos que foi mais difícil elaborar o 
questionário, do que encontrar as mulheres que se enquadrassem no perfil 
necessário. Foram desenvolvidas diversas perguntas, e para que 
pudéssemos obter um roteiro mais profícuo, aplicamos o questionário 
antes em outras mulheres que não faziam parte da pesquisa. Neste “teste 
do questionário”, pudemos verificar quais perguntas eram pertinentes e 
esclarecedoras, e também as perguntas que pudessem produzir dados 
suficientes para o objetivo da pesquisa. Depois de selecionadas as 

                                                             
9 Ressaltamos que este trabalho não tratará questões relacionadas à subjetividade, 
contidas na metodologia de história oral, justificamos que apesar da importância 
desse conceito, não teremos condições de realizar tal análise devido às exigências 
de formatação do trabalho propostos pela Comissão Cientifica. No entanto, o 
conceito poderá ser analisado em publicações futuras, pois a pesquisa encontra-se 
em desenvolvimento. 
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questões, optamos por um questionário com perguntas semi-abertas, 
gerando uma pesquisa do tipo qualitativa descritiva. 

A propósito, num primeiro momento as entrevistadas responderam 
a um questionário de informações pessoais. Verificamos que são senhoras 
com idade entre 65 e 80 anos, todas elas são viúvas, e residem atualmente 
com um dos filhos. O grau de formação é variado, duas entrevistadas são 
analfabetas, três chamaremos de semi-analfabetas, pois nunca 
frequentaram a escola, mas sabem ler, escrever e fazer contas. Duas 
entrevistadas concluíram o Ensino Fundamental e outras duas concluíram 
o Ensino Médio. Nenhuma delas cursou o Ensino Superior. A respeito dos 
meios de comunicação que tinham acesso, todas ouviam programas de 
rádio, uma fazia leitura regular da Revista “O Cruzeiro” e três delas tinham 
acesso a programas televisivos.  

Atualmente todas as entrevistadas estão aposentadas10, mas as 
atividades profissionais que desempenhavam eram variadas, uma delas era 
dona de um hotel familiar. Duas trabalhavam como agropecuaristas, duas 
eram cozinheiras, outras duas exerciam a atividade de costureira, uma de 
doméstica e as outras duas de dona de casa. 

A maioria delas procurava atendimento médico para tratamentos 
de doenças, principalmente para as doenças infantis. Estas mulheres 
residiam em localidades próximas a Hospitais, Postos de Saúde e à 
Maternidade, com exceção a três delas que residiam na zona rural do 
município. 

Nas questões relacionadas às gestações, ao convívio familiar e 
relacionamentos interpessoais no período de gravidez, todas as 
entrevistadas exprimiram opiniões e falaram abertamente das suas 
experiências da maternidade. Verificamos que segundo as mesmas, o uso 
de métodos anticoncepcionais era esporádicos, portanto, as gestações 
ocorreriam sem planejamento. Sendo que as entrevistadas Cecília11 e Ana 
foram as que mais tiveram gestações, totalizando nove filhos cada uma. As 
entrevistadas Rosa e Maria foram as que tiveram um número menor de 

                                                             
10 A classe social das entrevistas é variada. Não faremos juízo de valor a respeito 
deste assunto, pois este trabalho não visa mensurar a influência de classe no 
processo de institucionalização do parto. 
11 Os nomes das entrevistadas são fictícios, para que possamos manter o 
anonimato das mesmas. 
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filhos totalizando três filhos cada uma. As demais tiveram em média cinco 
e seis filhos.  

Em relação às experiências nos partos, constatamos que todas as 
senhoras tiveram filhos, no período anterior a 1960, em casa, assistidas por 
parteiras. Os demais filhos que nasceram a partir da década de 1960, 
nasceram na Maternidade do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. 
Nenhuma dessas mulheres fez pré-natal, ou algum tipo de 
acompanhamento médico, mesmo quando tiveram partos hospitalares. 
Em geral, a maioria delas conhecia ou era amiga de parteiras diplomadas12, 
sendo que de maneira geral todas as entrevistadas mencionaram o fato 
das parteiras diplomadas atuarem depois de determinado período, apenas 
nas Maternidades. 

Sobre este dado, averiguamos nos Registros das Salas de Parto que 
de fato algumas parteiras diplomadas eram as responsáveis por partos na 
Maternidade do Hospital São Vicente de Paulo, contudo, este trabalho não 
era remunerado, mas sim, voluntário. Nossa intenção não é avaliar as 
condições de trabalho das parteiras neste momento, mas julgamos 
pertinente ressaltar este fato, até porque avaliamos que este fator 
influenciou nas escolhas das entrevistadas. 

A partir destes relatos, tabulamos as informações e chegamos a dois 
possíveis modelos distintos de redes sociais, que possibilitam nossa 
interpretação das ligações interpessoais que influenciaram diretamente e 
indiretamente nas decisões das entrevistadas na escolha da Maternidade 
para darem à luz.  

 

Caso 1: Maria  

Maria, era órfã de pais, foi criada por uma madrinha até os 
dezessete anos. Quando se casou os pais do marido logo faleceram. Ela era 
dona de casa, concluiu o Ensino Médio, não cursou faculdade. O casal tinha 
o hábito de ouvir programas de rádio, além de ler frequentemente a 
Revista “O Cruzeiro”. 

                                                             
12 A respeito das parteiras diplomadas sugerimos o minucioso trabalho: THEBAUD, 
Françoise. A medicalização do parto. In: Revista Estudos Feministas. São Paulo, v. 
10, p. 415 – 427, 2002.  
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A entrevistada relatou que nos momentos de suas gestações ela 
recorreu a amigas mais próximas que eram casadas com amigos do marido 
e que haviam tido experiências de parto doméstico e depois hospitalar. 
Outras três mulheres aparecem nos relatos de Maria, são suas vizinhas 
com as quais tinha laços de afetividade, frequentando as casas umas das 
outras. Por isto, estas mulheres estiveram próximas de Maria durante suas 
gestações, e as mesmas “julgavam perigoso passar por um parto 
doméstico, sem que houvesse uma parteira diplomada disponível”13. O 
casal resolveu procurar o Hospital para receber informações, sobre os 
métodos de procedimento de parto hospitalar, pois como de costume 
naquela época, as mulheres não faziam exames pré-natal. 

Ao procurarem a Maternidade, o casal encontrou-se com o médico 
responsável pela Maternidade, o qual havia sido patrono da turma de 
colegial de Maria. Segundo a própria entrevistada, “o Doutor Ubirajará 
explicou como funcionava a Maternidade e disse que uma parteira 
diplomada que trabalhava lá, podia fazer meu parto14”. Devemos fazer 
menção que este fato dava-se porque o médico era o único obstetra na 
Maternidade, e caso estive atendendo outra parturiente, as parteiras 
diplomadas estariam aptas para assumirem os partos. Diante do exposto, 
Maria e o marido decidiram ter o filho na Maternidade, assim como o 
outro que nasceu posteriormente. 

A fim de que possamos visualizar a rede social de Maria, no 
momento desta gestação em especifico, elaboramos um desenho da rede 
social da entrevistada, o qual possibilita-nos definir os membros da rede 
envolvidos no processo e o tipo de vínculo estabelecido com os mesmos. 
Cabe-nos ainda explicar alguns elementos da figura15: 

- todas as formas representam um membro da rede, conforme quadro 
explicativo; 

- as linhas definem o tipo de vínculo entre os mesmos. 

                                                             
13 Relato da entrevistada Maria em entrevista cedida a Michele Tupich Barbosa. 
14 Idem 
15 Os desenhos foram desenvolvidos no software BrOffice Draw. 
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No caso de Maria, sua rede social é de malha estreita, com diversos 
membros que interagem entre si, o que possibilita uma troca de valores e 
uma aproximação nas opiniões a respeito de assuntos diversos. Isto se dá 
pelo fato de que os membros da rede se conhecem entre si, trocam 
experiências e esperam a opinião dos outros sobre suas decisões 
particulares. 

É o que definiu Elizabeth Bott, no seu livro “Família e Redes Sociais”, 
ou seja, para ela quando muitas das pessoas que alguém conhece 
interagem entre si, a rede desta pessoa é de malha estreita, pois: “os 
membros desta rede tendem a alcançar um consenso sobre normas e 
exercem uma pressão informal consistente uns sobre os outros para que 
se conformam as normas, para que mantenham um contato uns com os 
outros e caso necessário para que se ajudem” (Bott, 1976, p. 77).  

No caso de Maria, o marido participou ativamente das decisões 
referentes à gestação e ao parto. O casal não tinha relaciomanto afetivo 
com pessoas mais velhas e nem parentes – pais, irmãos, tios – eles tinham 
laços de amizades com casais, os quais eram seus vizinhos, amigos de 
trabalho, ou amigos que congregavam na mesma Igreja. Estas pessoas 
interagiam entre si, tanto no grupo de vizinhas, os maridos das mesmas 
também eram amigos de seu marido, e freqüentavam sua casa. O 
relacionamento se dava também com outros três casais de amigos, com os 
quais faziam passeios e compartilhavam dos mesmos programas de lazer, 
além de freqüentarem mutuamente suas casas. Estes casais 
compartilhavam suas experiências de vida e trocavam informações.  

Observamos que ela foi incisiva em um ponto, ao manifestar a 
importância de conhecerem o médico, e que esse fato apenas fortaleceu a 
escolha do casal. Inclusive o relacionamento com o médico e sua esposa 

E 

   

Norma
l Tipo de 

vínculo Frágil 
Entrevistada 
Esposo 
Médico 
Casais vizinhos 
Casais amigos 

Legenda 

Forte    



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
87                                                                                      [anais] 

estreitou-se ao longo do tempo. Portanto, nesta rede de malha estreita na 
qual os casais dialogam entre si, em que o médico faz parte da rede social 
da entrevistada, podemos perceber a influência dos membros da rede 
social de Maria na escolha do parto hospitalar. 

Caso 2: Francisca 

Francisca teve oito filhos, mas apenas três sobreviveram aos partos. 
Das sete crianças que ela teve em casa com parteiras, apenas três 
sobreviveram. A entrevistada teve apenas um filho na Maternidade, o qual 
morreu também. 

O caso de Francisca é bastante peculiar, isto devido ao estreito 
relacionamento que tinha com a mãe, pois segundo a entrevistada, ela era 
bastante dependente dos conselhos da mãe. Francisca nunca freqüentou a 
escola, sabe apenas escrever seu nome. Sempre foi dona de casa e 
dependeu do marido, depois que ele morreu, ela passou a morar com o 
filho mais velho. 

Desde o início do casamento, Francisca e o marido tiveram redes de 
relacionamentos dispersas. A família do marido residia em outra 
localidade, e não mantinham contato. A entrevistada não conhecia 
nenhum dos amigos do marido, ou qualquer relacionamento que ele 
tivesse longe do espaço familiar. As amigas de Francisca eram todas suas 
vizinhas, mas não freqüentavam sua casa, e tão menos os maridos 
relacionavam-se entre si.  As irmãs e os sobrinhos de Francisca 
freqüentavam sua casa, mas os cunhados não se relacionavam. 

Segundo a entrevistada, o marido não fez objeções nem opinou  
durante as gestações, nem a respeito dos partos, neste momento ela 
sempre contava com o apoio da mãe, que foi quem procurou as parteiras 
que fizeram os partos de Francisca. As vizinhas e as irmãs da entrevistada, 
já haviam optado por terem seus filhos na Maternidade, devido a 
problemas ocorridos nos partos pela ausência de parteiras diplomadas e 
experientes.  

A entrevistada havia passado pela experiência da morte de quatro 
filhos recém nascidos, no entanto, nunca procurou um médico para 
prestar-lhe atendimento, ou mesmo auxiliar no diagnóstico sobre o caso 
das mortes dos recém-nascidos, ou para saber se este fato era proveniente 
de algum problema de saúde de si mesma.  A família de Francisca não 
tinha o hábito de consultar os médicos, conforme ela mesma disse, 
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“porque nós acreditava que esse tipo de coisa não era preciso16”. Mesmo, 
o parto hospitalar ao qual se submeteu teve agravantes e várias 
complicações, sendo que a criança não resistiu e faleceu logo depois do 
parto. Após este ocorrido a entrevistada não engravidou mais. 

Vejamos o desenho da rede de Francisca. 

 

 

 

 

 

  

Neste caso a rede social é de malha frouxa, e sem interatividade 
entre si, ou seja, é uma rede onde existe pouco relacionamento entre os 
membros da rede. Para Bott numa rede de malha frouxa, ocorre que a 
maioria das pessoas que alguém conhece, não interage entre si, por isso é 
maior a variação de normas, existem poucas trocas de opiniões e a 
assistência mútua é mais fragmentada. As relações tendem a ser menos 
consistentes quando o vínculo entre o casal não é tão forte, e os membros 
da rede social de um ou de outro não interagem entre si. 

Ao analisar a rede social de Francisca percebemos a ausência de 
interatividade do marido com os outros membros da rede da esposa. Ele 
fica num ponto isolado sem ter vínculo com outros membros, tão menos 
ela tem vínculo com outros membros da rede dele. Observamos também 
que as vizinhas não interagiam com outros membros de sua rede. 

Quando questionada sobre a escolha da Maternidade para dar à luz 
o seu oitavo filho, Francisca respondeu que naquele momento a mãe havia 
entendido que era a melhor opção a ser feita. Esta decisão segundo ela 
justifica-se ao fato do marido tê-la abandonado nas últimas semanas de 
gestação, e por isto ela resolveu que após o parto, a criança seria entregue 
para adoção. Segundo Francisca, “a criança que nascia no Hospital, já era 

                                                             
16 Relato da entrevistada Francisca em entrevista cedida a Michele Tupich Barbosa. 
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dada para alguma família que quisesse. Eu não tinha condição de ficar com 
ela17”.  

Nos relatos, a mãe da entrevistada aparece como maior influência 
nas tomadas de decisão em relação à procura pela Maternidade, e o que 
fortaleceu a decisão de Francisca, foi que em acordo com a mãe, à criança 
seria entregue para adoção. Portanto, nesta rede social de malha frouxa, 
onde os membros da rede não interagem entre si, foi à pessoa com quem 
Francisca tinha o vínculo mais forte, ou seja, a mãe que a influenciou na 
decisão. 

 

3. Algumas Considerações 

 As redes sociais das demais entrevistadas assemelham-se ao tipo 
de malha estreita ou frouxa, dos exemplos analisados, isto é, conseguimos 
fazer uma análise das redes sociais das dez entrevistas, onde elas 
enquadram-se em dois perfis. No caso das mulheres de rede estreita, que 
se assemelham ao caso de Maria, suas relações interpessoais são 
vinculadas às relações dos seus maridos, onde o casal relaciona-se com os 
amigos, e convivem com os mesmos membros familiares. Neste caso, as 
mulheres demonstram uma forte influência do grupo de convívio nas 
decisões acerca da maternidade, o que reflete na transição do parto 
doméstico para o parto hospitalar. Outro fator importante é que as 
entrevistadas que se enquadram na rede de malha estreita, naquele 
contexto procuravam tratamento médico nos Hospitais. 

Conclui-se, assim, que seis das entrevistadas tinham no período de 
transição do parto doméstico para o parto hospitalar, uma rede social de 
malha estreita, onde a influência do grupo nas tomadas de decisões 
pessoais era de suma relevância, principalmente no que tange à 
experiência das outras mulheres para a entrevistada. Nenhuma das seis 
mulheres manifestou uma maior influência de uma pessoa na escolha do 
parto hospitalar, sendo que o grupo de convívio é apontado como no caso 
de Maria como o predominante. 

Já as mulheres entrevistadas que se assemelham ao caso de 
Francisca, de rede social de malha frouxa, apresentam uma maior 
dispersão do grupo de convívio. Os maridos geralmente não possuem 

                                                             
17 Idem 
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vínculo com os outros membros do grupo da esposa e vice-versa, sendo 
que as amizades e relações de parentesco ficam desassociadas, ou seja, 
não interagem entre si. 

As quatro entrevistadas que se enquadram neste grupo, mostraram 
um forte vinculo com um membro do grupo, que necessariamente não se 
relaciona com os demais membros da rede. No caso de Francisca e de 
outra entrevistada as mães delas são este indivíduo, em outro caso é o pai, 
e no quarto caso é a sogra. Estas quatro mulheres submetiam suas 
decisões em relação à maternidade ao crivo destes membros de vínculo 
mais forte, e esperavam a anuência dos mesmos para suas tomadas de 
decisão.   

Destacamos que apesar da experiência de outras mulheres que 
faziam parte de suas redes sociais, já terem optado pelo parto hospitalar, 
essas mulheres aguardaram uma anuência e um membro da sua própria 
rede para que tomassem tal decisão. Os motivos da transição são 
diversificados, no caso de Francisca, foi a decisão de entregar seu filho 
para adoção, diferente de outros dois casos, nos quais foi porque a mãe e 
a sogra não encontraram uma parteira de confiança. No quarto caso, a 
entrevistada teve problemas no parto anterior, momento em que ela e o 
bebê quase morreram, então, o pai julgou mais seguro que ela tivesse seu 
sexto filho na Maternidade do Hospital São Vicente de Paulo. Nestes casos, 
notamos a influência de um membro da rede social na tomada de decisão 
em relação ao parto hospitalar.   

Os resultados da pesquisa possibilitaram-nos uma nova abordagem 
da institucionalização do parto, ao que já estavam pré-estabelecidos, os 
quais pré-supunham que as mulheres que foram mães no período de 
institucionalização estavam condicionadas a um padrão cultural. Contudo, 
avaliamos que a busca por segurança na hora do parto, assim como o fator 
de não encontrarem parteiras diplomadas para fazerem seus partos, 
influenciou na decisão dessas mulheres. Porém, o que fica mais explícito 
para nós, são os fatores que mais pesaram nestas escolhas, ou seja, as 
influências das redes sociais de convivência, no momento da escolha. 
Portanto, manifestamos o intento em dar continuidade, aos estudos 
relacionados à maternidade e também no que tange às experiências 
maternas, e para isto julgamos que este trabalho é bastante pertinente, 
tendo em vista que ele não apresenta conclusões finais, mas sim, um leque 
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de possibilidades as serem esmiuçadas e, assim, colocadas à tona, as quais 
nos estimulam a enfrentar o percurso da pesquisa em andamento.  
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O Movimento de Reforma Sanitária e a implantação do 
Sistema Único de Saúde no Município de Santa Maria – 1985 

a 1996. 
Juliano Silva de Bastos1 

Beatriz Teixeira Weber2 

 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado 
que pretende explicar a inserção do município de Santa Maria, município 
no interior do Rio Grande do Sul, no Movimento de Reforma Sanitária. 
Estaremos aqui apresentando brevemente a entrevista de uma de nossas 
depoentes. Para podermos pensar o contexto, faz-se preciso, em um 
primeiro momento, constituir uma breve explicação do que é o 
Movimento de Reforma Sanitária em seu âmbito nacional. Como se trata 
de um grupo intelectual e político consciente de seu papel determinante 
no processo de redemocratização da política brasileira na década de 1980 
e na elaboração e implementação do Sistema Único de Saúde - SUS - é 
possível encontrar tal explicação elaborada, publicada e pormenorizada 
em textos sobre Saúde Coletiva. Aproprio-me, então, do modelo de 
Jairnilson Silva Pain, professor do Instituto de Saúde Coletiva da 
Universidade Federal da Bahia, que exemplifica o Movimento em um 
esquema simples, porém carregado em si de definições essenciais.  

Desse modo, a Reforma Sanitária enquanto fenômeno histórico e social 
poderia ser analisada como idéia, proposta, projeto, movimento e processo: 
idéia que se expressa em percepção, representação, pensamento inicial; 
proposta como conjunto articulado de princípios e proposições políticas; 
projeto enquanto síntese contraditória de políticas; movimento como 
articulação de práticas ideológicas, políticas e culturais; processo enquanto 
encadeamento de atos, em distintos momentos e espaços que realizam 
práticas sociais, econômicas, políticas, ideológicas e simbólicas (2008, p36) 
[grifos do autor].  

De forma alguma esse esquema seguiu um modelo exato durante o 
processo histórico. Pelo contrário, tais conceitos se entrecruzaram e 
somaram-se, alavancando ou sustentando um ao outro, sem que houvesse 

                                                             
1 Universidade Federal de Santa Maria, (Mestrando em História). Bolsista da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).  
2 Universidade Federal de Santa Maria, (Pós-Doutora em História).  
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sobreposição de valores ou importância de uns em detrimento de outros. 
Mesmo assim, a idéia de que a Saúde Coletiva e a Medicina Preventiva 
mostravam-se como a melhor solução para os problemas sanitários 
brasileiros e de que a saúde deveria ser um direito inerente a cidadania 
estabeleceu-se como impulso fundador da Reforma, inclusive antes de ela 
ser nomeada desta forma. Ou seja, mesmo antes da criação do Centro 
Brasileiro de Estudos em Saúde Coletiva (Cebes), em julho de 1976, 
durante a 32° Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, na UNB em Brasília, primeira instituição a utilizar o termo Reforma 
Sanitária em suas publicações e em seus subsídios.  

O Cebes, por reunir indivíduos e grupos sociais e políticos de 
inúmeras origens com o objetivo comum das mudanças da Saúde Pública, 
foi considerado uma instituição suprapartidária e principal intelectual 
coletivo da Reforma. Por meio de suas ações, a idéia foi transformada em 
proposta e apresentando no “I Simpósio de Política Nacional de Saúde da 
Comissão de Saúde” o Documento: A Questão Democrática da Saúde, 
propondo, pela primeira vez, em 1979, a criação de um Sistema Único de 
Saúde” (Pain, 2008, p.81.). O Cebes impulsionou também o movimento 
desde sua fundação, propondo uma nova Política Pública de Saúde que 
contemplasse seu novo conceito: “saúde produto das condições objetivas 
da existência, dependendo das condições de vida; biológica, social e 
cultural; e particularmente das relações que os homens estabelecem entre 
si e com a natureza, através do trabalho” (Pain, 2008, p.107.). Esse 
documento resultou em um conjunto de novas práticas ideológicas entre 
os profissionais, a fim de promover esse novo conceito e disseminar entre 
os cidadãos uma nova cultura de cuidados com seus corpos e de 
manutenção de sua saúde. 

A proposta se transformou em projeto ao conquistar espaços 
institucionais junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Previdência e 
ao buscar bases sociais populares por meio da 8° Conferência Nacional de 
Saúde realizada entre 17 e 21 de março de 1986 que, em seu relatório 
final, explicitou em texto os anseios da sociedade com relação ao Direito a 
Saúde, a Reformulação do Sistema Nacional de Saúde e ao Financiamento 
do Setor Saúde. Após a Conferência, teve início o processo de 
estabelecimento dos novos modos de pensar e fazer saúde. Foi criado o 
Sistema Único Descentralizado de Saúde (SUDS), que sob o comando dos 
governos estaduais foi a forma de transição utilizada para a 
municipalização da saúde. Instalou-se a Comissão Nacional de Reforma 
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Sanitária (CNRS), que vem a ser hoje o Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
a fim de acompanhar e fiscalizar o processo constituinte. E promulgou-se a 
nova Constituição criando o Sistema Único de Saúde - (SUS). Porém o 
processo não se deu por encerrado, pois as mudanças culturais necessárias 
a uma administração democrática da saúde e a passagem de uma forma de 
trabalho medicalizadora para uma socializante mostraram-se muito mais 
complexas que a transformação de um projeto em Lei. Ou seja, para o 
Movimento de reforma Sanitária o processo de construção do Sistema 
Único de Saúde (SUS) dar-se-ia em caráter permanente. 

 

A Implantação do SUS em Santa Maria: Depoimento da médica pediatra 
Rosa Wolff. 

Então, a fim de historiar a inserção de Santa Maria no contexto 
político exposto acima, teremos como uma das metodologias de trabalho a 
utilização de fontes orais, que nos ajudarão no reconhecimento da 
realidade política e administrativa do município no período anterior e 
posterior a Constituição de 1988. Tentaremos compor assim um quadro 
das atividades em saúde realizadas pelo município, identificar a inserção 
de nossos sanitaristas no Movimento de Reforma Sanitária e, 
principalmente, no caso das entrevistas a serem realizadas com 
profissionais de saúde, reconstruir suas experiências com as mudanças nas 
práticas profissionais por meio desse Movimento de Reforma Sanitária e da 
implantação do Sistema Único de Saúde no município. Para isso, nosso 
primeiro contato foi a médica pediatra e do trabalho Rosa Maria Salaib 
Wolff, funcionária do município e do Estado desde o início da década de 
1980.   

Optou-se por uma abordagem temática, porém, como a mesma 
tem grande vinculo e intimidade com a militância política pela saúde foi 
possível a realização de uma fala bastante livre que abordou: sua trajetória 
pessoal ainda como estudante, seus primeiros trabalhos na medicina 
privada, suas opiniões sobre a legislação do Sistema Único de Saúde, as 
estruturas sanitárias do município na década de 1980, o desenrolar político 
da implantação do SUS na cidade, suas opiniões sobre questões atuais de 
saúde coletiva e, é claro, o eixo central de nossa conversa: as mudanças 
nas práticas profissionais por meio do Movimento de Reforma Sanitária e 
da implantação do SUS. 
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A colaboradora iniciou falando de sua formação acadêmica na 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e das dificuldades de 
organização dos estudantes diante do medo e das possibilidades de 
violência do regime militar. 

Rosa: _Isso fez com que a minha geração custasse um pouco a 
caminhar com as suas próprias pernas, quer dizer, colocar em prática suas 
próprias idéias, então, e eu da mesma forma, na verdade comecei a 
perceber, a me perceber como ente político lá pelo começo dos anos 80, 
entendeu então tu começa a fazer aqueles questionamentos que agente 
iria fazer lá na adolescência ou durante o curso: _O que que eu quero? _ 
Como é que não é? _Como é que é? _Como é que é a prática médica? 
_Como é que é a prática no serviço de saúde? Isso agente começou a fazer 
mais tarde, e eu atribuo a esse fato de que era uma época muito difícil de 
tu emitir uma opinião contrária a aquilo que estava em ação. Eu lembro 
até hoje, que todos os dias quando eu tomava café da manhã para ir para a 
universidade minha mãe sentava na minha frente e dizia: _Tu não fala 
nada! _Tu não te mete! _Tu não dá opinião! _Tu fica quieta! Então, 
porque, porque realmente havia uma repressão. 

Formada em 1975, realizou sua residência em Curitiba, onde teve 
sua primeira aproximação dos conceitos de uma saúde para o público, 
porém, a mudança efetiva de rumos veio com o trabalho na construção de 
uma usina hidroelétrica no interior do Paraná. 

Rosa: _(...) Então aquilo era uma alta rotatividade de pessoas, uma 
zona de meretrício imensa em torno da usina, por que eram 5, 6 mil 
homens trabalhando e isso, quer tu queira quer não, acaba criando..., e 
dentro dessa zona de meretrício então havia crianças abandonadas, havia 
uma série de problemas sociais muito agudos na volta. E foi lá que eu 
tomei, vamos dizer assim, o pé pela primeira vez de todas essas 
necessidades sociais que as pessoas têm que vai muito além da nossa 
medicina do dia a dia. Bom, trabalhamos lá, daí voltamos para cá para o 
Rio Grande e daí eu fui..., comecei a trabalhar no serviço público. Isso me 
direcionou ao serviço público, então em 80 no município comecei a 
trabalhar e em 82 eu comecei a trabalhar no Estado também e acabei 
então saindo da medicina privada, me dedicando exclusivamente ao 
serviço público. Então foi ai que a gente começou toda essa caminhada em 
relação ao que era o serviço público na época e o que agente sonhava que 
ele deveria ser que ele poderia ser.  
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A partir daí, passou a relembrar as estruturas de saúde nacionais 
existentes em fins da década de 1970 e inicio da década de 1980. 

Rosa: _O que, que nós tínhamos na época era o INSS que se 
chamava Inamps e que estava se transformando em INSS e estava 
simplesmente deixando de assistir aqueles segurados. Nós tínhamos o 
pessoal se reunindo por categoria para ter o seu serviço de saúde que um 
não conversava com o outro. Então, lá os servidores do Correio tinham o 
seu serviço de saúde, os servidores lá da rede tinham seu serviço de saúde, 
os do Banco do Brasil, os da Caixa, sabe, então, esses serviços não 
conversavam entre si, quer dizer, por que era basicamente assistencialista, 
estou doente vou lá ganho meu remédio, mas não saia..., sabe, não havia 
dados epidemiológicos sobre o que estava acontecendo, por que não havia 
nada que unisse que captasse essas informações. E quem não era 
empregado não tinha nada morria nas esquinas por que não tinha quem 
pagasse pela sua assistência, aqueles que por algum motivo conseguiram 
entrar em algum hospital como indigente é que tinham alguma assistência, 
então carteira assinada era a solução por que sem isso saúde não tinha. 

Ressaltou os medos que povoavam sua mente e a angustiavam 
durante o período da Assembléia Constituinte. 

Rosa: _Bom, em 1988 então, quando foi a Constituição, eu digo 
assim que o ano de 88 foi um ano de terror, por que..., primeiro por que 
agente não tinha as informações que tem hoje, televisão muito pouco, e as 
noticias..., a recém saídos de uma ditadura, entendeu então mesmo os 
meios de comunicação talvez tivessem acesso, mas não tinham o habito de 
fazer isso. Eu também costumo dizer que os nossos políticos todos gerados 
em ditadura e até hoje agente leva esse problema, por que a grande 
maioria dos políticos se gerou numa época de ditadura, então, na verdade 
nós não temos realmente políticos democráticos, nós temos políticos que 
foram gerados em uma época de força, são poucos os que agente pode 
dizer que são pós-ditadura. E havia uma incredulidade de que os 
governantes da época fossem realmente assumir o sistema de saúde como 
se sonhava, então, o ano de 1988 foi um ano muito difícil por que vivia 
incerte..., tinha a possibilidade de tu ter um sonho realizado, mas ao 
mesmo tempo tu tinha a incerteza de como seria a realização desse sonho, 
se ele realmente se realizaria eu se ele seria um arremedo daquilo que tu 
pensava. 
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Relatou o grande conflito para o estabelecimento do Conselho 
Municipal de Saúde como instituição política do município e das 
dificuldades para a implantação do SUS. 

Rosa: _Bom e a partir daí agente pode dizer então que embora a 
Constituição seja de 88 o SUS realmente começou a funcionar em 90 no 
país, aqui em Santa Maria era 95 e não tinha nada, ainda o município não 
tinha assinado a adesão ao SUS teve a municipalização, e não tinha 
assinado, já existiam diversos programas em andamento e também não 
tinha assinado nada.  

Rosa: _A história do Conselho Municipal de Santa Maria é bem rica 
nessa época. Por que pelo SUDS existiam as Comissões, não eram 
Conselhos eram Comissões e elas não tinham essa mesma estrutura dos 
Conselhos de Saúde elas eram inter-setoriais. Existia a participação 
popular, mas não era de forma paritária e não tinha a constituição do 
Conselho depois3. E aqui em Santa Maria ao se transformar em Conselho 
Municipal, que foi como aconteceu na maioria dos lugares. Essas 
Comissões Inter-setoriais se transformaram em Conselhos Municipais. Foi 
um problema sério por que não...; primeiro: foi difícil de convencer a 
Câmara de Vereadores de que aquilo era da Constituição e que tinha que 
acontecer. No dia que a Câmara de Vereadores foi convencida, eles 
viraram parceiros. Quem fez a lei que cria o Conselho foi o próprio 
Conselho porque o executivo não se mexia para isso, e a Lei entrou como 
sendo oriunda da Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores 
aprovou e o prefeito da época vetou a criação do Conselho. E a única vez 
na história de Santa Maria que a Câmara de Vereadores derrubou um 
veto do prefeito. Então, o Conselho passou a existir porque a Câmara 
atuou na autoria da lei, ela aprovou a lei, e o prefeito a vetou, a Câmara 
derrubou o veto e automaticamente essa lei passou a vigorar. E a partir daí 
o Conselho teve de fazer as coisas com os seus próprios pés, que na 
verdade é o prefeito que tem que chamar uma audiência pública para 
convocar as entidades. Então, nada disso foi feito e, por isso, o Conselho 
tem um erro grave hoje que é a lei dele. Na lei sita as entidades que vão 
ser participantes, embora exista previsão destas entidades saírem e 
entrarem, mas não deveria ser assim por que as entidades (...). Conselho 

                                                             
3 Hoje os Conselhos são compostos de forma paritária entre seus membros, com 
representações proporcionais: 50% de representantes dos Usuários, 25% de 
Trabalhadores e 25% de membros do Governo. 
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tem que se renovar então uma entidade quando não tem mais interesse 
ela teria que ter o direito de sair, e ela estando lá, constando na lei o nome 
dela, é mais complicado, mas isso foi por causa da dificuldade que se teria 
de fazer uma audiência pública como nos outros Estados e Municípios foi 
feito. Bom eu sei que então em 93 o Conselho passa a agir como tal em 95 
a lei teve que ser reformulada, não lembro a data, mas foi 95 que ela foi 
reformulada sim , então ai já eram sete anos de SUS quando Santa Maria 
finalmente conseguiu. 

Na temática do trabalho no setor saúde sua fala evidenciou o 
protagonismo do trabalhador como promotor da mudança do sistema, 
citou o conservadorismo da classe médica e evidenciou o caráter positivo 
das mudanças de mentalidades capitaneadas pelo SUS dentro dos 
processos educacional e profissional. 

Rosa: _Bom, em relação ao trabalho eu acredito que ficamos..., é a 
noite pro dia, ou a água pro vinho. Por que o que existia na época, antes 
do SUS. Como eu te disse então existiam os institutos de trabalhadores 
que faziam a assistência para seus trabalhadores, como o plano de saúde 
faz e que até hoje eles tem, o Banco do Brasil tem a CASI, por exemplo, 
mas não havia essa idéia de serviço público, não havia uma idéia de 
promoção da saúde, não havia uma idéia de prevenção em saúde, não 
havia essa idéia de que saúde não é sinônimo de doença. O próprio 
trabalhador não tinha essa noção de que quando tu fala em saúde tu não 
esta falando em doença pelo contrario tu ta falando no inverso, que é ter 
saúde, que é estar saudável e que a função da saúde pública não é tratar a 
doença é evitar que as pessoas fiquem doentes. E que claro dentro disso ai 
existe o tratamento da doença, mas que todo teu esforço tem que ser feito 
para que as pessoas não fiquem doentes. E que ter saúde não é só não 
estar tomando remédio, ter saúde é ter onde morar; é tu ter boas 
condições de vida; tu ter transporte; tu ter esgoto; tu ter saneamento 
básico, então, tu ter acesso..., tu precisa ter acesso ao sistema de saúde. 

Rosa: _Essa parte de que não é doença é basicamente dependente 
do trabalhador, para ter promoção é o trabalhador que tem que fazer, ele 
tem que ajeitar a sua atividade de forma que ele possa fazer isso. Claro 
que estimulado pelo gestor, o gestor tem que capacitar esse trabalhador. 
Enfim, mas é o trabalhador que vai colocar isso em ação e para ele colocar 
isso em ação de forma efetiva, ele, em primeiro lugar, tem que estar 
convencido disso. O que o SUS trouxe de mais importante em relação ao 
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trabalhador hoje foi conseguir uma formação que já fala nisso, na minha 
época não se falava nisso, eu me formei ignorando que as pessoas são 
sadias, só olhando os doentes. Sabe tu..., e daí também é uma coisa que 
tu vê, por que, que a classe médica hoje é uma classe difícil de trabalhar 
pro sistema e de se adaptar as regras do sistema? Por que a formação da 
classe médica é a mais conservadora de todos os trabalhadores de saúde, 
ainda. Então dificilmente tu fala em promoção e prevenção dentro da 
universidade. O médico é formado para tratar a doença, quando as 
pessoas já estão doentes e quando as pessoas já estão doentes tu não tem 
o que fazer elas já estão doentes, o máximo que tu vai fazer é paliar, de 
uma forma paliativa. Se eu sou hipertenso eu vou tomar remédio para o 
resto da minha vida, mas isso é paliativo. O ideal é que tu não fique 
hipertenso é que tu tenha uma forma de vida que não leve a hipertensão e 
isso tu só vai conseguir com promoção. Ensinar as pessoas que tem que 
caminhar que tem que comer menos sal, ensinar uma condição de vida 
que não leve ela a ficar doente e a classe médica ainda não, não houve 
esse salto dentro da universidade, em outras profissões já. 

Rosa:_Mas foi o Sistema de Saúde que levou a isso e graças aos 
trabalhadores que se convenceram disso, por que na ponta tu não tem 
como controlar. Como é que pode o gestor ir lá controlar o que o médico 
esta fazendo dentro do consultório, que o enfermeiro esta fazendo dentro 
da sua sala, sabe isso..., tu até pode ter uma hierarquia, uma fiscalização, 
enfim, mas, o controle não chega nisso. Então isso tu precisa o que, das 
pessoas, as pessoas que tem que saber de sua né... Então eu acho que isso 
foi o grande pulo do gato do Sistema de Saúde, quando ele coloca na 
Constituição o novo conceito de saúde, e que coloca que para se ter e se 
cumprir aquele conceito de saúde é preciso promoção, prevenção, 
assistência, recuperação, reabilitação e que tu tem um trabalhador que 
compreendeu e que encara isso. 

Faz-se necessário ainda o contato e análise das fontes documentais 
dos arquivos do Conselho Municipal de Saúde e, possivelmente, do antigo 
Inanps, a fim de se construir uma rede de atores dos movimentos sociais e 
políticos de Santa Maria que militaram pela Saúde Pública no período 
estudado e que nos possibilite identificar novas fontes orais disponíveis 
para mais conversas. Compor um quadro comparativo entre fontes orais e 
documentos escritos também nos poderá ser muito útil na busca pela 
verossimilhança desse contexto histórico.  Além disso, ao mesmo tempo 
em que começamos a historiar a Implantação do Sistema Único de Saúde, 
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estamos a reconstruir uma memória da experiência militante, cidadã e dos 
trabalhadores em saúde de Santa Maria. 
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Acervo museológico e oralidade: percursos do Museu da 
Pessoa 

Leticia Bauer1 

 

Essa proposta não tem como finalidade narrar as experiências do 
Museu da Pessoa, muito menos analisar seu acervo de forma 
particularizada. Não busca esmiuçar as entrevistas, detalhar seus 
conteúdos ou mapear os recortes possíveis a partir de seus quase 23 mil 
registros. O que buscarei discutir aqui é o que identifico como um 
interessante limite experimentado nessa experiência para aqueles que se 
interessam pelo campo do patrimônio cultural e da história oral.  

Fundado em 1991, o Museu da Pessoa define-se como “um museu 
virtual de histórias de vida aberto à participação gratuita de toda pessoa 
que queira compartilhar sua história a fim de democratizar e ampliar a 
participação dos indivíduos na construção da memória social”2. De acordo 
com as definições apresentadas no site, o Museu da Pessoa acredita no 
protagonismo histórico de todas as pessoas, compreendidas como agentes 
de transformação da História3. Para tanto, ao longo de seus 20 anos de 

                                                             
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul e bolsista do CNPq.  
2 Disponível em http://www.museudapessoa.net/oquee/. Acessado em 
22/05/2011. 
3 De acordo com o site, o Museu da Pessoa acredita que: “Toda história de vida tem 
valor e deve fazer parte da memória social; Ouvir o outro é essencial para respeitá-
lo e compreendê-lo como par; No protagonismo histórico: todas as pessoas têm 
um papel como agente de transformação da História. Democratizar e ampliar a 
participação dos indivíduos na construção da memória social é atuar na percepção 
que os indivíduos e os grupos têm de si mesmos e de sua situação conseguir em 
nome de outrem; Integrar indivíduos e distintos grupos sociais por meio da 
produção e conhecimento de suas experiências é atuar para romper o isolamento 
de alguns grupos sociais e impulsionar processos de empoderamento fundamentais 
para mudar relações sociais, políticas e econômicas”. Disponível em < 
http://www.museudapessoa.net/oquee/oque_nossacausa.shtml>. Acessado em 
22/05/2011. 
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existência, o Museu coletou depoimentos orais a partir de diferentes 
iniciativas. Ora por projetos, ora pela participação espontânea de pessoas 
interessadas em registrar sua história e disponibilizá-la no portal, por meio 
do Programa Conte Sua História.  

O Museu da Pessoa possui uma política de acervo delineada e 
pauta-se em um código de conduta que define questões éticas relativas 
aos depoimentos e sua divulgação no portal. É possível consultar os relatos 
por diferentes recortes temáticos, pré-definidos pelo site ou programa, 
além de uma busca livre a partir de palavras selecionadas pelo consulente. 

O que me interessa tratar, entretanto, é um conceito que antecede 
o processo de registro e formação de acervo a partir de histórias relatadas.  

Primeiramente, gostaria de dizer que o Museu da Pessoa é o único 
museu virtual que tenho conhecimento no Brasil e que penso diferir 
imensamente de um museu virtualizado. Com isso, quero dizer que este 
acervo é, desde sua origem, produzido e disponibilizado em base virtual. 
Se existe um suporte material, não é esse suporte que é o objeto de 
acervo. Não é o CD que será “exposto”, mas a entrevista gravada em cada 
uma das mídias onde estão guardados os relatos de vida coletados. 

Nos museus, e aqui apresento uma conclusão relativa, baseada na 
minha experiência pessoal, a maioria das práticas que utilizam a história 
oral tem por objetivo a contextualização de objetos de um acervo. Ou, 
quando utilizadas cúpulas acústicas ou fones, os relatos orais são utilizados 
como um dado a mais dentro de uma exposição (hipotética, neste 
argumento) que utiliza outros meios para ajudar o espectador a circular 
pelo tempo passado ali evocado. Uma forma de dar um uso 
comunicacional menos isolado ao objeto. Nesse sentido, arrisco dizer que 
o relato é pensado, primordialmente, sob duas formas: como fonte de 
informação, na medida em que imprime ao silêncio do objeto parte 
daquilo que falta; como acervo restrito e específico, ou seja, como algo a 
mais em uma exposição, complemento de memória num espaço criado. 

Deixo claro que estou tratando, nestas breves considerações, dos 
museus que possuem como acervo objetos de outros tempos e lugares. 
Museus Históricos, como comumente são chamados. Podem ser incluídos, 
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também, bens móveis e imóveis classificados e protegidos como 
patrimônio cultural. Falta, no objeto, seu uso. É preciso que se conte, se 
esclareça, se detalhe em fichas de inventário sua procedência, sua época 
de origem.  Ali no entorno do objeto, esse material do passado, figura um 
vazio ao redor do qual circulam perguntas, refeitas a todo e qualquer 
momento. Faltam, ao imóvel, histórias de seus usos. O que aconteceu 
nessas salas? Quem ficava neste quarto? Num esforço de preenchimento, 
entrevistam-se senhorinhas, coletam-se informações com parentes ou 
antigos proprietários. Tudo isso para ajudar na formação de alguma 
narrativa em torno do material remanescente. Desconheço trabalhos onde 
o inverso foi privilegiado. Lugares reincidentemente citados que passaram 
à categoria de patrimônio cultural. No âmbito do patrimônio imaterial 
temos uma perspectiva oblíqua, onde não são os mesmos argumentos que 
estão em jogo.  

O que localizo no Museu da Pessoa, entretanto, não é o inverso que 
mencionei acima. As histórias de vida ali concentradas em formato virtual 
não conduzem a nenhum bem ou objeto. Até podem conduzir, mas não 
são veiculadas com esse dever. Não afiguram algo que falta, porque essa 
falta não tem lugar na memória. Nos relatos disponibilizados para 
consulta, perderíamos muito se nos concentrássemos na busca de 
informações. A oralidade e a memória são o acervo.  

O Museu da Pessoa não possui reserva técnica. 

Em algum momento os depoentes não vão mais existir. Alguns já 
podem, até, ter deixado de existir. Mas o relato permanece ali preservado, 
minucioso na inconstância da memória. Às histórias de vida do Museu da 
Pessoa não interessa o linear cronológico, o preenchimento de vazios 
historiográficos. Arrisco, mais uma vez, ao dizer que parece não ser o foco 
principal do Museu uma “política” de aquisição que busque preencher 
lacunas numa suposta “História do Brasil”, ou de uma cidade, de um 
bairro, de grupo social. Ao navegar pelo site, é possível pensar em 
referentes externos, mas esse é um trabalho, em princípio, daquele que 
ouve o relato.  

No Museu da Pessoa, o relato pode remeter a ele mesmo? 

Já fui questionada, e questionei, o quanto é possível “extrair” do 
acervo mencionado brasileiros felizes e vitoriosos, na medida em que a 
oficialização do registro pode impelir o depoente a uma narrativa 
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prodigiosa de si. O que fico pensando, entretanto, é por que precisamos 
imaginar uma realidade externa ao depoente que confirme ou exclua sua 
história, em algo próximo a uma “escala de veracidade”. Por que é 
necessário que um trabalhador relate o quanto ele é explorado pela 
empresa, ao invés de falar no quanto ele sente prazer com a leitura? Por 
que uma dona de casa não pode falar do quanto foi feliz o seu casamento 
em 1970, ao invés de narrar sua experiência em relação ao regime militar?4  

Parece que temos necessidade de um sentido explícito, declarado, 
tal como o texto de uma curadoria de exposição ou introdução de um livro. 
Nosso objetivo foi... Esta exposição trata de... O Museu da Pessoa 
apresenta seus objetivos, missão, programas e todos os itens necessários a 
configuração de uma instituição museológica tal como a compreendemos 
hoje. Entretanto, seu acervo e as formas de acessá-lo subvertem a lógica e 
a expectativa do público. Desestabilizam a busca pela versão final. Porque, 
ao contrário do que gostaríamos, esta versão final é uma ilusão 
historiográfica.  

A segunda questão que gostaria de colocar é: por que um museu e 
não um arquivo? O que torna diferente o acervo de 23 mil depoimentos de 
um arquivo de entrevistas realizadas ao longo de 20 anos? Sou tentada a 
pensar na intenção, tal qual sugere Paul Ricoeur5. Como recorda Janice 
Gonçalves,  

Nora levanta uma hipótese: “a noção mesma de arquivos está ligada à idéia 
de inutilidade social”. Mesmo aquilo que perdeu seu “valor de uso” (ou seu 
valor primário ou imediato, como diriam os arquivistas) venha a ganhar um 
valor simbólico significativo (ou seja, um valor secundário ou mediato), o 
arquivo conserva qualquer coisa dessa marca de nascença: fora de uso. 
(Gonçalves, 2006, p. 12-13) 

                                                             
4 Essas são hipóteses formuladas por mim e não correspondem a nenhum 
depoimento específico. 
5 “A narrativa histórica apresenta um elemento de controle sobre o seu potencial 
ficcional não apenas através da documentação que serve de base ao trabalho do 
historiador, mas também através do leitor, que da História espera sempre o 
verossímil e a intenção de verdade. [...] A ‘intenção de verdade’ adquire um 
significado sutil em Ricoeur. Motivado pelo compromisso de ser fiel ao passado, o 
historiador ‘gostaria que sua construção fosse uma re-construção’. Seu tratamento 
rigoroso das fontes, e o compromisso de trabalhar com as referências de realidade 
obtidas dos indícios sintonizam com a sua intenção de verdade” (Barros, 2001, p. 
5). 
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 Entretanto, talvez o caminho seja outro, pois isso se aplica também 
aos museus. Sugiro que pensemos em outra divisão, orientada por um 
lugar comum da lógica da pesquisa. Objetos ficam em museus, 
documentos escritos ficam em arquivos. E é sob esse lugar comum, 
facilmente questionável a partir de alguns exemplos, que suponho 
processarem-se tipos diferentes de investigação. Aos museus fica o dever 
de ilustração6. Aos arquivos o dever de fonte. Fetiche de historiador. 
Porém, nesse caso, mais uma vez cartas misturam-se.  

 Penso que o acervo do Museu da Pessoa localiza-se entre as duas 
formas conhecidas de lidar com acervos arquivísticos e acervos 
museológicos. Ele pode atender às duas lógicas, mas também pode não 
atender a nenhuma. E, no âmbito da história oral, insere-se a questão: em 
que medida é possível utilizar os depoimentos disponíveis no site para 
pesquisas?7 Suponho que os depoimentos que formam o acervo possam 
ser compreendidos como fontes, tanto quando outros tantos 
depoimentos/ documentos registrados/ produzidos por projetos de 
história oral. Mas eles também são acervo museológico. Posso registrar 
meu depoimento, a partir de dicas disponíveis no site, sem que ele atenda 
outro requisito senão o meu interesse em contar8. 

O acervo do Museu da Pessoa é a memória, em sua multiplicidade, 
maleabilidade e seletividade9. Sua exposição é móvel. Seus depoimentos 
são passíveis de sucessivos reagrupamentos a partir de possibilidades de 
busca por palavra10. Os resultados são agrupados de acordo com menção 
dessa palavra nos depoimentos: infância, ditadura, família... É a 
interatividade do interessado que forma uma combinação geradora 

                                                             
6 Uma exceção aqui poderia ser feita aos acervos de artes plásticas. Porém, 
excetuando-se pesquisas especificamente voltadas para História da Arte, arrisco-
me a dizer que o historiador tende a utilizar estes acervos em um escala secundária 
dentro de suas pesquisas em relação a outros documentos. 
7 O código de conduta do Museu da Pessoa estabelece a necessidade de 
autorização por parte da instituição para que o acervo possa ser utilizado para fins 
diversos dos previstos no portal virtual. 
8 Todo esse processo é regido por um código de conduta a ser seguido pelo 
interessado em registrar suas memórias. 
9 Utiliza-se como referência para a instrumentalização do conceito de memória os 
trabalhos de Halbwachs (2006), bem como os trabalhos de Pollak (1989, 1992). 
10 São também possíveis outros tipos de busca, como por depoente e projeto, por 
exemplo. 
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resultados temporários. Temporário, aliás, que é dado entre o tempo de 
um click e uma nova busca.  
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Os “falares do povo ilhéu” no trabalho de Franklin Cascaes: 
(re)pensando a oralidade frente ao patrimônio cultural1 

Viviane Trindade Borges2 

 

Resumo: Artista e folclorista, Franklin Cascaes empenhou-se em 
inventariar os bens culturais ligados as tradições açorianas no litoral 
catarinense, apontando a necessidade de preservar costumes, ritos, 
superstições e crendices. Objetiva-se aqui analisar a importância da 
oralidade em seu trabalho, problematizando a maneira como o 
personagem lidava com o que denominava de “falares do povo ilhéu”, 
atribuindo a estes depoimentos uma importância patrimonial, visando 
preservar tradições ameaçadas pela urbanização da Ilha. Analisando a 
tessitura de seu trabalho intenciona-se ainda propor aproximações e 
afastamentos em relação ao trabalho dos historiadores orais, permitindo 
colocar questões que podem auxiliar a repensar os limites e possibilidades 
da história oral frente a pesquisas ligadas aos bens culturais, 
principalmente os de natureza imaterial3. 

Franklin Cascaes nasceu em 16 de outubro de 1908, em Itaguaçu, 
bairro hoje pertencente a Florianópolis, e faleceu em 15 de março de 1983. 

                                                             
1 Profa. Dra. Viviane Trindade Borges, Doutora em História, Professora do 
Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).  
2 Doutora em História, Professora do Departamento de História da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC) 
3 Segundo a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial (2003, 
parágrafo 2º), o patrimônio imaterial pode ser definido como as "práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que 
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que 
se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 
natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade 
humana”. O Brasil, desde o ano 2000 possui, no âmbito do Iphan, uma política 
específica para essa área, amparada pelo Decreto n° 3.551/2000, que institui o 
Registro como instrumento de reconhecimento e cria o Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial. 
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Artista e folclorista, sua figura é acompanhada por uma aura 
mítico/regionalista, a qual possibilitou sua instituição como um dos mais 
importantes pesquisadores da cultura açoriana na Ilha de Santa Catarina, 
referencia obrigatória para qualquer pesquisa relacionada ao tema. Seu 
trabalho de pesquisa junto às colônias pesqueiras ajudou na construção de 
uma identidade açoriana, da qual ele alegava fazer parte, atuando na 
disseminação e manutenção do folclore em Florianópolis. Desde 1981 sua 
obra encontra-se no Museu de Antropologia da UFSC, Museu Universitário 
Oswaldo Rodrigues Cabral, um acervo composto por 1.370 esculturas, 944 
desenhos, mais de uma centena de acessórios artesanais, além de 22 
cadernos grandes e 24 cadernos pequenos de anotações, e 466 folhas de 
papel manuscritas.  

Memória e Patrimônio são sintomas de nossa relação com o tempo, 
constituem “formas diversas de traduzir, refratar, seguir, contrariar a 
ordem do tempo” (HARTOG, p. 265 e 271, 2006). O surto memorialístico 
que perpassa a história do tempo presente marca a substituição da 
confiança no progresso pela preocupação de que este acabe com as 
tradições do passado, impondo uma necessidade de guardar e preservar 
passados não mais presentes, que respondem a necessidade de 
pertencimento e perpetuação. Problematizar o trabalho de Cascaes 
remete a tais questões.  O fazer de Cascaes atuou sob a perspectiva de um 
“dever” de memória. O personagem realizou um inventário seletivo da 
cultural material e imaterial da Ilha de Santa Catarina, configurando 
determinada memória ligada as origens açorianas da população litorânea, 
referenciando suas criações, fazeres e saberes.  

O personagem registrou traços de uma cultura popular até então 
transmitida apenas oralmente por seus descendentes, instituindo uma 
importância patrimonial a tais falas. A cultura ilhoa estava ameaçada pelo 
o que o ele chamava de “desmonte” da Ilha, ou seja, pela urbanização que 
marcou Florianópolis nas décadas de 1950 e 1960. Neste período, a 
população passou de 48.264 para 72.889 habitantes, um aumento de 
53,09%, autorizando a construção de edifícios de oito e doze andares, o 
que possibilitou o desenvolvimento da construção civil e o aumento da 
população dos bairros mais distantes do centro da cidade (CORRÊA, 2008, 
p. 354). A urbanização foi traçando um novo mapa para Florianópolis, 
remodelando a maneira de viver de seus habitantes. Para receber os 
turistas os acessos precários foram substituídos por estradas, que 
passaram a ligar as antigas freguesias, entendidas a partir desse momento 
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como balneários e praias, ao centro da cidade. O povo ilhéu, acostumado 
com um ritmo de vida marcado pela tranqüilidade, viu-se envolvido pelo 
surgimento de uma grande cidade.  

Segundo Cascaes, 

a indiscutível e famosa riqueza folclórica da Ilha de Santa Catarina está 
sendo lentamente amortalhada pela vaidade dos que desconhecem que o 
folclore é um traço vivo da realidade que permanece inalterável no coração 
do povo, que o cultua espontaneamente, na continuidade infrangível do 
tempo (CASCAES apud CARUSO, 1998, p. 56) 

A modernização do espaço urbano chocava-se com as tradições. As 
antigas unidades de produção foram desarticuladas, a pesca artesanal, 
arraigada à história dos moradores da Ilha, foi cedendo lugar ao trabalho 
na construção civil, e os tradicionais engenhos que fabricavam cachaça e 
farinha, foram transformados em lugares turísticos. Frente a tais 
mudanças, Cascaes procurou despertar na população um sentimento de 
obrigação com o patrimônio, “com suas exigências de conservação, de 
reabilitação e de comemoração” (HARTOG, 2006, p. 266).  

A preocupação de Cascaes com a preservação de uma cultura 
ameaçada é traduzida em seu trabalho, por suas esculturas, que 
resultavam em exposições realizadas junto as comunidades pesquisadas; 
bem como por seus escritos, como as cartas, endereçadas à Prefeitura, ao 
secretário de Cultura, às rádios locais e ao IPHAN, denunciando a 
demolição de prédios antigos e igrejas, a venda de imagens sacras, e a não 
realização de tradicionais festas populares, como a “Nota sobre a tentativa 
de não realização da tradicional procissão do Senhor dos Passos, pelo 
padre Bianchini”.  Cascaes também tinha uma coluna semanal no jornal “A 
Gazeta”, entre 1956 e 1961, intitulada “Folclore catarinense”, na qual ele 
relatava os depoimentos coletados, compondo um inventário dos bens 
materiais e imateriais da Ilha. Para ele o futuro não trazia mais promessas 
e esperanças, mas ameaças, representava um momento de crise, de 
ruptura e aceleração na experiência do tempo vivido.  

Neste contexto de desmonte da Ilha, de desenraizamento, de 
anonimato e individualização dos usos e costumes, Cascaes desejava 
preservar um passado em vias de apagar-se, conservando sua formas de 
expressão, modos de criar, fazer e viver do povo ilhéu. O personagem 
passou a catalogar os bens culturais que para ele definiam as origens do 
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povo ilhéu, um movimento de resgate de sinais de pertencimento grupal 
(NORA, 1993).  

Cascaes instituiu a importância de seu trabalho para a história 
catarinense: 

Acho meu trabalho muito importante porque é preciso conhecer para amar. 
E uma nação não conhece raiz de sua história, está muito aquém daquilo 
que ela deveria ter como cultura. Meu trabalho é tudo isso: cultura dos 
povoadores do litoral de Santa Catarina e dos nossos antepassados 
(CASCAES apud CARUSO, 1998, p. 26 - 27). 

O personagem considerava a cultura açoriana como patrimônio 
cultural de Santa Catarina e em sua ânsia por preservar tradições 
ameaçadas, preocupou-se em ouvir e relatar a fala de sujeitos anônimos, 
sendo a oralidade peça fundamental em todo seu trabalho. Cascaes 
transformava o relato oral não apenas em textos, mas em versos contos, 
desenhos e esculturas. O personagem perambulava pelo litoral de 
Florianópolis, primeiro de canoa, depois com uma velha Kombi, 
conversando com os moradores locais, ouvindo suas histórias, 
documentando suas memórias, realizando um trabalho de interpretação 
do passado descrito por diferentes falas. Para ele, era a experiência destes 
sujeitos que possibilitaria o registro de tradições que estavam se 
perdendo.  

Cascaes imbricava tais falas a sua própria experiência. Na década de 
1920 sua família, proprietária das terras onde hoje se localizam os bairros 
de Bom Abrigo e Abrão, habitava uma pequena fazenda à beira mar, 
movimentada por muitos empregados. Cascaes contava que foram as 
histórias que ele escutava nessa época, contadas pelos empregados da 
fazenda, que motivaram seu trabalho.  Segundo ele, “meu trabalho é tudo 
isso: cultura dos povoadores do litoral de Santa Catarina e dos nossos 
antepassados”, um trabalho realizado “sem pretensão alguma”, o qual 
teria tomado toda a sua existência: “eu passei a vida inteira escrevendo, 
anotando, desenhando, escutando pessoas e fazendo escultura” (CASCAES 
apud CARUSO, 1998, p. 18).  

Cabe salientar que Cascaes não era historiador, tampouco realizou 
um trabalho de história oral, sua pesquisa junto à população litorânea teve 
início em 1946, bem antes do surgimento do gravador ou da própria 
disciplina. Contudo, a ênfase dada à oralidade como única fonte possível 
frente tradições transmitidas verbalmente, o aproxima das pesquisas 
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contemporâneas ligadas ao patrimônio cultural, as quais muitas vezes não 
dispõem de outras fontes além de depoimentos orais, bem como na busca 
pela valorização das diversidades culturais locais, no intuito de preservar 
não apenas os bens culturais em si, mas principalmente os valores sociais a 
eles agregados, ligados a seus usos e funções sociais. Em seu fazer é 
possível estabelecer aproximações e afastamentos em relação ao trabalho 
dos historiadores orais, permitindo colocar questões que podem auxiliar a 
repensar os limites e possibilidades da história oral para a pesquisa 
histórica, salientando os estudos ligados aos bens culturais, principalmente 
os de natureza imaterial.  

Cascaes era o narrador das histórias que ouvia, responsável por 
mediar tais falas, selecionando os dados disponíveis, tecendo relações 
entre eles, dando inteligibilidade aquilo que escutava. O personagem 
narrava como se estivesse presenciando ou vivendo a cena: “recolhi então 
as palavras ditas por eles, o modo como eles falaram, como se 
comportavam, e recriei isso aí. Com desenhos e letras, escrevendo” 
(CASCAES apud CARUSO, p. 51). Para ele não bastava escrever sobre a 
cultura açoriana, era necessário povoá-la, mostrando os sujeitos que dela 
faziam parte. Também os historiadores, em pesquisas ligadas a diferentes 
temáticas, buscam a história oral para colorir o estudo do passado, 
evidenciando um valor que nos é muito estimado “aquele que faz do 
homem um indivíduo único e singular em nossa história, um sujeito que 
efetivamente viveu – e, que por isso dá a vida a – as conjunturas e 
estruturas que de outro modo parecem tão distantes” (ALBERTI, 2010, p. 
14).  

No desejo de tornar escrito o relato narrado, Casacaes intencionava 
escrever mantendo a simplicidade da fala de seus interlocutores, e por 
nem sempre empregava o português correto, permitindo casos como: 
“Pedro eu te benzo em nomi de Deus e da Virgi Maria” ou “Pedro e Paulo 
vinha de Roma”, por exemplo. Essas escolhas afetavam também a 
pontuação de seus textos, quase sempre caótica, seguindo uma lógica 
ligada ao ritmo da fala que não se preocupava necessariamente com as 
regras gramaticais. “Algumas das exuberantes crendices bruxólicas dos 
ilhéus, Cascaes reproduziu-as através de relatos feitos por pessoas 
analfabetas ou semi-analfabetas de meados do século XIX, cuja linguagem 
ele procurou vestir com traços típicos do falar ilhéu (FURLAN, 2006, p.7).  
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Essa vontade de captar a fala, de tentar manter sua musicalidade 
própria quando transcrita, é também uma das preocupações que perpassa 
o trabalho dos historiadores orais, e constitui-se um dos principais 
problemas da historia oral, uma história que se diz oral, mas que se faz por 
escrito. Ainda que preocupados em transcrever de forma a tornar o escrito 
o mais próximo possível da fala, o texto transcrito é em muitos casos 
“limpo”, ou seja, as repetições e os erros de português que não são 
considerados necessários à compreensão da narrativa são corrigidos, bem 
como, na maioria dos casos, torna-se necessário adaptar um sistema de 
normas para o melhor entendimento da narrativa, colocando entre 
parentes ou colchetes descrições de gestos, silêncios, risos, etc. Sobre tais 
esquemas adaptativos, Albuquerque Junior (2007, p. 229 e 233), 
questiona: 

O que vai restar do oral no escrito? Olho para o gravador, onde ficam os 
gestos que acompanham as falas? Posso, no entanto, colocar entre 
parênteses a palavra risos, ou a palavra lágrimas, mas poderei colocar a 
palavra gozo? E porque os gestos ficam entre parênteses? Será que na fala 
as emoções podem ocupar este lugar à parte? 

A preocupação em nada perder na transposição do oral para o 
escrito estava presente no trabalho de Cascaes, angustiado em registrar “o 
modo de contar das pessoas”. Contudo, para ele tudo parecia bem mais 
simples, ou seja, aquilo que não era anotado e transcrito ficava registrado 
em sua memória: “eu tenho vários cadernos iguais a esse aqui cheio de 
apontamentos, e outros em pedacinhos de papel. Não me esqueço do 
local, da fisionomia da pessoa, daquela hora, fica aí gravado na minha 
memória” (CASCAES apud CARUSO, 2008, p. 37 e 51). 

Cascaes, como os historiadores, trabalhava conjuntamente com 
seus entrevistados na busca de sentidos para o passado. De acordo com o 
personagem: 

Eu conversava com as pessoas, ficava escutando muito e escrevia tudo em 
muitas folhas que eu levava naquelas pastas de couro que o senhor pode 
ver em cima do armário. Sempre escrevendo. Ontem mesmo uma moça 
esteve aqui e me perguntou como é que eu escrevia aquelas histórias. Eu 
não encontrei na Ilha pessoas que tivessem cultura vasta, mas sim pessoas 
muito simples que contavam essas histórias. Elas contavam pedacinhos, 
coisas truncadas. Eu anotava num caderno: fulano contou assim, assim, 
assim e depois vinha para casa, e aqui dessa mesa aqui eu fazia a montagem 
(CASCAES apud CARUSO, 1998, p. 23).  
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Escutar, anotar e fazer a “montagem”. Cascaes transformava a 
tradição oral em escritos, desenhos e esculturas. Seu trabalho possui um 
tom pessoal, como se estivéssemos escutando sua fala, recheado de 
ingredientes subjetivos, sentimentos e relatos pitorescos. Conforme 
Thomson (1998, p. 153), a memória depende do interesse do sujeito, uma 
lembrança terá características mais precisas quando corresponder “a um 
interesse e necessidade social” (THOMSON, 1998, p.153). Cascaes tinha 
esse interesse, participava da “montagem”, era artífice do passado que 
desejava perpetuar, ao contrário dos historiadores orais, pois, conforme 
conforme Albuquerque Júnior (2007, p. 233) 

O historiador nunca aparece como personagem da fala de seus 
entrevistados, no máximo avisa que esteve lá na introdução do trabalho, 
confessa até que chorou, que se emocionou, mas depois nada disso tem 
implicação em seu texto? Depois de dias de conversa com os entrevistados, 
fabricando suas fontes, o historiador retira-se para seu gabinete e se faz 
novamente de silêncio ao seu redor, até as crianças devem ser mandadas ao 
colégio, seu corpo se retira para a margem do texto que está sendo 
produzido, as memórias parcimoniosamente vão sendo introduzidas na 
escritura, torturadas pelo método, sobreditas pelos conceitos, recortadas 
pelas citações, ressignificadas pelo contexto de inscrição, violadas pelas 
regras de produção do saber acadêmico.  

Ao contrário dos historiadores orais, Cascaes é personagem em sua 
pesquisa, parecendo desejar tornar a vivenciar as experiências do outro, as 
quais ele tinha acesso, estava de certa forma autorizado à acessá-las, pois 
sua experiência como membro da comunidade que pretendia retratar o 
permitia compreender as expressões dessas vivencias (ALBERTI, 2010, p. 
19).  

Eu faço a minha arte a partir da convivência, eu vivi tudo isso aqui. [...] 
Minha arte é recriação do que eu vi, do que eu vejo. Muitas das pessoas 
com as quais eu convivi, meus professores populares, eu tenho muitos 
nomes aí, pessoas que eu já encontrei com idade avançada, não vivem mais 
nessa terra, não sei se em outra, não sei. Eles tinham um modo de contar as 
coisas, naquele estilo, sem nenhuma cultura, não sabiam ler, não sabiam 
escrever. Eles contavam aquilo que ouviram falar. E eu já havia estudado, 
tinha outra cultura. Então eu tomava aquela vida cultural deles e 
confrontava com a minha e recriava o trabalho. Porque muitas vezes eles 
queriam se expressar, queriam me dizer que era tal coisa e não acertavam. 
Me contavam de forma muito truncada, as histórias eram muito truncadas” 
(CASCAES apud CARUSO, 1998, p. 59-50). 
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O trabalho de Cascaes buscava inventariar a experiência, 
recolhendo, interpretando e divulgando os depoimentos que escutava, 
interessado em registrar o mais rápido possível aspectos culturais que 
estavam se perdendo. A pressa na apreensão dos depoimentos estava 
relacionada à idade avançada dos depoentes e a crescente urbanização 
que alterava os costumes locais. Conforme Cascaes: “eles me davam 
aquelas informações, mas, agora, não tem mais ninguém para isso. Não 
tem mais uma única pessoa capaz de me dar a menos informação dessa 
nossa Ilha. Então, eu aproveitei com rapidez. Anotava para escrever a 
história” (CASCAES apud CARUSO, 1998, p. 51).  

No caso dos historiadores orais, a pressa muitas vezes dificulta as 
preocupações teórico-metodologicas exigidas pela disciplina. Certamente 
tais preocupações são necessárias ao trabalho dos historiadores orais, mas 
talvez seja necessário refletir sobre a operacionalidade desse processo, 
pensando alternativas que o torne mais dinâmico. 

Nas pesquisas de Cascaes, assim como em muitos estudos ligados a 
preservação dos bens culturais (e também de outras áreas), a oralidade era 
a única fonte possível, visto que se tratava de uma cultura transmitida 
oralmente, não havendo outros registros daquele passado. Desta forma, os 
depoimentos passam a ser entendidos como instrumentos privilegiados de 
apreensão da subjetividade, envolvendo questões ligadas à importância da 
memória para a história, possibilitando o registro de experiências de vida 
que evidenciam os valores agregados aos bens culturais pelos diversos 
usos e funções a eles atribuídos e compartilhados pela sociedade. Essa 
responsabilidade conferida aos testemunhos orais leva a instituição de 
uma “áurea” de verdade que, por vezes, intimida a critica das fontes que 
deve ser empreendida pela história, havendo a necessidade de se pensar 
os limites e possibilidades de tais fontes para as pesquisas ligadas ao 
patrimônio. 

Cascaes realizava suas entrevistas ao ar livre, observado os modos 
de criar e fazer de seus entrevistados, criando uma atmosfera de 
cumplicidade. Os historiadores orais buscam essa mesma cumplicidade, a 
qual possibilita uma aproximação com os interlocutores, permitindo a 
compreensão de suas expressões de vida. Contudo, existe toda uma 
preocupação com a necessidade de um ambiente propício para a 
realização da entrevista, o qual deve ser silencioso, sem ruídos, 
intervenções externas, ou improvisações. Tais exigências podem limitar a 
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pesquisa, inibindo o entrevistado, ou ainda, deixando de lado aspectos 
relevantes. No caso de pesquisas ligadas ao patrimônio cultural, por 
exemplo, na tentativa de apreender modos de criar e de fazer seria bem 
mais enriquecedor tomar os depoimentos em seu movimento próprio, 
possibilitando que o entrevistado não apenas narre, mas efetivamente 
mostre o seu fazer. Conforme salientou Pollak (1989, p. 13), narrar a 
própria vida não é algo natural, sendo necessário convencer o entrevistado 
a respeito da utilidade de seu depoimento. Em se tratando de formas de 
expressão, de criações, de manifestações artístico-culturais, de modos de 
fazer, enfim, de bens imateriais, nada melhor que permitir a ação para 
incitar seus significados e legitimar sua importância. Desta forma, ruídos, 
intervenções externas e improvisações podem ser tomadas enquanto 
dados que irão enriquecer a pesquisa.  

Cascaes não se preocupou com questões ligadas aos direitos 
autorais, e mesmo os nomes de seus entrevistados nem sempre eram 
revelados: 

Contou-me o Sr. José Júlio da Silva, homem de uns 80 anos e irmão do 
Divino desde moço, que, no seu tempo, as festas na Trindade eram 
afamadas [...] (CASCAES, 2008. p, 48) 

Segundo me contou um narrador de estórias de assombração, na Costa da 
Lagoa da Conceição [...] (CASCAES, 2006, p. 73) 

 Eram assim os festejos antigos do Divino Espírito Santo em Ribeirão da Ilha, 
relatados pela veneranda senhora C.F. e confirmados por muitas pessoas do 
lugar [...] (CASCAES, 2006, p. 57) 

Por vezes, Cascaes indicava apenas o local onde o relato foi 
recolhido, “recolhido em Rio Tavares”, “Recolhido em Florianópolis”, ou 
ainda “Contaram-me várias pessoas na Lagoa da Conceição”. O interesse 
de Cascaes, assim como o de muitos pesquisadores orais, era inventariar 
aspectos de uma memória coletiva enraizada em circunstâncias sociais. 
Solidificada, dotada de duração e estabilidade, essa memória estava ligada 
às origens açorianas, a qual deve sua duração e suporte aos vários sujeitos 
entrevistados, os quais possuem suas lembranças enquanto membros 
deste grupo (HALBWACHS, 1990, p. 51). Essas lembranças pessoais 
remetem a multiplicidade de recordações ligadas a costumes e tradições 
comuns.  

Cascaes “recriava” a partir daquilo que escutava, pois seus 
interlocutores, sujeitos, segundo ele, “sem nenhuma cultura”, se 
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expressavam de forma “truncada”. O oral não era apenas transformado 
em texto, mas também em versos, esculturas e desenhos. Numa 
aproximação com a história oral, pode-se dizer que Cascaes transcriava, 
processo em que o pesquisador torna-se o autor da entrevista, recriando a 
partir do depoimento de seu entrevistado (MEIHY, 1996, p.232-240). De 
modo semelhante ao trabalho realizado por Cascaes, transcriando ou 
transcrevendo, o historiador oral produz suas fontes. Na entrevista de 
história oral há sempre dois autores (no mínimo), ou seja, o entrevistado e 
o entrevistador. Mesmo que o entrevistador pouco interfira enquanto o 
depoente narra sua experiência, a entrevista, conforme colocado 
anteriormente, não é algo natural, é o pesquisador quem conduz e incita o 
relato, quem participa e produz a fonte, junto com o entrevistado.  

Conforme colocado anteriormente, Cascaes não era historiador, 
mas seu trabalho permite aproximações e suscita questionamentos aos 
historiadores orais. Nesta perspectiva, acredito que alguns aspectos devem 
ser repensados, como, por exemplo, a obrigatoriedade de gravar os 
depoimentos, fato este que restringe as informações obtidas através, por 
exemplo, de uma simples conversa com o sujeito envolvido com o tema 
pesquisado, que inibido pela idéia de ser gravado, optou por apenas 
conversar sobre o ocorrido, relato este devidamente anotado pelo 
pesquisador em seu caderno de campo. Tais relatos são fontes orais? 
Devemos ainda refletir sobre novas formas de oralidade, como conversas 
telefônicas, ou ainda via programas de mensagens instantâneas, que 
permitem conversar em tempo real com pessoas de qualquer parte do 
mundo. Não podemos utilizar as informações, impressões, risos e lágrimas, 
obtidas através de tais suportes?  Como transcrevê-las? Como solicitar a 
cessão de direitos de tais depoimentos? 

Problematizar tais aspectos remete as inquietações trazidas pela 
História do Tempo Presente, história esta apreendida em pleno desenrolar 
dos fatos, frente a acontecimentos que se desencadeiam num fluxo 
sempre mais rápido que o historiador. Tentar explicar uma história ainda 
prenhe, buscando entender as fontes em pleno movimento, exige um 
repensar constante a respeito dos métodos utilizados, compondo um 
exercício de história imediata que implica ainda definições em seu fazer. 
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Narrativas de outras sexualidades no ambiente escolar 
Eliana Peter Braz 

 

O ambiente escolar representa um espaço tradicional da sociedade, 
onde os papéis são bem delimitados: alunos, professores, funcionários 
seguem, de certa forma, normas de conduta e discursos condizentes com 
sua posição. Como em outros espaços sociais, tudo o que foge à norma 
chama a atenção. Somos uma sociedade que ainda pretende padronizar 
corpos, comportamentos, modos de vida, a despeito dos movimentos 
sociais que iniciaram o pós-modernismo, o ideal moderno de 
racionalidade, de um sujeito único, centrado, ainda está presente em 
nosso cotidiano. A referência de sujeito normal ainda é o homem branco, 
heterossexual, de classe média urbana e cristão.  

Porém, a vida tem uma potência maior do que as normas, do que as 
instituições e, constantemente, revelam-se configurações diferentes, que 
fogem à regra, que impõem, de alguma forma, suas maneiras de ser e 
viver. Essas configurações diferentes despertam o estranhamento dentro 
do grupo social onde surgem e também a necessidade de se repensar os 
regimes de verdade a que estamos acostumados. 

Como espaço tradicional de formação, a escola tem papel 
importantíssimo na constituição de novas formas de pensar a diversidade e 
torna-se imprescindível abordar as questões atuais a partir de referenciais 
que deem conta da diversidade dos modos de viver dos sujeitos pós-
modernos.  

Este trabalho busca nas teorias pós-críticas e na história oral o 
suporte para discutir um aspecto historicamente importante da cultura 
humana: a sexualidade – especialmente as sexualidades não-normativas 
no ambiente escolar, através de narrativas de professores não-
heterossexuais, com foco nas suas percepções a respeito de aspectos 
relativos à sexualidade. Trata-se de um trabalho em fase inicial, onde há 
mais questionamentos do que respostas, mais dúvidas do que certezas, um 
exercício constante de capturar elementos que provoquem a discussão 
acerca da diversidade das identidades sexuais e de gênero no ambiente 
escolar. 
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A história oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga respeito – 
assim como a Sociologia e a Antropologia – a padrões culturais, a estruturas 
sociais e processos históricos – procura aprofundá-los em essência, por 
meio de conversas com pessoas sobre a experiência e memórias individuais 
e ainda por meio do impacto que elas tiveram na vida de cada uma 
(PORTELLI, 1981). 

Os sujeitos desta pesquisa são pessoas de meu convívio diário, por 
questões profissionais, por amizade, por compartilharmos interesses 
vários. Mais do que “informantes” ou “fontes”, esses sujeitos são co-
autores deste trabalho, uma vez que trazem suas reflexões a respeito dos 
temas abordados, contribuindo de forma significativa às análises 
construídas sobre suas falas.  

Escolhi para começar esse estudo dois homens, homossexuais, na 
faixa etária de 30 anos, um branco e o outro negro. Ambos trabalharam 
até o ano passado (2010) em uma escola particular da cidade de 
Pelotas/RS e atualmente são professores de instituições públicas (um em 
um instituto federal e outro em uma universidade estadual). De acordo 
com a Resolução CNS/196, que normatiza a pesquisa com seres humanos, 
utilizo nomes fictícios para identificá-los: Tiago e Rafael.  

A partir de conversas informais, estabelecemos algumas questões 
que poderiam ser discutidas em um primeiro momento, constituindo um 
roteiro para uma entrevista. Essas questões versam principalmente sobre 
as percepções desses sujeitos em relação constituição de sua identidade 
sexual e relação desta com o ambiente escolar. 

A construção das identidades – inclusive sexuais e de gênero – está 
inserida nos projetos de governamentalização da vida. Ela interessa às 
instâncias de governaram e governam nossa vida, seja o Estado, a Igreja ou 
outra instituição que pretenda controlar a sociedade. Por muito tempo 
essas instâncias de governo, de poder – no sentido marxista, tentaram 
padronizar comportamentos, modos de vida com o propósito de alcançar 
um desenvolvimento político, econômico, social, de acordo com o 
referencial que se tinha, de racionalidade. Para esse propósito era 
fundamental a constituição de um sujeito centrado, racional e foram 
desenvolvidas estratégias para esse fim. Porém, os movimentos que deram 
início ao que chamamos de pós-modernidade, final dos anos 60, 
provocaram uma mudança estrutural na sociedade.  

Na medida em que a sociedade se tornou mais e mais preocupada com as 
vidas de seus membros – pelo bem da uniformidade moral, da prosperidade 
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econômica; da segurança nacional ou da higiene e da saúde – ela se tornou 
cada vez mais preocupada com o disciplinamento dos corpos e com as vidas 
sexuais dos indivíduos (WEEKS, 1999).  

[...] Como é possível que ela [a sexualidade] tenha sido considerada como o 
lugar privilegiado em que nossa “verdade” profunda é lida, é dita? Pois o 
essencial é que, a partir do cristianismo, o Ocidente não parou de dizer 
“Para saber quem és, conheças teu sexo”. O sexo sempre foi o núcleo onde 
se aloja, juntamente com o devir de nossa espécie, nossa “verdade” de 
sujeito humano (FOUCAULT, 1979).  

Os estudos pós-estruturalistas trouxeram uma nova dimensão às 
questões de gênero, de identidade, de sexualidade. Se, como afirma Stuart 
Hall (2002), o sujeito pós-moderno foi descentralizado, todas as 
concepções acerca dele foram remensuradas. Foucault enfatizará que o 
sujeito é constituído pelo discurso, pois ao mesmo tempo que produz o 
discurso, é produzido por ele, e Deleuze dirá que a subjetividade é um 
estado dinâmico de devir, não condizente com um eu essencial que 
perdura (SILVA, 2007). Suas vivências e percepções, o significado que ele 
atribui ao que vive, fala, ouve, lê e observa imprimem marcas que vão 
compondo sua maneira de ser, de perceber a si e ao outro.  

 Assim, o sujeito pós-moderno constrói sua identidade múltipla em 
um processo de significação, pois para que exista é preciso que 
socialmente lhe seja atribuído um significado  

Ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de 
negociação, de transformação em função dos outros. A construção da 
identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em 
referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 
credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros 
(POLLAL, 1992). 

O reconhecimento do ‘outro’ [...] é feito a partir do lugar social que 
ocupamos [...]. Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, 
historicamente, remete ao homem branco, heterossexual, de classe média 
urbana e cristão, e essa passa a ser a referência que não precisa ser 
nomeada (LOURO, 2001). 

Ao ser percebida também como uma construção cultural, a 
sexualidade e as questões relativas ao gênero tornam-se também passíveis 
de discussão, às vezes, pontos de partida para a compreensão de relações 
sociais (e de poder) muito sutis. Pode-se perceber, por exemplo, que a 
heteronormatividade é uma construção social, a condição heterossexual 
permanece como referência. Os sujeitos que transitam por outras 
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sexualidades são, ainda, em muitos ambientes, vistos e tratados como 
“anormais”, ou ainda como “imorais”. 

Essa concepção é também uma construção.  

Por “moral” entende-se um conjunto de valores e regras de ação propostas 
aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos 
diversos, como podem ser a família, as instituições educativas, as Igreja, etc. 
[...] 

Acontece dessas regras e valores serem bem explicitamente formulados 
numa doutrina coerente e num ensinamento explícito. Mas acontece 
também delas serem transmitidas de maneira difusa e, longe de formarem 
um conjunto sistemático, constituírem um jogo complexo de elementos que 
se compensam, se corrigem, se anulam em certos pontos, permitindo, 
assim, compromissos ou escapatórias (FOUCAULT, 2009).  

Na fala dos professores entrevistados, vemos que essas regras e 
esses valores são constantemente ensinados e reafirmados,  

Seja na família: 

Tem uma imagem... que pra mim é meio icônica...  Eu tinha um cartaz do 
Paulo Ricardo, do RPM, ele tava sem camisa, e eu adorava aquele cartaz. Eu 
adorava. Não sabia por que, óbvio, mas eu adorava aquele cartaz. E a minha 
mãe percebeu que eu adorava mais do que devia aquele cartaz, e ela 
colocou o cartaz fora... (Rafael). 

[...] lembro de minha mãe dizendo quando via um gay... “que tristeza   pra 
uma mãe ter um filho assim”. (Tiago). 

Eu tenho cenas muito marcantes... A gente vendo uma revista Manchete... 
eu nunca mais esqueci disso... A gente vendo a revista Manchete, e tinha 
uma foto do Gala Gay, nós estávamos sentados, no quarto, na cama da 
minha avó, e ela me dizia "Isso aqui é feio, isso aqui não se faz". (Rafael). 

Ou na escola: 

uma vez uma professora me disse pra não amarrar o casaco na cintura, 
porque guri não andava assim [...]” (Tiago) 

[...]quando eu entrei na escola, foi tão brutal a reação dos outros a mim... Eu 
vivia só com a minha família... Lá era um lugar que não tinha vizinhos... o 
vizinho mais próximo era muito distante... Vivíamos eu, minha mãe, minha 
irmã, minha tia, minha vó e meus tios. Tirando um tio, que tinha o hábito 
idiota de fazer brincadeirinhas de "Ai, bichinha, não sei quê..." - que sempre 
era levado como mais uma idiotice dele, porque ele era idiota mesmo.. 

Tirando isso, eu não tinha tido esse contato com o contraste, com o olhar de 
outra pessoa para além do olhar da minha família. E aí, quando esse olhar 
veio, foi muito violento... Foi muito ruim, muito ruim. (Rafael). 
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A escola não fomenta sozinha essa concepção, mas ela reafirma, 
muitas vezes, esse aspecto de “moralidade” em relação à sexualidade, 
principalmente quando se trata de um professor, mais especificamente 
quando esse professor é homossexual. 

A “moral” do professor ainda está muito arraigada a sua 
sexualidade, como se sua “anormalidade” em relação a sua orientação 
sexual implicasse imoralidade e desrespeito a padrões de ética 
profissional. 

Historicamente, o professor tem a aura da moralidade, ele assume 
o comportamento de mestre exemplar, se tornando responsável pelo 
direcionamento da conduta dos alunos, através de um código não 
regulamentado que norteia seu comportamento. Trata-se de um ”código 
moral”. 

Quando se trabalha com adolescentes sempre existe uma tensão sexual 
imanente. O jogo da busca de chegar a uma pretensa verdade sobre a 
sexualidade do professor.  São corpos se descobrindo e provocando 
constantemente, eles têm necessidade de se mostrar, de se auto-afirmar, de 
afrontar mesmo as normas. Mas isso não quer dizer que o professor vá fazer 
alguma coisa, que vá encarar. Acho que isso é compreensível. Os 
professores heteros, normatizados, também passam por isso. E muitos vão 
“aos finalmentes, enfim...”... Claro que não são todos, a gente sabe como é 
adolescente, eles provocam, eles testam os limites... Se o professor tem 
consciência disso, sabe que é assim, não vai dar corda. A questão é que 
quando o professor é gay, parece que é um monstro, parece que está ali 
para tentar os inocentes... Oras... inocentes? Se o professore é hetero, tudo 
bem... mas se é gay, é como se fosse ele quem estivesse provocando... 
(Rafael). 

Nas entrevistas realizadas com os professores desta pesquisa, 
percebe-se que na maioria das vezes, a escola procura não evidenciar as 
identidades sexuais e de gênero de seus professores. Quando há a 
presença de um professor não-heterossexual, procura-se, pelo menos em 
sua presença não se comentar sobre o tema. 

Já aconteceu de eu chegar em uma sala e estarem falando sobre 
homossexualidade e pararem por que eu havia chegado. Uma vez eu ouvi 
uma colega fazendo aquele “shhh”, pedindo silêncio – como a gente faz 
quando é pego em flagrante falando de alguém... [...] Acho que as pessoas 
falam bobagens, nem se dão conta... só que têm, de alguma forma, 
internalizado que não podem falar sobre determinadas coisas na frente de 
um ou de outro porque podem ofender. (Tiago). 
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Pode-se pensar que essa postura se dá pela disseminação do 
modelo de discurso politicamente correto, mas ao que parece, esse 
“politicamente correto” fica restrito à presença do “desviante da norma”.  
São muitas as formas que apresentam o mundo como um espaço que 
legitima a heteronormatividade. Silêncios, falas, imagens e textos que 
apresentam discursos que situam a performance não heterossexual como 
um lugar proibido, desviado. Na escola, na maioria das vezes, um silêncio 
formador produz e afirma a norma através de divisões que estão colocadas 
desde as disciplinas e seus conteúdos.  

A despeito de todas as discussões acerca da construção social das 
identidades, de seu caráter plural, de sua multiplicidade, alguns resquícios 
daquela forma “moderna” de pensar o mundo ainda estão presentes no 
nosso cotidiano e ”a admissão de uma nova identidade sexual ou de uma 
nova identidade de gênero é considerada uma alteração essencial [...], que 
atinge a ‘essência’ do sujeito” (LOURO, 2001). 

Talvez, por isso haja certo constrangimento entre os professores 
assumidamente não-heterossexuais de admitirem sua sexualidade não-
normativa no ambiente escolar. 

Tinha em uma turma de oitava série, uma aluna queridíssima. 

Super apaixonada pela minha disciplina e que constantemente me contava 
sobre os comentários dos outros alunos... 

Ela tentava demonstrar o quanto me admirava pela minha prática 
docente,pela pessoa que eu era, pelas roupas que eu usava e pela atenção 
que eu dispensava a ela, me "defendendo" junto aos colegas dela... Dizendo 
que eu não era gay e me afirmando constantemente que tinha certeza 
disso. 

Creio que para ela, não poderia ser concebível que aquela pessoa que ela 
admirava tanto, pudesse ser gay... (Rafael). 

Ao ser questionado por que não havia falado pra essa aluna que 
sim, que era gay... ou algo assim, Rafael responde: 

Pois não sei, acho que de uma certa forma , eu nunca afirmei com todas as 
letras que era gay, mesmo que todo o resto confirmasse isto... Ao mesmo 
tempo que não negava, não dava espaço pra essa discussão que envolvesse 
meus universo afetivo e sexual. (Rafael). 

Diante de sua resposta, fico pensando... até que ponto esse silêncio 
não reafirma essa forma de conceber o professor não-heterossexual? Será 
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que os professores não-heterossexuais não estão agindo como agiram as 
mulheres quando iniciaram a atuar na carreira docente? 

Guacira Lopes Louro fala da “dessexualização” do espaço escolar e 
conta que identificou sua escola com a narrada por Epstein e Johnson: 

Os professores e professoras chegam com seus formulários e tomam seus 
lugares ao longo das paredes do hall (diversamente das meninas, eles/as 
não têm de se sentar de pernas cruzadas no chão). ... observam as 
estudantes com um olhar disciplinar. Eles e elas também vestem uma 
espécie de uniforme. Os poucos homens trajam calças cinza de flanela e 
camisas de cores lisas com uma gravata e uma jaqueta (mas não um paletó). 
As mulheres se vestem de cores variadas, mas de estilos semelhantes. Estão 
vestidas de modo a parecerem ‘respeitáveis’. Calçam sapatos práticos, mas 
nada muito feminino. Não há saltos altos nem botas aqui. Ao invés disso, 
sapatos baixos ou de saltos moderados. Não há nenhuma ‘última moda’, 
nenhum indicativo de estilo heterossexual, gay ou lésbico entre o 
professores e as professoras (EPSTEIN e JOHNSON, 1998 - apud LOURO, 
2001). 

Qual o problema de uma mulher marcar sua “feminilidade” no 
ambiente escolar atualmente? O que mudou? Qual o problema de um 
professor marcar sua homossexualidade no ambiente escolar? O que não 
mudou? Mas, ao mesmo tempo, se os professores heterossexuais não 
necessitam pronunciar sua sexualidade, por que os não-heterossexuais 
deveriam fazê-lo?  

De qualquer forma, a sexualidade do professor fica marcada e o 
acompanha. Em alguns de forma mais sutil, em outros nem tanto. 

Não importa se o professor deixa transparecer em seus gestos e ações, sua 
orientação sexual. Sempre há uma espécie de “escaneamento” dos alunos, 
tentando enquadrar uma opinião que foge à regra, uma colocação que 
encaixe o professor em uma categoria que lhe dê um lugar. O mistério que 
segue aquele professor que não apresenta namoradas, não fala das musas 
da temporada ou não se pronuncia a respeito da última partida de futebol 
sugere uma tentativa de enquadramento por parte dos alunos (Tiago). 

Por que tendemos a evidenciar essa marca como algo negativo, que 
deve ser silenciado? 

Enfim, como disse no início deste texto, este trabalho está só 
começando... e as dúvidas são muitas. Ficam aqui as primeiras impressões 
que construímos a partir das conversas com os professores pesquisados. 
Ficam aqui os questionamentos que, acredito, poderão nortear os 
caminhos desta pesquisa. 
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CONFORMANDO TRABALHADORES: o SESI e o concurso 
Operário Padrão 

Daniela de Campos1 

 

De acordo com a proposta do Simpósio Temático Culturas obreras 
ordinarias desde fuentes extraordinarias, o presente   texto versa sobre um 
tipo específico de trabalhador, que comumente não está presente nas 
páginas de artigos científicos, pesquisado a partir de currículos elaborados 
por seus empregadores ou por entidades de classe dos mesmos. Este 
operário, do qual vai se tratar no ensaio que segue, era considerado 
modelar por aqueles que o empregavam.  

Visando esse trabalhador ideal, objeto deste artigo, o 
empresariado, por meio de uma entidade patronal, o SESI, juntamente 
com o jornal O Globo, instituíram um prêmio a fim de compensá-lo, 
incentivando assim os demais operários. Ao premiar o operário modelo, 
tornava-o exemplo de trabalhador e de cidadão, propagando uma ética de 
trabalho e de moral na fábrica e para além dela. 

 

O Concurso 

O Concurso Operário Padrão, inicialmente uma iniciativa exclusiva 
do jornal O Globo, iniciou ainda na década de 1950, circunscrito ao estado 
do Rio de Janeiro. Na década seguinte, sob a ditadura militar, o Serviço 
Social da Indústria – SESI alia-se ao jornal para tornar a campanha nacional. 
Em 1965 firmou-se o acordo definitivo entre o SESI e o Globo para a 
promoção anual do concurso. Segundo Weinstein, após 1964, o SESI pouco 
inovou em programas e ações voltadas ao trabalhador. Sua inserção no 
concurso para premiar um operário modelo foi uma das poucas inovações 
implantadas após o golpe militar, uma vez que o contexto político 
favorecia esse tipo de investida. Para a entidade empresarial essa 
Campanha se configurava num “veículo conveniente para um discurso que 
enfatizava o esforço individual e a cooperação com o patrão como a chave 
da ascensão social para os operários”(2000, p. 351). 

                                                             
1 Doutoranda em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. 
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Ficou acordado que o SESI se responsabilizaria pela estrutura da 
campanha, enquanto o jornal cuidaria da divulgação. Dessa forma ocorreu 
até 1987. Neste ano o concurso passou a denominar-se Operário Brasil.  

O concurso envolvia várias etapas até se chegar ao vencedor final, 
na fase nacional. Primeiramente eram eleitos os operários nas fábricas. As 
empresas aderiam espontaneamente à campanha e, percebe-se, pelos 
documentos analisados, maior envolvimento de empresas de grande 
porte. Escolhidos os operários das fábricas, esses participavam da escolha 
estadual. 

Todos os operários padrão estaduais concorriam na fase nacional. 
Os candidatos iam para o Rio de Janeiro, onde era feita a seleção, e de lá 
para Brasília, a fim de serem recepcionados pelo Presidente da República.  

Para tornar-se operário padrão, ou melhor, para obter o título, uma 
vez que aqueles que se inscreviam no concurso muito provavelmente 
detinham características de trabalhadores exemplares, o candidato de 
antemão deveria obedecer a alguns critérios.  

No tocante às empresas, deveriam ser contribuintes do SESI. O 
operário deveria estar ligado às atividades produtivas da fábrica, podendo 
exercer funções de mestre ou chefe de seção, mas não podia desempenhar 
atividade administrativa.  

Um importante critério era a antiguidade na empresa. Inicialmente, 
o SESI adotou como norma o tempo mínimo de 10 anos, passando depois 
para 5 anos, e convencionando, a partir de 1975, um mínimo de 3 anos de 
empresa. Observando os currículos dos Operários Padrão do Rio Grande 
do Sul, no período de 1970 a 1985, observamos grande estabilidade no 
tempo de empresa, pois três operários apresentaram tempo de empresa 
entre 10 e 20 anos; nove trabalhadores tinham entre 21 e 30 anos de 
empresa; e 3 vencedores do concurso no Rio Grande do Sul permaneceram 
de 31 a 40 anos no estabelecimento.  

Essa mudança na exigência de número de anos na mesma empresa 
poderia ir ao encontro de uma reivindicação e de uma prática adotada por 
muitas empresas no que dizia respeito ao direito a estabilidade dos 
trabalhadores. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, em seu artigo 
492 concedia aos funcionários com mais de dez anos de empresa, 
estabilidade no emprego. Muitos empresários alegavam que esse direito 
era prejudicial à produção, pois uma vez adquirida estabilidade, o operário 
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se tornava indisciplinado e menos produtivo. A Lei 5.107/662 que instituiu 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, foi criada no sentido de 
substituir a estabilidade, uma vez que o operário deveria optar por um ou 
outro3. Na prática não havia escolha, pois os donos de empresas acabavam 
por optar pelo trabalhador que manifestavam preferência pelo FGTS. 
Outra forma de burlar a lei era a demissão sistemática de “operários que 
completavam nove anos de trabalho em suas firmas” (WEINSTEIN, 2000, p. 
312). 

Assiduidade, índice de companheirismo, moral dentro e fora do 
trabalho, dedicação ao trabalho, são quesitos constantes ao longo do 
concurso. A obrigatoriedade de ser brasileiro naturalizado passou a constar 
a partir de 1978. Ser sindicalizado tornou-se condição essencial após 1980, 
depois de discussões realizadas no primeiro Encontro de Coordenadores 
da Campanha ocorrido no ano anterior. 

Esses eram os requisitos básicos para o trabalhador se candidatar 
ao concurso. Ao se analisar os currículos verifica-se que existiam outros 
itens a cumprir, a maioria de caráter altamente subjetivo, que definiam o 
que era um operário padrão.  

A escolha, nas fábricas, era realizada mediante eleição entre os 
operários4. Os representantes das empresas concorriam então no concurso 
estadual. A eleição do Operário Padrão estadual5, no caso do Rio Grande 
do Sul, ocorria por seleção de um júri composto por representantes do 
SESI, da FIERGS, do CIERGS, da Delegacia Regional do Trabalho, do SENAI, 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e da Secretaria 
do Trabalho e da Habitação (mais tarde Ação Social).  
                                                             
2 A Lei trouxe outro benefício aos empresários: redução na taxa de contribuição 
para os Serviços Sociais da Indústria e do Comércio para 1,5%. A Lei que criou esse 
sistema regulava a cobrança em 2%.  
3 No currículo do Operário Padrão Rio Grande do Sul 1971, nos dados de 
identificação consta a informação que o trabalhador é optante do FGTS, mesmo 
tendo 25 anos de empresa. Isso faz crer que podia ser uma informação relevante 
para uma possível premiação, aos olhos de seus julgadores.  
4 A partir de 1979 há referência na documentação do SESI - Departamento Nacional 
relacionada à Campanha, que deveria existir uma Comissão composta por 
empregados e empregadores, com assistência do SESI Regional, para escolher o 
Operário que representaria a fábrica na fase estadual, a despeito de haver eleições 
entre os empregados da empresa. Os operários entrevistados mencionaram que a 
escolha foi realizada através de eleição.  
5 Tendo por base a eleição e as normas do Operário Padrão do Rio Grande do Sul. 
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Eleito o Operário estadual, procedia-se a escolha do Operário 
Padrão nacional, na cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente uma 
comissão, composta por pessoas vinculadas ao Departamento Nacional do 
SESI e ao jornal O Globo, examinava os currículos dos operários, “a fim de 
facilitar ao júri na localização dos pontos principais citados no 
Regulamento” (SESI. Campanha Operário Padrão 1983. Regulamento 
Nacional, p.7). Proclamado o Operário nacional, todos se dirigiam para 
Brasília para serem recebidos pelo Presidente da República. 

Para se chegar a pontuação examinava-se o currículo do Operário 
que, conforme orientações do Departamento Nacional do SESI, 
coordenador da campanha, deveria ser padronizado para facilitar o 
trabalho dos julgadores. O currículo deveria estar dividido conforme os 
critérios acima, além de trazer os dados de identificação do candidato. 
Podia ser ilustrado com fotos e/ou desenhos de peças ou instrumentos 
que o operário pudesse ter aperfeiçoado ou inventado no intuito de 
melhorar seu trabalho e de seus companheiros.  

Os currículos não eram elaborados pelos próprios trabalhadores. Na 
fábrica, o responsável pela elaboração do documento de apresentação do 
candidato era alguém ligado ao departamento de recursos humanos ou de 
pessoal, às vezes um profissional da área da psicologia. O candidato que 
disputava o prêmio nacional tinha seu currículo elaborado ou aperfeiçoado 
pelo Departamento Regional do SESI, a fim de melhor se adequar aos 
critérios estabelecidos pela coordenação nacional.  

Bárbara Weinstein (1995, p. 98), em artigo sobre a campanha 
Operário Padrão no estado de São Paulo, a respeito dos currículos dos 
operários consultados por ela para elaboração do trabalho, comenta que 
esses documentos são uma valiosa e fascinante fonte de estudo para 
historiadores, a despeito do exagero e da idealização que fazem do 
trabalhador. Muitas vezes, esses documentos omitem certos detalhes, mas 
isso era de se esperar, uma vez que o responsável pela elaboração do 
currículo o fez a partir da perspectiva do empregador, ou do próprio SESI.  

O regulamento do concurso era enfático ao afirmar que todos 
podiam concorrer, excetuando os trabalhadores da área administrativa. Na 
prática vê-se que para se tornar efetivamente um operário padrão, o 
trabalhador necessitava de muito tempo de empresa, pois a grande 
maioria não tinha menos que 15 anos de trabalho no mesmo 
estabelecimento. Além disso, quase todos os OPs do Rio Grande do Sul que 
venceram o concurso no período estudado exerciam atividades de chefia 
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ou supervisão, com exceção dos vencedores do concurso de 1973 e 1980, 
funcionários da Petrobrás e da CRT, respectivamente, ambas empresas 
estatais. 

A presença feminina não era constante no concurso. Na fase 
nacional, do início do concurso, até o ano de 1985 apenas uma mulher foi 
vencedora6.  O Rio Grande do Sul elegeu uma Operária Padrão, no ano de 
1981. Isso talvez se explique pelo perfil desejado do operário padrão, o de 
mantenedor da família, e que a maioria deles exercesse posições de 
chefias dentro das empresas, postos pouco ocupados nessa época por 
mulheres. De toda forma, o SESI Rio Grande do Sul instituiu o prêmio 
especial “Honra ao Mérito Feminino”, a ser entregue a trabalhadora 
melhor classificada.7 

Outro aspecto observado é a importância dada a casa própria 
adquirida pelos trabalhadores. Sendo um quesito, diferente de tantos 
difíceis de medir, esse era fácil de atestar e podia significar o sucesso 
material conseguido pelo “suor do trabalho”. Ou seja, o sacrifício feito pelo 
operário, e muitas vezes por sua família, tinha uma recompensa. Todos os 
currículos examinados discorriam sobre esse item, às vezes com detalhes. 
Em alguns casos, o trabalhador havia adquirido o imóvel pelo sistema de 
financiamento do próprio SESI.  

A casa para os trabalhadores, além de ser um bem, de demonstrar 
ascensão econômica, representa segurança contra eventual período de 
desemprego ou crise financeira. O fato de ter adquirido uma casa para sua 
família pode representar, no contexto do concurso, um operário estável, 
dedicado as necessidades de sua família.  
 Depois de avaliados todos os itens e escolhido o operário, este era 
premiado. Inicialmente o SESI regional deveria custear a viagem do 
operário ao Rio de Janeiro e a Brasília, sendo concebida como prêmio. 
Mais tarde essa despesa ficou a cargo do Departamento Nacional que 
custeava apenas despesas dos operários. Nas normas isso era ressaltado. 
Como os operários levavam suas esposas para a viagem, chega-se a 
conclusão que essa era uma despesa custeada pelos Departamentos 
Regionais. O Departamento Nacional do SESI e d’O Globo, além da 
premiação em dinheiro ao vencedor, concediam diplomas e medalhas.  

                                                             
6 No ano de 1985 foi premiada uma operária da empresa Philips do Brasil, do 
estado do Amazonas.  
7 Identificou-se a entrega deste prêmio a partir do ano de 1974.  
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Operário padrão, cidadão de prestígio 

O que significava para um trabalhador receber uma premiação, 
participar de um concurso juntamente com seus pares de todo o estado e, 
quiçá, de todo o país? Qual era a recepção de seus colegas de fábrica, dos 
integrantes da comunidade e de seus familiares? Ao se examinar o 
material do concurso, ou seja, os currículos dos trabalhadores produzidos 
com o fim publicizar as ações do operário dentro da empresa e, como não 
poderia deixar de ser, divulgar igualmente a empresa onde este 
trabalhador desenvolvia suas atividades laborais, entra-se em contato com 
o cotidiano experenciado por esse trabalhador.  

Este currículo não era elaborado pelo próprio concorrente, como 
dito anteriormente, mas sim por alguém indicado pela empresa, assistente 
social, psicólogo, responsável pelo departamento pessoal, ou por um 
funcionário do próprio SESI. Constituía, guardada as devidas proporções, 
um panfleto publicitário, no qual as ações positivas do trabalhador 
deveriam ser ressaltadas, de acordo com os critérios preestabelecidos. O 
contato com este tipo de material e as possíveis análises que podem ser 
realizadas a partir do mesmo, ampliam o conhecimento acerca da classe 
trabalhadora brasileira, indo ao encontro de uma prática que ocorre desde 
finais dos anos 1990, em que as pesquisas dedicadas ao mundo do 
trabalho e trabalhadores vem ampliando seu escopo. Segundo o 
historiador Claudio Batalha, “os temas tratados pela história do trabalho já 
não privilegiam esse ou aquele aspecto” e “tendem a ter mais atenção com 
a diferença e com a complexidade da realidade” (2006, p. 89).   

Apesar da riqueza de conteúdo trazida pela documentação 
analisada, a pesquisa complementa-se com o uso de fontes orais, inserindo 
no texto a fala dos trabalhadores que participaram do concurso, uma vez 
que compartilha-se da ideia de Paul Thompson: 

Os historiadores do movimento operário, por exemplo, estão pela primeira 
vez capacitados a empreender estudos convincentes sobre a maioria não-
sindicalizada dos operários, e sobre a experiência normal de trabalho e seu 
impacto sobre a família e a comunidade. Já não estão mais confinados às 
categorias sindicalizadas, ou àquelas que, em sua época mereceram 
publicidade e investigação devido às greves que fizeram  ou à extrema 
pobreza em que viviam. (THOMPSON, 1992, p. 27) 

Ainda que o currículo se constitua como um texto elaborado a partir 
da oralidade, pois aí constam pequenas histórias envolvendo familiares, 
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colegas de trabalho, vizinhos, além da trajetória pessoal, sabe-se que é um 
texto produzido para um fim específico e escrito por outrem8. 

O fato de se trabalhar com uma época próxima, ou melhor, com a 
história do tempo presente, facilita a utilização das narrativas dos sujeitos 
envolvidos, às vezes passa a ser uma “obrigação” por parte do pesquisador 
ouvir aqueles que vivenciaram o momento.  

Nesse sentido, acredita-se que o estudo da Campanha Operário 
Padrão e das pessoas envolvidas com a mesma, pela participação ativa 
favorável ou pelo posicionamento contrário ao concurso, pode se 
caracterizar como uma oportunidade para aprofundar o conhecimento 
histórico sobre o trabalhador industrial. 

O concurso, ou campanha como denominavam seus organizadores, 
mobilizava anualmente uma significativa quantidade de empresas e, 
consequentemente, seus funcionários. Movimentava também setores do 
SESI e do jornal O Globo; peças publicitárias eram veiculadas na imprensa 
escrita e, posteriormente na televisão. Para os organizadores, 
especialmente para o SESI e seus mantenedores, o concurso tinha o 
objetivo de dar o exemplo para a grande massa de trabalhadores 
vinculados à indústria existente no país, um exemplo que não era o mesmo 
divulgado pelo movimento sindical que ressurgia a partir do final dos anos 
19709.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Da mesma forma o depoimento oral também é produzido pelo pesquisador para 
um determinado fim e é transcrito por outra pessoa, que não o depoente.  
9 No final da década de 1970 e início da década seguinte o movimento sindical 
brasileiro retomou espaço político, renovando forças e lideranças, marcando 
presença como importante agente social.  
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Um ensaio etnográfico: Sindicato de Trabalhadores 
Domésticos de Pelotas-RS 

CANDIOTA, Helena dos Santos1 

MAGNI, Claudia Turra2 

 

O trabalho apresentado é resultado de um ensaio etnográfico no 
Sindicato de Trabalhadores Domésticos de Pelotas. Este estudo, 
desenvolvido no âmbito de um Trabalho de Conclusão de Curso em 
Ciências Sociais na UFPel (2010), buscou conhecer a sua história a partir do 
relato oral de duas sócias-fundadoras -  Sras. Ernestina dos Santos Pereira 
e Zola Barbosa -, problematizando temáticas evidenciadas ao longo do 
trabalho de campo realizado em suas dependências e em eventos 
promovidos pela instituição. Além de depoimentos orais, a pesquisa 
também serviu-se das técnicas de observação participante e de um grupo 
focal para a discussão da obra fílmica “Domésticas” (direção Fernando 
Meirelles, São Paulo, 2001).As temáticas levantadas aqui neste texto são: 
identidade e gênero. 

O Sindicato de Trabalhadores Domésticos de Pelotas-RS possui 
registros escassos e em precárias condições de armazenamento e consulta, 
dificultando, assim, o reconhecimento de sua história e relevância político-
social para a construção identitária desta categoria trabalhista. A sua 
história foi construída a partir de dois relatos orais Segundo Zola Barbosa, 
uma das sócias-fundadoras, a associação nasceu do apoio do movimento 
familiar cristão, sendo que as domésticas fundadoras e freqüentadoras 
eram praticantes do catolicismo, ou, como ela diz, eram “domésticas 
católicas”. A história da organização começa, por volta dos anos 70, com a 
campanha da fraternidade da Igreja Católica, sob o tema “trabalho 
doméstico”. A partir desta campanha, foi criado o Centro Diocesano da 
Empregada Doméstica (CDPD), composto por membros da Igreja Católica, 
patroas e empregadas domésticas. Em 1978, houve a necessidade das 
próprias empregadas domésticas tratarem dos assuntos referentes a elas, 
sem a presença dos demais membros, e também de organizarem seu 

                                                             
1 Autor. Graduada do curso de Ciências Sociais (Bacharelado).  
 
2 Co-autor.Profa. Dra. Instituto de Ciências Humanas. UFPEL. 
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próprio espaço de encontro. Em 4 de dezembro de 1978, foi então criada a 
Associação Pelotense das Empregadas Domésticas (APED), tendo como 
primeira presidente, Iolanda da Rosa, sucedida por outras domésticas no 
decorrer do tempo. As reuniões eram realizadas no Centro Paroquial Nossa 
Senhora da Luz (Pão dos Pobres), no centro da cidade. A associação tinha 
apoio da sociedade civil (de ONGS), e suas funções eram de aprendizagem, 
lazer e formação. Em 17 de junho de 1989, a Associação Pelotense das 
Empregadas Domésticas se transforma em sindicato. 

Apesar da nomenclatura desta instituição remeter também ao 
gênero masculino, a atividade laboral é predominante executada por 
mulheres. Segundo a historiadora Guacira Louro, “para que se compreenda 
o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade, importa 
observar, não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se 
construiu sobre os sexos” (LOURO:1997, p. 21). Nesse sentido, é relevante 
observar que, apesar da nomenclatura desta instituição fazer uma 
indiferenciação de gênero (“Trabalhadores domésticos”), é marcante a 
predominância de mulheres nesta atividade laboral, cuja representação 
social está associada ao gênero feminino, assim como à herança escravista 
de nossa sociedade brasileira em geral e pelotense em particular. Os 
poucos homens que se fizeram presentes, não se auto-identificam como 
“domésticos”, mas sim como “caseiros”, “prestadores de todo tipo de 
serviço.”  

Embora a sociedade construa a identidade de gênero a partir da 
dicotomia masculino-feminino, isso não significa que cada pólo não 
interfira no outro e também que eles não sejam plurais e divisíveis. As 
práticas e representações estão sempre em constante conflito e 
contradição. Nesta pesquisa, usamos o plural feminino, pois o foco está na 
identidade da empregada doméstica, como já foi citado. 

O universo do emprego doméstico está marcado por diversos 
aspectos que demonstram a precariedade e particularidade da relação 
trabalhista. O primeiro aspecto analisado foi o discurso destas mulheres 
em relação às “queixas de seus corpos”. Segundo o antropólogo José 
Carlos Rodrigues, o corpo humano é concebido socialmente, e por isso 
possibilita uma análise sobre suas representações coletivas enquanto estas 
são uma via de acesso à estrutura da sociedade.  

“Eu to com quatro meses de gravidez (...) ela quer que eu faça tudo que eu 
fazia antes. Como (...) eu falei pra doutora, né?! Agora que tô grávida, não 
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tenho que fazer o que fazia antes, agora é diferente, eu sinto dor, tem que 
se agachar, tem que esfregar um monte de coisa, tem que usar clorofina - 
esse produto, eu não posso usa (...) olha as minhas unhas da clorofina 
[levanta as mãos e mostra os dedos]. Agora ela se sente lesada”. (Cátia, 
empregada doméstica, 33 anos). 

O autor acredita que determinados usos dos corpos carregam a 
marca de integração social do individuo. Os relatos destas mulheres 
revelam a relação do corpo com o trabalho. “(...) a mais simples 
observação em torno de nós poderá demonstrar que o corpo humano 
como sistema biológico é afetado pela religião, pela ocupação, pelo grupo 
familiar, pela classe e outros intervenientes sociais e culturais” 
(RODRIGUES, 1983, p.45). 

A bibliografia que aborda sobre o serviço doméstico atrela este ao 
trabalho dos escravos. Ambos usam o corpo como força de trabalho (ou 
como instrumento de trabalho) dentro de uma unidade domiciliar.  
Embora não estejamos mais no período colonial, em que as condições de 
proteção eram ínfimas, na contemporaneidade, as domésticas continuam 
correndo altos riscos em suas atividades diárias (ao lavarem janelas; 
subirem escadas, manusearem produtos químicos,  etc., sem a devido 
resguardo) e a proteção à sua saúde e segurança são inexistentes ou muito 
precárias. 

A expressão “casa de família” é um termo largamente usado pelas 
domésticas, a fim de definir o local onde trabalham. “Eu sempre trabalhei 
em casa de família rica” é outra expressão típica das entrevistadas, assim 
também como das outras domésticas. Elas costumam inclusive citar nomes 
das famílias tradicionais pelotenses com certo brio pelo vínculo com elas 
estabelecido. Vê-se, portanto, que a identidade da empregada não se 
constitui apenas no conflito com seus empregadores, mas também na 
adesão ao status social ocupado pela família na qual trabalha. 

Apesar das relações de poder evidentemente desiguais que, sem dúvida, 
caracterizam este relacionamento [entre empregada e patroa], é a 
ambigüidade afetiva da relação que exige mais análise. É na troca afetiva 
entre aquelas que podem pagar pela ajuda doméstica e as [mulheres] 
pobres que oferecem seus serviços, que as relações de classe são praticadas 
e reproduzidas (GOLDSTEIN apud BRITES, 2007, p.93). 

Segundo Brites as trocas de carinho, atenção e segredos entre as 
domésticas e a família empregadora extrapolam as negociações 
contratuais e fortificam a existência da afetividade. Muitas vezes, ouve-se 
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as expressões “eu confio”, “ a gente se dá bem” e “ ela é tão boa pra mim” 
-  sentimentos que vão de encontro à identidade de classe que o  projeto 
do sindicato tenta construir com suas associadas 

De acordo com o antropólogo Bezerra (1995) as redes e relações 
pessoais fazem parte do “pensamento social brasileiro”, pois aquelas são 
integrantes do funcionamento da sociedade brasileira. Como sugere o 
autor, “não há brasileiro que não conheça o valor das relações sociais e 
que não as tenha utilizado como instrumento de solução de problemas ao 
longo da vida” (DAMATTA apud BEZERRA, 1995, p.39). 

Uma associada/doméstica do sindicato, relata como encontra 
emprego: 

“Foi minha tia, ela era zeladora do edifício na Andrade Neves, ela foi 
zeladora através dela. Ali eu trabalhei na dona Leda. Depois, nas outras 
casas que trabalhei, elas me pediam né?!Tudo foi com referência. Sempre 
através de algum conhecido”. (Conceição, 65 anos). 

Redes pessoais se estabelecem quando uma pessoa aciona outras 
pessoas e estas, direta ou indiretamente, mobilizam outras para diversos 
fins. Cada pessoa, em uma rede social determinada, serve como mediador 
para estabelecer contatos diretos ou indiretos. 

O sindicato é um espaço também de novas relações entre 
empregadas, consequentemente de trocas e negociações de emprego; 
além deste, as agências de emprego, como também os jornais, são 
difusores de trabalho doméstico, mas não podemos caracterizá-los como 
ponto chave para este aspecto. As redes e relações pessoais são essenciais 
para referências de novos empregos para todas as domésticas pelotenses. 

Conforme Hildete Melo, as empregadas brasileiras têm, em sua 
maioria, baixa escolaridade. “A análise do nível de escolaridade dos 
trabalhadores domésticos revela que essa atividade é a principal fonte de 
emprego das mulheres e homens que têm opções limitadas de inserção no 
mercado de trabalho, dado o seu baixo nível de qualificação” (MELO 1998, 
p.19). 

A maioria das empregadas domésticas encontradas no sindicato, 
assim como as informantes principais, tem baixa escolaridade e são 
provenientes de bairros periféricos da cidade.  

“Eu sempre tentei, mas nunca consegui. Falta de estudo não é?! Naquela 
época, era primário que diziam, né?!E eu não quis estudar mais, ai não 
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conseguia serviço, só ate a 5° serie. Depois não quis estudar, depois me 
arrependi. Ai não consegui emprego, só em casa de família mesmo, né! Eu 
fugi dos estudos. Como é que ia consegui uma coisinha 
melhor?!.”(Conceição, 65 anos). 

Além disso, encontramos empregadas analfabetas. Uma das 
domésticas disse “eu sou analfabeta, eu assino nem sei o que to assinando. 
Eu só desenho meu nome” (Ana, 30 anos). Em pleno século XXI, ainda há 
mulheres com baixíssima escolaridade na cidade de Pelotas. A 
disponibilidade de tempo e condições físicas interfere neste aspecto. 

A antropóloga Brites, apoiada em fonte do IBGE, escreve que:  

(...) as empregadas domésticas compõe um dos universos profissionais, onde 
se encontram as mulheres mais pobres, com o maior índice de analfabetismo 
e em geral provenientes de grupos étnicos marginalizados do país (BRITES, 
2000, p. 18). 

(...) e aqueles que trabalham “prestando serviço doméstico remunerado e 
dinheiro ou benefício, em uma ou mais unidades domésticas – são definidos 
como trabalhadores domésticos e sua atividade entra no rol dos chamados 
trabalhos “produtivos” (BRITES, 2000, p.14). 

Segundo Stuart Hall, a “crise de identidade” que afeta a sociedade 
contemporânea é vista como um processo no qual as identidades 
tradicionais estão em vias de fragmentação, e novas identidades estão 
emergindo. Isto provoca uma instabilidade no indivíduo e, por 
conseqüência, na sociedade como um todo. Para o autor: 

A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro 
de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nos imaginávamos 
ser vistos por outros (HALL, 2000, p.39). 

Hall acredita que a identidade seja um conjunto de identificações 
que o indivíduo articula de acordo com o exterior, ou seja, com o contexto 
em que está inserido. Então, acredita-se que as mulheres jovens não 
encontrem satisfação na profissão doméstica devido à falta de valorização 
desta função na sociedade brasileira atual. Além disso, elas também 
desempenham outros papéis, ou melhor, outras identidades. Há diferença 
entre identidade e papéis sociais: estes referem-se  às funções exercidas 
pelos atores, influenciados pelas instituições e organizações da sociedade; 
enquanto a identidade está relacionada a uma construção repleta de 
significados próprios destes atores sociais. Entendemos que a identidade 
das domésticas pelotenses está apoiada tanto nas unidades familiares 
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onde trabalham, assim como na forma como a sociedade em geral interage 
com elas. “Defino significados como a identificação simbólica, por parte de 
um ator social, da finalidade de ação praticada por tal ator.” (CASTELLS, 
2006, p.23). 

No discurso das empregadas domésticas, encontramos a identidade 
coletiva marcada pela suas experiências sociais e pessoais. O resgate do 
passado histórico ajuda a pensar a desvalorização da doméstica pela 
sociedade e pela sua própria consciência. E também a naturalização do 
trabalho doméstico enquanto atividade feminina. A palavra “escrava” 
esteve muito presente na fala das informantes, permitindo pensar com 
Castells, que: 

“A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 
história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 
memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 
revelações de cunho religioso” (CASTELLS, 2006, p.23). 

De acordo com a historiadora Mary Del Priore, os escravos, tanto 
meninas quanto meninos, desde a infância, trabalhavam nos afazeres 
domésticos tantos internos (limpeza/rendeiros), como externos 
(roçado/plantio de alimentos) da casa. 

As escravas trabalhavam principalmente na roça, mas também foram usadas 
por seus senhores como tecelãs, fiandeiras, rendeiras, carpinteiras, 
azeiteiras, amas-de-leite, pajens, cozinheiras, costureiras, engomadeiras e 
mão-de-obra para todo e qualquer serviço doméstico (PRIORE, 2001, p.250). 

O trabalho executado pelas mulheres que pesquisei na atualidade, 
durante o Brasil colônia, era feito pelos escravos, que ofereciam sua força 
corporal em troca de moradia e de alimentação. 

Este trabalho propôs uma reflexão sobre alguns aspectos que 
envolvem as mulheres que se ocupam do trabalho doméstico. As questões 
levantadas ao longo do trabalho buscaram trazer o universo que permeia 
as experiências sociais destas mulheres. 

O sindicato é um espaço riquíssimo de informações. Sua função 
explícita é de defender os empregados frente aos empregadores e 
principalmente de conscientizá-los sobre a dignidade e regulação 
trabalhista de sua função. As representações de inferioridade, que esta 
categoria sofre na sociedade brasileira, que se pensa como democrática e 
igualitária em termos ideológicos, contribuem para as dificuldades de 
organização desta categoria.  
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Neste espaço de diálogo criado pela pesquisa, ficou evidenciado 
que a construção identitária da mulher e empregada doméstica está 
calcada numa ambigüidade relacional com sua empregadora (a “patroa”), 
visto que uma grande proximidade (e, em certos casos, afetividade) se 
tenciona com relações trabalhistas pouco formalizadas. Dessa 
ambigüidade, resultaria a dificuldade de politização dessas mulheres, 
frustrando, assim as expectativas do seu sindicato.  
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Fronteiras de identificação na pesquisa de afro-descendentes 
no sul do país. 

CARLE, Cláudio Baptista 

 

Pesquiso há algum tempo quilombos no Rio Grande do Sul, e foi 
assim que iniciei a minha estruturação de pesquisa na região de Pelotas, na 
UFPel. Os estudos de afro-descendentes, em especial os quilombolas, 
constituem grupos de pesquisa diversos. Mas verifico uma disputa dos 
cientistas sociais pela autorização de liderar a atuação junto aos mesmos. 
Em alguns casos a questão não está nos fundamentos científicos que 
regem a pesquisa, mas a satisfação pessoal, na busca de status, consolidar-
se ascensão acadêmica ou junto aos movimentos sociais de defesa dos 
afro-descendentes. A preocupação científica de interpretação dos 
processos sociais e interações com a sociedade envolvente fica em 
segundo plano dando lugar a disputas de valores de pesquisa e de posições 
no espaço acadêmico. A ética profissional fica relegada em segundo plano. 
Esta argumentação inicial é que me levou a produzir este texto de análise 
da pesquisa mais recente sobre afro-descendentes no sul do Brasil, em 
especial na região de Pelotas. 

A minha presença em Pelotas é muito recente, mas já percebi que 
existe uma disputa de legitimidade sobre a temática dos afro-descedentes 
no sul do Brasil. A presença de novos pesquisadores com a ampliação das 
instituições públicas de nível superior tem influenciado muito nisso. Há 
problemas sérios no posicionamento de alguns professores novos na 
região quanto a este poder de intervenção sobre este tema. Em realidade 
não há necessidade de disputa, mas alguns tomam de efeito essa forma de 
atuação (no conflito) para satisfação pessoal e não para mérito do 
aprofundamento da pesquisa na região. 

Os estudos de afro-descendentes no sul do país são muito antigos. 
Um exemplo importante dessa ênfase de trabalho é o Centro de Pesquisa 
Histórica da UFPel como uma das principais referências na região sobre o 
tema, sendo Beatriz Loner uma pesquisadora aguerrida do tema. 
Infelizmente o que vemos hoje é uma falta de respeito a estes 
pesquisadores quando não são convidados a participar desde o início da 
elaboração e montagem de núcleos de estudos desta temática.  
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Cabe indicar que estes grupos de estudos, diferente de algumas 
posições tomadas por pesquisadores que se legitimam por dizer que são o 
repositório possível da comunidade, pois foi o único ouvido atento ao 
clamar das massas abandonadas, argumento que eu escutei, mas é fruto 
de esforços conjuntos de pesquisadores e comunidade a exemplo de 
outras Instituições Federais1 onde este processo de criação apresenta 
legitimidade. Onde se objetiva ser um centro de referência que articule e 
promova atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao campo 
de estudos afro-brasileiros. As perspectivas deste caminho estavam em 
andamento na UFPel, por profissionais de outra Unidade, quando o 
processo foi tomado de assalto e a necessidade de ser este a promovê-lo 
foi atribuída a vontade da comunidade, com vários argumentos defendido 
pelo pesquisador sendo que este virou o “seu” núcleo de pesquisa.  

A idéia por vezes repetida no Brasil de que se faz um espaço deste 
para produzir conhecimentos referentes, difundir saberes produzidos; 
promover intercâmbio de informações; promover a articulação e discussão 
sobre África e africanidades; entre outros, ficou restrito a vontade daquele 
pesquisador em convidar este ou aquele profissional, para compor com 
ele, sem o menor respeito a mais de 20 anos de pesquisas realizadas por 
outro pesquisador da própria Unidade da instituição. Questionado 
respondeu: “mas este pesquisador já possui seu núcleo e provavelmente 
não teria interesse em compor”. Verdades colocadas para outros sem 
consulta prévia. Outros simplesmente descartados, pois teriam “lhe virado 
a cara”. Argumentos pessoais para um espaço público. 

O que isto quer dizer, jogo de interesses ou será uma distinção 
ideológica do que elabora este novo núcleo dentro da mesma instituição. 
Eu acredito que seja personalização do público, por isso não devo mais 
discutir, não vale a pena, há muitos outros que ocorrem por uma distinção 
de identificação de pesquisa o que cria fronteiras de discussão, tanto no 
sentido de limite quanto no que se refere ao entrelaçamento de diferentes 
idéias sobre o tema. A identificação aparece aqui por não conseguir melhor 
termo para posicionar as ações de pesquisadores na região. Parto então 
para pensar fronteiras da identificação de pesquisas e pesquisadores sobre 
o tema de afro-descendentes no sul do Brasil. 

                                                             
1 http://www.neab.ufpr.br/neab.html 
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O campo de pesquisa sobre os afro-descendentes é bastante amplo 
e amplificado na região de Pelotas. Eu mesmo, fui questionado durante a 
execução de minha tese sobre o tema de por que não realizava tal trabalho 
em Pelotas, não havia tempo, esta é a resposta. A região de Pelotas pela 
dinâmica histórica assume este posição, mas a sua posição geográfica é 
também um dos pontos importantes para a dinâmica social dos afro-
descendentes no passado e, por conseguinte, no presente. Vamos aos 
fatos. 

É interessante destacar o processo de crescimento da pesquisa 
sobre afro-descendentes no Rio Grande do Sul a (SILVA, SANTOS, 
CARNEIRO, 2009). Vários títulos novos aparecem depois de 1988, e das 
idéias expressas na Constituição Brasileira e pela passagem do centenário 
da Libertação2, e o crescimento numérico maior acontece já no século XXI 
(XAVIER, 2007). Avaliar as fronteiras e identidades desta produção seria 
hoje um trabalho interessante a ser feito e nos demos conta disso. A idéia 
nos levou a pesquisar a produção universitária, mais próxima, ou seja, a 
produção dentro da UFPel. Questionei quais os sentidos propostos por 
estes estudos, pensando originalmente na idéia de ideologias que os 
sustém. O que percebi é que se executados neste sentido o estudo cairia 
em fundamentos conceituais com os quais não possuo afinidade. A 
interpelação com o mundo simbólico e do imaginário científico se mostrou 
aqui mais proveitoso para a análise, busco em Jean-Jacques Wunenburger 
e Alberto Felipe Araujo3 (2003) referentes para compreender as ações e 
mesmo as atitudes de certos colegas na investida investigativa sobre os 
afro-descendentes na UFPel. Cabe dizer que mesmo em datações e 
ciências dedicadas a passados longínquos a identificação surge como 
imanente a estas pesquisas. 

Não proponho evidenciar nada de incomum na ciência e os 
exemplos são muitos em muitos lugares, mas o que me digno a propor é 
elucidar de maneira rápida algumas pessoalizações (privatizações) que se 
fazem dos espaços e dos trabalhos com afro-descendentes e outras 
produções que ao contrário atuam no sentido de propiciar uma amplitude 
maior na produção em um sentido público. 

                                                             
2 Termo cunhado pelos ex-escravos após a Abolição da Escravatura em 1888. 
3 Este último que tive a grata satisfação de conhecer por intermédio de Lucia Peres 
– FAE - UFPel 
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A pesquisa sólida com base empírica não garante que o pesquisador 
mantenha-se alheio as suas vontades pessoais. Cabe ressaltar o que já 
apresentei em outro encontro promovido pelo PPGH da UFPel, onde o 
pesquisador que demonstrava a solidez no argumento provindo de uma 
pesquisa empírica segura, não era capaz de ver afro-descendentes em sua 
pesquisa em quilombos, pois argüia que havia uma “mania de africanizar 
sempre os quilombos”, mas como não se estes são constituídos por afro-
descendentes, pesquisador este que defendia sua legitimidade como 
descendente de uma Itália imaginada. Não é por menos que este mesmo 
pesquisador não permitia a presença de outros pesquisadores com ampla 
pesquisa empírica em seu grupo de pesquisa sobre afro-descendentes, 
somente alunos.  

Na análise possível das boas evidências criadas por pesquisadores 
sobre a questão podemos lembrar Helen Osório (2000) em que destaca 
que a criação de fortunas no sul estavam intimamente ligadas ao processo 
de expropriação da liberdade de centenas de milhares de pessoas. Deve-se 
a isso com certeza a transumância analisada por Gabriel Berute (2006) 
onde uma tentativa de entender as origens e com isso podemos estudar os 
efeitos na população atual e no passado considerando a pernidade, 
derivação e usura dos mitos constituidoras destas populações e que 
mantiveram-se manifestas de forma latente (WUNENBURGER e ARAUJO, 
2003) nelas até o presente e que podem ser sentidas manifestações atuais 
destas populações. Este é um campo de identificação com o qual eu 
trabalho, mas que faz fronteira como limite com pesquisas que são 
gerenciados por pesquisadores que negam a africanidade aos quilombolas. 

A perpetuação de formas de pensar, fundamentos (WUNENBURGER 
e ARAUJO, 2003) foram verificadas pela cultura material, como me foi 
possível verificar no Quilombo do Monjolo (Santo Antônio da Patrulha 
datado por C14 entre 1750 e 1824), ou para Funari no Quilombo de 
Palmares (ORSER, 1992). O que verificamos lá foi a presença feminina, 
apesar de estudos indicarem que os africanos em idade adulta e de sexo 
masculino sempre foram a maioria (RIBEIRO, 2007).  

As charqueadas no Rio Grande do Sul serviram para a ampliação da 
mão-de-obra, mas também serviu de seleiro para trafego interprovincial. 
No entanto esta evasão parcial de afro-descedentes no final do período 
escravista não eliminou o contingente de africanidade que se percebe até 
hoje nos espaços onde se concentram e o exemplo disso se dá nos 
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quilombos ainda ocupados em toda a ampla região de Pelotas. As 
charqueadas impulsionaram a formação atual da região e tiveram efeito 
diverso em locais de menor presença africana (ZARTH, 2002), mas com 
ampla influência na vida dos não-afros, e que com certeza permeia a 
atualidade nas formas de sentir e fazer das comunidades. A presença de 
escravos no campo ou no espaço semi-rural é investigado (SIMÃO, 2002) a 
partir de processos crime e apresentam uma visão diferente entre cidades 
no Rio Grande do Sul. Estas identificações dos “homens de bem” e dos 
criminosos (MOREIRA, 2003) é uma forma de identificação que muitas 
vezes nos é possível, pois é nestes processos que surgem os afro-
descendentes e não em outras documentações.  

Os espaços e as fronteiras da pesquisa conduz os pesquisadores. Ao 
buscar pela “louca da casa” (imagem do Imaginário apresentada por 
Antonio Araujo em 09/05/2011 no IFSul – Pelotas) eu encontro nestes 
pesquisadores o caminho tortuoso de ver na luta marginalizada, na história 
vista de baixo, relatórios de identificação, uma imagem concernida, 
envolvida com a luta atual dos marginalizados (fala de Maria Paula 
Nascimento Araujo – VI ERSHO – UFPel – Pelotas – 24/05/2011), os afro-
descendentes do passado como marcas da luta no presente. Engajamento 
direto e sem receio, sem espera de retorno acadêmico, na luta daqueles 
excluídos da história (Maria Paula Araujo – VI ERSHO – 24/05/2011), 
diferente daqueles que pregam um engajamento, mas atuam coibindo o 
trabalho dos outros para que seu trabalho apareça. Muitos outros que são 
afro-descendentes e que na luta diária, nas “imagens que carregam em 
seus espíritos” (Maria Paula Araujo citando Duby em seus estudos 
medievais – VI ERSHO – 24/05/2011) é que conduzem os estudos foram 
coibidos de atuar em conjunto. 

Os espaços urbanos do passado como Pelotas ou mesmo pastoris 
relacionados a estes (FARINATTI, 2003; 2005; OSORIO, 1999; 2003; 2005). 
Estas contribuições contestam os argumentos de uma presença maior de 
trabalhadores livres (gaudérios indígenas), sendo uma visão mais global do 
Rio Grande do Sul.  

O professor André Jacobus foi um dos desbravadores na 
arqueologia sobre a presença africana em sítios normalmente apenas 
relacionados a presença portuguesa. O seu estudo da Guarda de Viamão 
do Caminho de Sorocaba, Guarda Velha de Viamão, localizada em Santo 
Antônio da Patrulha, escavada e depois na parceria comigo e com Adriana 
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Dias na escavação do Quilombo do Monjolo, abrigo sobre rocha, que é o 
quilombo mais antigo escavado no RS, demonstrou a necessidade de 
ampliação destes estudos. 

Enfatizam-se sempre os horrores de se viver na escravidão e a 
resistência dos cativos a esta situação (MOREIRA, 2007). O processo e 
engajamento do professor Paulo Roberto Staudt Moreira pode ser sentido 
quando este trata das cartas de alforria (2007), identificando-as como 
propostas de esvaziamento das lutas da etnia e das condições de classe 
feitas pelos donos do poder de época, e hoje ainda utilizadas como 
discurso de acobertamento da luta contra a discriminação histórica do 
afro-descendentes.  

A partir de 1995 o Núcleo de Estudos Sobre Identidades e Relações 
Interétnicas da Universidade Federal de Santa Catarina (NUER) coordenada 
por anos por Ilka Boaventura Leite, desenvolveu estudos de quilombos 
tanto de espaço rural como em espaço urbano sendo referência nacional. 
O trabalho junto a comunidade de Casca, localizada no município de 
Mostardas, na regularização de seu território (LEITE, 2002), acompanhei 
diretamente como membro da equipe e depois pelos trabalhos de 
assistência do Instituto Apoio as Comunidades Remanescentes de 
Quilombos (IACOREQ). O reconhecimento deste trabalho (CHAGAS, 2001) 
serve de espelho aos processos desenvolvidos em todo o país, o 
engajamento do NUER é respeitável.  

No processo de realização do Inventário do Doce de Pelotas, mais 
especificamente na realização do Relatório do Inventário Nacional de 
Referências Culturais – INRC, Coordenado por Flávia Rieth, surge o 
trabalho dos afro-descendentes na história inicial e atual do Doce de 
Pelotas e a partir deste a Dissertação de Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais Marília Floôr Kosby “Se eu morrer hoje, amanhã eu 
melhoro: Sobre afecção na etnografia dos processos de feitura da pessoa 
de religião no Batuque, em Pelotas/RS” (2009), sendo um dos trabalhos 
mais recentes na região.  

O professor Lúcio Ferreira desenvolve um projeto hoje relacionado 
a Escravidão no campo da arqueologia pelo Curso de Antropologia da 
UFPel e com isso tem integrado diversos pesquisadores do Prata nesta 
produção, consolidando estudos até então praticamente inexistentes na 
região no campo da arqueologia. 
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O processo de integração de pessoas neste universo de luta 
constante é sustentada muitas vezes pelos próprios afro-descendentes que 
ocupam estas equipes ou por suas relações, mas infelizmente, existem 
casos em que estes estudos estão sustentados por oportunismos, de 
pessoas com identificações com a ciência e vazadas na relação real com o 
tema, pois não reconhecem a relação intrínseca, latente e muitas vezes 
patente (WUNENBURGER e ARAUJO, 2003) destes grupos com uma África 
mítica. Esta memória social, ou inconsciente coletivo (Prof. Antonio Felipe 
Araújo, 2011 – IFSul - Pelotas) manteve estes afro-descendentes na 
sociedade sulina como repositórios, nas “memórias subterrâneas” 
(POLLAK, 1989), de uma africanidade. 

Nesse grupo de engajamento me coloco, pois não digo que os afro-
descendentes não são afro-descendentes, pois quem afirma isso tem seu 
fundamento disso na idéia da aculturação, perda de identidade, 
fragmentação da cultura e tantas outras formas pejorativas de olhar as 
comunidades. Quando era menino estava eu enfronhado nas escolas de 
samba de Uruguaiana – Rouxinol e Cova da Onça. Na juventude não perdia 
um baile no Metalúrgico (clube de ampla presença de afro-descendentes 
em Porto Alegre nos anos 1980), nas preparações para o Carnaval do 
Império da Zona Norte e da Imperatriz Dona Leopoldina, e na maturidade 
nas Rodas de Capoeira da Vila Inga e da cidade baixa. Não estava “na roça 
de meus pais italianos” como escutei de alguém que agora permeia os 
espaços negros com apologia a luta dos afro-descedentes. Há que se sentir 
para se identificar (WUNENBURGER e ARAUJO, 2003) e quem melhor que 
aquele que viveu, fazendo a “pesquisa de suas origens a origem de suas 
pesquisas” como nos disse Maria Paula Araujo (VI ERSHO -24/05/2011) é 
falar sobre minha vida e as formas de vida daqueles que me acompanham 
desde minha tenra infância, a subjetividade desta identificação permeia, 
por liberdade da minha produção, agora meu texto. Há que se ter respeito 
a este engajamento. Não tenho “dó” dos marginalizados, estou com eles 
na luta é só isso. 
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O enfrentamento à violência doméstica pelas ONGs 
feministas do Sul do Brasil 

CASSAB, Latif Antonia1 

 

Introdução 

O movimento feminista, dentre suas várias vertentes pode ser 
comumente caracterizado por “ondas”. A primeira onda, conhecida como 
movimento sufragista, caracterizou-se pela luta das mulheres por direitos 
políticos, como o direito ao voto e participação como candidatas políticas. 
A segunda onda, como um movimento de libertação, lutando contra as 
formas de discriminação e reivindicando o direito ao próprio corpo – como 
direito ao aborto, direito ao desejo e reprodutivos –, direitos trabalhistas, 
além de abordarem a produção das relações de gênero, na perspectiva do 
enfrentamento à violência doméstica. 

Atualmente, muito dos integrantes dos Movimentos Feministas 
fundaram ou participam das Organizações não Governamentais, 
principalmente a partir dos anos 90, assumindo o feminismo com natureza 
institucional, focalizando atividades políticas, voltadas às mais diversas 
necessidades e interesses das mulheres. Desta forma, as ultimas décadas 
tem sido marcadas pela aproximação entre os Movimentos Feministas e as 
ONGs feministas, na busca pela superação das desigualdades de gênero, 
raça e classe social, buscando novos paradigmas hierárquicos, que não o 
patriarcal, para transformação nas relações empreendidas entre mulheres 
e homens. 

Nesta perspectiva, o objetivo desse trabalho, consiste em 
apresentar de forma sucinta como emergiram e se ampliaram as ONGs 
feministas no cenário brasileiro, em específico, apontar as ONGs que 
atuam com tais questões no sul do Brasil. Trata-se de um estudo vinculado 
à pesquisa “ONGs: do feminismo ao gênero”, desenvolvida na 
Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em 
História, Florianópolis, entre 2010 e 2011, financiada pelo CNPq, como 
requisito parcial de estágio pós-doutoral. 
                                                             
1 Universidade Federal de Santa Catarina/Programa de Pós-Graduação em 
História/Faculdade Estadual de Ciências Econômica de Apucarana (Doutora em 
Serviço Social/Pós-doutorado em História), (CNPq). 
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Movimentos Feministas no Brasil: algumas considerações 

Os Movimentos Feministas iniciou-se no Brasil ainda no século XIX, 
com a luta das mulheres por direito ao voto, sendo esse denominado como 
o de primeira onda e/ou tendência. Assim como na Europa e EUA, havia no 
Brasil a dificuldade de se reconhecer as mulheres como detentoras de 
direitos – exclusão que esteve expressa na Constituição de 1891 e que 
vigorou por mais de quarenta anos. No final desse mesmo século, no país, 
as mulheres representavam uma parcela significativa da força de trabalho 
nas indústrias, em especial a têxtil. Na virada do século, mais 
especificadamente em 1910, a insatisfação das mulheres por sua exclusão 
nos direitos políticos, impulsionou algumas feministas a fundarem o 
Partido Republicano Feminino (PRF). Mesmo sendo considerado ilegítimo 
perante a sociedade da época, objetivou representar as mulheres em seus 
interesses diante a esfera política. Anos depois, as mulheres criaram a 
Associação Feminista, influenciando muitas greves operárias em 1918, em 
São Paulo. O PRF findou-se na mesma década, período que coincidiu com o 
retorno de Paris da principal líder feminista da época pela luta sufragista, 
Bertha Lutz, criando, em 1922, a Federação Brasileira do Progresso 
Feminino (FBPF). A Federação reivindicava, entre outros, o direito ao voto 
e independência às decisões do marido. A partir das lutas da FBPF, e várias 
mobilizações e encontros, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram 
o direito ao voto, em 24 de fevereiro de 1932, através do Decreto nº. 
21.176, sendo posteriormente incorporado à Constituição de 1934. Em 
seguida, surge a Legislação Trabalhista de proteção ao trabalho feminino. 
Como resultado dessas grandes conquistas, surgiu várias associações, 
clubes, ligas e organizações em favor dos direitos femininos.  

Entretanto, em 1937 é instituído o Estado Novo e instaurada a 
ditadura no país. Nesse período os Movimentos Feministas, assim como 
outros movimentos sociais são drasticamente atacados, sofrendo um 
grande retrocesso. Com o Estado Novo, as mulheres perdem novamente o 
direito de votar e serem votadas e, ainda, os cargos públicos conquistados. 
Em 1945, o Estado Novo é destituído e o país retorna à democracia, 
encorajando as feministas a se reorganizarem e a lutarem a favor de 
mulheres das classes populares e pelo fim da carestia feminista. Surge, 
nessa quadra histórica, as Uniões Femininas contra a Carestia, apoiadas 
pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB).  
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No entanto, com o golpe militar de 1964, o cenário brasileiro se 
caracterizou pela cassação dos direitos políticos, censuras, prisões e fuga 
de muitas representantes feministas para exílios. Nos anos de 1960 e 1970 
os Movimentos Feministas se expressa pela resistência à ditadura militar e, 
muitas dessas feministas se filiam às lutas armadas contra a ordem 
vigente, negando o lugar tradicionalmente atribuído às mulheres e 
assumindo um comportamento sexual que questionava a virgindade e o 
casamento. Desta maneira, o Feminismo brasileiro, nessas duas décadas, 
emergiu como um movimento questionador, que vai além da opressão 
advinda do patriarcado, buscando discutir a sexualidade das mulheres e os 
modelos comportamentais definidos historicamente.  

A década de 1970 registra o que se considera como a segunda onda 
e/ou tendência feminista, a qual é denominada, segundo Novelino (2006), 
de mal comportada por se caracterizar pela luta contra a opressão e o 
autoritarismo, defender o direito a educação feminina, além de abordar 
temas delicados para a época, como a sexualidade e o divórcio. Nesta 
década, um dos marcos para o feminismo foi a I Conferência Mundial 
sobre a Mulher, organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 1975, ano também considerado como Internacional da Mulher, dando 
inicio à Década da Mulher. Neste contexto, novos grupos feministas 
surgem por todo o Brasil, sendo muito deles de estudo e reflexão. Outros 
grupos, também de reflexão, mas direcionados para a ação são criados e 
passaram a se confrontarem com grupos políticos, em especial os de 
esquerda, discutindo, dentre muitos aspectos, a autonomia dos 
movimentos. 

Em 1979, com a anistia, foi permitida a volta de muitas mulheres 
exiladas, fato que fortaleceu os Movimentos Feministas. As exiladas 
trazem consigo uma bagagem de experiências além daquelas tidas no 
âmbito nacional, como a influência do feminismo atuante Europeu. 

Nos anos 1980, emergem novas questões para os Movimentos 
Feministas brasileiro, com um amplo leque temático, que abordavam, 
principalmente, a saúde e a violência contra a mulher. Neste período, a 
sociedade brasileira vivia um momento importante na política, com a 
convocação de eleições diretas para governadores. O feminismo contava 
com aliados em alguns partidos políticos e os Movimentos se aproximaram 
do Estado. Um grupo de feministas paulistas propôs a criação de um órgão 
específico, responsável pela defesa da cidadania feminina e a 
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implementação de políticas públicas para as mulheres na estrutura do 
Estado (Schumaher, 2005). No fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, 
marcada pela terceira onda e/ou tendência, as feministas pós-modernas 
começaram a argumentar que os papeis sociais de gênero seriam 
construídos socialmente, e esses papeis se diferenciavam por serem 
produtos histórico-culturais. Nesse tempo, parte das lideranças e adeptos 
dos Movimentos Feministas apresentou outra forma de participação, 
institucionalizada pela criação de Organizações não Governamentais. 
Assim, parte dos membros dos Movimentos Feministas assume um caráter 
institucional, focalizando atividades políticas, voltadas às mais diversas 
necessidades e interesses, dentre elas o enfrentamento à violência 
cometida contra a mulher no âmbito familiar e/ou doméstico. Desta 
forma, as ultimas décadas têm registrado a aproximação entre os 
Movimentos Feministas e as ONGs feministas, na busca pela superação das 
desigualdades de gênero, raça e classe social, buscando novos paradigmas 
hierárquicos, que não o patriarcal, para transformação nas relações sociais 
produzidas pela sociedade. 

 

O cenário 

Apesar de a Constituição Federal Brasileira de 1988 reconhecer em 
seu Artigo 22, Parágrafo 8º que “O Estado assegurará à assistência a 
família, na pessoa de cada um que as integram, criando mecanismos para 
coibir a violência no âmbito das relações”, e ainda o país ter firmado vários 
acordos internacionais, criando obrigações jurídicas, há ainda no Brasil 
poucas iniciativas, seja do âmbito público ou da sociedade civil 2, para 
atender as necessidades e interesses das mulheres. 

                                                             
2 A partir de uma de influencia marxista na ciência política, compreendo por 
sociedade civil, o conceito formulado por Bobbio (1992, p. 1210).“Na contraposição 
Sociedade Civil –Estado, entende-se por Sociedade Civil a esfera das relações entre 
indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem à margem das 
relações de poder que caracterizam as instituições estatais. Em outras palavras, 
Sociedade Civil é representada como o terreno dos conflitos econômicos, 
ideológicos, sociais e religiosos que o Estado tem a seu cargo resolver, intervindo 
como mediador ou suprimindo-os; como a base da qual partem as solicitações às 
quais o sistema político está chamado a responder; como o campo das várias 
formas de mobilização, de associação e de organização das forças sociais que 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
156                                                                                      [anais] 

As ONGs surgiram no Brasil na década de 80, com o advento da 
Nova Republica, ligadas aos movimentos sociais, denotando, ao mesmo 
tempo, interesses conflitantes entre si. Apresentam-se como resultado das 
novas relações políticas empreendidas entre o Estado e a sociedade civil, 
mantendo relação diferenciada de convivência com as questões sociais, 
através do fazer político e da prestação de serviços à comunidade. 
Representam forte identidade social e elementos fundamentais para a 
constituição de redes de proteção social, objetivando sempre o exercício 
da cidadania. A estrutura ideológica das ONGs está diretamente vinculada 
à perspectiva de fortalecer os segmentos sociais em condição de 
vulnerabilidade social, com a intenção de proporcionar mudanças nas 
condições em que vivem esses segmentos sociais e nas relações de poder 
existentes nas próprias comunidades. As ONGs atuam com a população no 
acesso de bens e serviços, nas áreas educacionais, na saúde, habitação, 
segurança e, em outros inúmeros segmentos, buscando soluções para a 
questão social e suas sequelas.  

Entre as especificidades das ONGs estão as feministas, que atuam 
diretamente com as necessidades da mulheres em um contexto de 
organizações sociopolíticas. Seu surgimento ocorre na mesma linha 
histórica das demais ONGs, entre 1980 e 1990. Essas tinham como objetivo 
expressar as desigualdades de gênero, independentemente da classe 
social, raça e etnia, buscando promover novas práticas de participação das 
mulheres em um contexto familiar, nas relações de trabalho, na sociedade 
civil e nos instrumentos do Estado  

Segundo Buarque e Vainsercher (2001), as ONGs feministas 
contribuem para a transformação da esfera pública nacional, quando 
colocam em pauta três assuntos vinculados entre si, na vida privada, 
independentemente da classe social e das discussões políticas. São eles:  

 a questão da violência doméstica e sua denúncia, cometidas por 
cônjuges, pais, patrões, irmãos namorados e amantes; 

 a paternidade irresponsável e; 

 o direito à concepção, em específico a questão do aborto.  

                                                                                                                                 
impelem à conquista do poder político.” (BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; 
PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora da UnB, 1992).  
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Estas questões revelam as injustiças sociais cometidas às mulheres, 
em regimes democráticos, no processo de reprodução a vida. Desta forma, 
as últimas décadas têm sido marcadas pela aproximação entre os 
Movimentos Feministas e as ONGs feministas na busca pela superação das 
desigualdades de gênero, raça e classe social, buscando novos 
sociabilidades entre gênero. Entretanto, no Brasil, muitas feministas têm 
se colocado de forma contrária a esta aproximação. Segundo Novelino 
(2006), a partir dos anos 90 as ONGs passaram a focalizar atividades 
políticas, mais profissionalizadas e, imbuídas de maior capacidade técnica 
passaram a concentrar mais recursos.  

A princípio os recursos financiando-as advinham somente das 
agências estrangeiras, no entanto, a partir da década de 90, o Estado 
brasileiro se ocupa com a transferência de recursos, conduzido por dois 
motivos: primeiro, pela política neoliberal instituída a partir dessa década, 
onde se estimulou a privatização de serviços e, segundo, pela pressão 
internacional por políticas de gênero. Esta parceria criou órgãos públicos 
para controle de políticas de gênero, nas três esferas de poder, como as 
Secretarias dos Direitos das Mulheres. Neste período as ONGs passaram a 
se especializar sobre a questão de gênero, em decorrência da proximidade 
com agências de promoção internacionais e com o próprio Estado. 
Todavia, tal condição acarretou, pelo seu envolvimento com as instâncias 
públicas, o distanciamento das mesmas com o ativismo construído pelo 
movimento feminista, perdendo sua capacidade de fiscalizar as políticas 
públicas de forma crítica e de lutar por reformas. Hoje as atividades 
desempenhadas por essas ONGs encontram-se mais voltadas para 
atividades técnicas do que contestatórias, apesar de importantes canais de 
expressões pelos direitos das mulheres. 

As primeiras ONGs feministas foram criadas em diversas regiões do 
país. Uma no Recife/PE., região considerada como uma das mais pobres do 
país e, a outra em São Paulo, região mais rica do Brasil. A maior 
concentração de ONGs está nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 
direcionadas em sua maioria para políticas públicas, como educação, 
capacitação e direitos humanos. Os principais temas de projetos sociais, 
desde seu surgimento, foram às políticas públicas, violência, direitos 
humanos e representação política. Atualmente, as ONGs são constituídas 
por um quadro de profissionais especializados e assalariados, com 
voluntários, recebendo apoio financeiro de agências nacionais, 
internacionais e do Estado. Dados da Associação brasileira de ONGs 
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(ABONG) relatam que existe no país trinta e cinco ONGs feministas, porém, 
apenas sete delas não recebem recursos das agências internacionais de 
cooperação.  

No Sul do Brasil, em específico, através de pesquisa realizada nos 
sítios eletrônicos da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres 3, na 
parte de Cadastro de Organizações Não-Governamentais, na Associação 
Brasileira das Organizações Não-Governamentais (ABONG) 4 e no Instituto 
Patrícia Galvão 5, constatamos as seguintes ONGs em respectivos Estados, 
que atuam com a problemática de mulheres em situação de violência: 

 Paraná: não há ONGs enquanto organização estruturada 
fisicamente, com sede, equipe técnica e prestação de 
atendimentos e/ou serviços,  

 Santa Catarina: Casa da Mulher Catarina, apesar de atuar no 
campo de enfrentamento à violência, a instituição nao detém 
sede própria, encontra-se alocada no âmbito da Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, não possuindo uma 
equipe estruturada, ou seja, não há uma equipe técnica 
permanente,  

 Rio Grande do Sul: Associação Cultural de Mulheres Negras 
(ACMUN), Coletivo Feminino Plural, Themis – Assessoria Jurídica e 
Estudos de Gênero, Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e 
Direitos Reprodutivos, Associação Casa de Passagem do Vale, 
Centro Ecumênico de Evangelização, Capacitação e assessoria 
(CECA), todas atuando na perspectiva de atendimento e/ou 
serviços às mulheres em situação de violência. 

Finalizando, é importante considerarmos o quanto tais espaços se 
materializam como um esforço coletivo, de mulheres, na perspectiva de 
instituírem padrões de sociabilidades, seja através de políticas de serviços 
e/ou atendimentos, seja através de políticas educativas que vislumbrem 
uma outra relação entre homens e mulheres, pautada no respeito, na 
dignidade humana. 
                                                             
3 Disponível em: http://www.sepm.gov.br/ 
4 Disponível em: http://www.abong.org.br/ 
5 Disponível em:  
http://www.violenciamulher.org.br/index.php?option=com_content&view=article
&id=926&Itemid=12 
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Conclusão 

Esta apresentação procurou mostrar, sucintamente, alguns 
aspectos da instituição das ONGs, construídas por parcelas de mulheres 
inseridas nos Movimentos Feministas brasileiro, a partir da década de 80, 
cuja missão se constitui na prestação de atendimentos e/ou serviços às 
mulheres situação de violência doméstica. Tal empreitada se fez por meio 
de muitas articulações e negociações, sendo marcada por impasses e 
conflitos que resultaram em atuações específicas entre as organizações, a 
sociedade civil e Estado, na perspectiva de formulação e implementação 
de políticas públicas específicas de enfrentamento à violência. Nesse 
sentido, é importante ressaltar que o surgimento das ONGs revela um 
determinado grau de organização da sociedade civil, em busca de novos 
modelos de participação política, enquanto atores jogo político, não mais 
circunscritos à arena delimitada pelo Estado e demais instituições clássicas, 
como partidos, sindicatos e Igreja. Destarte, a atuação das ONGs 
feministas, enquanto representantes dos direitos das mulheres, busca 
contribuir para a constituição de outro patamar de civilidade entre homens 
e mulheres na sociedade contemporânea. 
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Memória, Medo e Comunismo: Tecendo identidades na 
carpintaria da escrita 

Erinaldo Cavalcanti1 

“A história das coisas feitas só sobrevive se for narrada,  
se o que é dito, for bem dito”. 

Hannah Arendt. A vida do Espírito 
  

Durante a realização do mestrado, entrevistei algumas pessoas que 
tinham participado, em posições diferentes, das práticas que concorreram 
para a fabricação da ameaça acerca do comunismo na cidade de 
Garanhuns – PE entre 1958 a 1964 (Cavalcanti, 2009). Nesta fenda conheci 
um artesão/alfaiate. Em seus relatos, ele mobiliza uma diversidade 
temporal e espacial operando deslocamentos, que nas primeiras leituras, 
não conseguia compreender muito bem. Homem simples e analfabeto, 
como ele assim, se denomina, tece em seu discurso uma constelação de 
experiências que o levou a espaços distantes, longínquos, amargos, 
prazerosos e dolorosos. Essas práticas de espaço – para chamarmos Michel 
de Certeau à discussão – o constituíram como “liderança sindical”, 
“vereador comunista de Garanhuns”, como “comunista safado de 
Garanhuns”, entre outras nomeações que o instituem de inúmeras 
maneiras. Mas deixemos que ele se apresente. 

Eu nasci numa propriedade chamada Aranha, no município de Capela, 
Estado das Alagoas. Meus pais eram analfabetos e eu sou analfabeto de pai 
e mãe. Isso eu não tenho nenhum acanhamento de frisar, porque somos 
milhões de brasileiros que assim nasceram, viveram e os que vivem, assim 
são. Dizia meus pais que eu nasci no mês de agosto. Deveria ser – eles não 
sabiam – no dia seis ou onze de agosto, mas não tinham a certeza de qual 
ano. Assim eu cresci. [...]. Trabalhava no campo limpando cana, cambitando, 
semeando adubo nos canaviais. Morando com minha irmã e minha mãe, 
juntei alguns tostões e resolvi tirar meu registro; me registrar. Mas eu 
queria me registrar como sendo de maior porque eu gostaria de trabalhar, 
arranjar um emprego. Podia ser servente de pedreiro ou qualquer outra 
coisa [...]. Quando fui ao cartório, meus pais não tinham o ano certo que eu 
nasci. Minha mãe não podia informar. Só sabia que eu tinha nascido no mês 
de agosto. A Igreja onde eu teria sido batizado foi na matriz da cidade de 
Capela. Meu nascimento foi forçado pela crença. Sou o filho caçula, dos sete 
filhos que meus pais tiveram. Minha mãe no campo, ignorando as principais 

                                                             
1 Professor doutorando em história pela Universidade Federal de Pernambuco – 
UFPE. (Esta pesquisa conta com o apoio da FACEPE). 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
162                                                                                      [anais] 

coisas da vida, quando estava grávida de mim, estava inchando os pés e as 
pernas, por isso fez uma promessa com Nossa Senhora da Conceição e com 
Santo Amaro, [...] prometendo-lhe que se o bebê fosse homem o nome seria 
Amaro. Isso ela já se prendendo a fé a Santo Amaro [...]. Hoje sou Amaro, 
aos 76 anos e agradecendo aos meus pais; a minha mãe por eu estar aqui 
contando essa história (Costa, 2005). 

Para apresentar-se, aquele alfaiate – que não costurava apenas 
tecidos, mas também, memórias – mobiliza diversos elementos para se 
constituir como deseja. Inicia seus relatos denunciando um problema 
social sério no Brasil, que se arrasta há décadas. O analfabetismo. Assim 
ele se considera. Orgulha-se de ter desenvolvido alguns instrumentos que 
o possibilita transitar pelo universo da escrita decifrando alguns de seus 
códigos, sem ter freqüentado uma escola. Se tivéssemos que reduzi-lo a 
um conceito, diríamos que ele é autodidata. Aquele alfaiate/artesão monta 
um campo narrativo dinâmico e denunciador das experiências por ele 
vivenciadas. “Comecei a trabalhar desde muito cedo, desde uns quatro ou 
cinco anos de idade ajudando em casa, lavando prato, varrendo o terreiro, 
amarrando cabras, cavalos e cortando capim para dar a eles. Essa é minha 
infância. Nunca me sentei, se quer numa banca de um grupo escolar. A 
minha caneta e o meu lápis, primeiro foi a enxada e o cabo de vassoura” 
(Ibidem). 

Aquele narrador, ao costurar suas memórias, com as linhas de sua 
alfaiataria, amarra alguns pontos em seu tecido narrativo. Vai até o espaço 
onde nasceu, na propriedade Aranha, no município de Capela – AL. Anos 
depois ele decide registra-se. Ao mesmo tempo em que denuncia a 
ausência do Estado em garantir direitos básicos, percebe que sem o 
registro, o exercício mínimo da cidadania ficava impraticável. Ainda nesse 
ponto, costura outras discussões. Aponta para o trabalho infantil, prática 
ilegal, segundo os ditames das leis, e ao mesmo tempo direciona seus 
relatos para trazer à costura a necessidade que tinha em se fazer ser de 
maior. Ou seja, precisava fazer-se uma pessoa que já tinha alcançado a 
maioridade, porque desejava arrumar um emprego. O trabalho que 
desempenhava no campo, não lhes proporcionava recompensas nem lhe 
rendia estatus de emprego. Discutir aqui os múltiplos significados de 
“emprego e trabalho” extrapola os objetivos e o espaço deste artigo. Basta 
apenas, costurar à discussão, que o “emprego/trabalho” só poderiam 
chegar, naquelas relações tecidas pelo alfaiate, quando ele alcançasse a 
maioridade. 
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Aquele alfaiate nascera em casa, em condições precárias onde a sua 
mãe não lembrava a data exata do parto. Para resolver este dilema, ele 
recorreu à capela da cidade onde fora batizado. Amaro Costa, direciona a 
narrativa para outra prática, costurando ao seu relato, indícios de um 
catolicismo praticado por sua mãe e, ao que parece, por muitas outras 
pessoas. Em suas palavras, seu “nascimento foi forçado pela crença”. Força 
esta que não estava dissociada, como põe em sua narrativa, da ausência 
do Estado em garantir direitos básicos aos cidadãos, pois para ele, o campo 
– diga-se, o espaço rural – era sinônimo de atraso, onde as pessoas 
ignoravam “as principais coisas da vida”. Provavelmente sem acesso às 
“coisas” da vida que o meio rural não proporcionava – coisas como direito 
à saúde, possivelmente – sua mãe durante a gestação recorreu às crenças 
católicas, possivelmente, também, para suprir a falta de acompanhamento 
médico. E, nesse universo caleidoscópico, forjar um laço de crença poderia 
ajudar salvar a vida do alfaiate. Amarrada pelos fios da devoção, sua mãe 
teria recorrido a Nossa Senhora da Conceição e a Santo Amaro, para o filho 
ao nascer, um desses nomes receber, dependendo do sexo da criança. Foi 
urdido pela crença católica – ou forçado, nas palavras do alfaiate – que 
Amaro Costa recebera esse nome. Dessa forma, aos 76 anos, ele se 
apresentou, agradecido aos pais – a mãe, em particular – e feliz por estar 
contando essa história. 

Os fragmentos de memórias de Amaro Costa trazem à narrativa os 
diversos espaços onde morou, quando criança. Esses relatos são indícios 
de uma prática de deslocamento constante de trabalhadores entre os 
engenhos, sempre em busca daquele que lhes proporcionassem melhores 
condições de vida, ou situações menos degradantes. Suas agulhas vão 
costurando pedaços de lembranças, unindo relatos e formando uma colcha 
de retalhos urdida pela memória, demonstrando a existência de um fluxo 
migratório de pessoas entre diversos engenhos que existiam no Estado de 
Alagoas. 

Da área clarificada do campo narrativo de Amaro Costa emerge um 
universo múltiplo, faiscante, arriscado, polifônico com fios que contem 
outros mundos em cada dobra. Fios que se enlaçam, se esgarçam e se 
entrelaçam pelos inúmeros tecidos sociais experienciados por aquele 
alfaiate. Em Garanhuns, esteve diretamente ligado ao Sindicado dos 
Trabalhadores Rurais da cidade e ao Partido Comunista, integrando a 
equipe que compunha o Comitê de Zona do PCB, ocupando a posição de 
secretário de propaganda (Costa, 2005). 
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Entre as dobras que se desdobram nos relatos de Amaro Costa, 
algumas representaram momentos em que sua vida esteve a um passo da 
despedida. Este foi um dos momentos em que os relatos foram 
atravessados por um suspiro. Como se voltasse de uma síncope, retoma a 
narrativa num ritmo mais lento, mais vagarosamente. O fôlego parecia 
estar em descompasso com o corpo; parecia estar em outro ritmo, em 
outro tempo; parecia visitar o passado naquele exato momento que o 
narrava. Mas os tempos são múltiplos e naquela experiência estavam 
costurados pelos fios de suas narrativas possibilitando-o atravessar as 
múltiplas fronteiras temporais. 

Os relatos de Amaro Costa nos fazem lembrar as discussões de 
Reinhart Koselleck acerca do tempo. Em suas análises, o conceito de 
tempo ganha mobilidade e movimento. Mesmo pondo em questão a 
existência de um tempo histórico, Koselleck, sugere que ele pode estar 
incrustado nas expressões faciais, ou nas feridas e traços que os corpos 
externalizam depois das experiências vividas. Em suas palavras, quem 
desejar encontrar as expressões cotidianas do tempo histórico,  

Deve contemplar as rugas no rosto de um homem, ou então as cicatrizes nas 
quais se delineiam as marcas de um destino já vivido. Ou ainda deve evocar 
na memória a presença, lado a lado, de prédios em ruínas e construções 
recentes, vislumbrando assim a notável transformação de estilo que 
empresta uma profunda dimensão temporal a uma simples fileira de 
casas...(Koselleck, 2006, pág. 14).  

Poderíamos acrescentar que os tempos podem encontrar-se, 
também, alojados nas pausas entre um relato e outro durante a entrevista, 
bem como no fôlego, na respiração que ora se expressa de maneira 
ofegante, ora suavizada. Nesse movimento, podemos visitar a carpintaria 
do historiador Marcos Montysuma (2006), e perceber a importância do 
registro de certas singularidades que, podem passar despercebidos ao 
analisar-se os relatos orais. São sinais “que guardam os rastros das práticas 
e trazem os silêncios e gestos que compõem o conjunto dos relatos na 
mesma dimensão das entrevistas/testemunhos” (Guimarães Neto, 2011, 
pág. 10). Isso implica destinar atenção, não apenas ao que é dito, mas e, 
principalmente, como é dito e, assim, refinarmos as sensibilidades para 
percebermos os inúmeros sinais emitidos pelas mãos, pela postura do 
corpo, pelo pelos signos faciais, pela tonalidade da voz ou pela respiração. 

Brejão é uma das múltiplas dobras que se esticam em relatos nas 
narrativas daquele alfaiate. À época, Brejão era um dos distritos que 
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compunham o município de Garanhuns (Cavalcanti, 2009). Ficara 
conhecido pela sua excelente produção de café, principal atividade 
econômica do distrito. Mas não foi apenas o gosto do café que imprimiu 
sabor às lembranças de muitos cidadãos que viviam em Brejão. Os 
conflitos envolvendo fazendeiros e trabalhadores deixaram cicatrizes, cujas 
marcas congregam uma espécie de bálsamo, às vezes, amargo, para 
alguns. No início de 1964 o fazendeiro Manuel Barbosa expulsara de sua 
fazenda um agricultor que lá morava há mais de quinze anos. Este 
agricultor procurou Amaro Costa solicitando a intervenção do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Garanhuns diante daquele dilema. No dia 
primeiro de março de 1964, as tensões se agudizaram no distrito de 
Brejão. Vejamos algumas marcas que ficaram grafadas nas memórias de 
nosso personagem em tela. 

Um dia eu estava em minha casa [em Garanhuns] seis horas da manhã 
quando bateram na porta [...] para a gente ir a Brejão. Estava chovendo. Na 
frente da porta de casa tinha lodo e lama um menino pequenininho caiu e 
fez um calo na testa de rachar. Daí chegou a senhora dizendo que eu tinha 
que ir, porque ela estava com medo que acontecesse alguma coisa com o 
marido. Um amigo meu disse: “olhe cuidado se eu fosse você eu não ia”. 
Mas eu não podia deixar de ir. Eu confiava no prefeito, e na amizade que eu 
tinha por lá, inclusive com Manuel Paz, que era um fazendeiro muito 
simpático. Mas quando eu cheguei lá, era dia de feira e estava cercado de 
pedras de paralelepípedo. Eu inocentemente ainda parei lá na frente, o 
carro ainda encostou numa barraca e o dono da barraca ainda ficou mal 
criado. Depois ainda foram me acusar dizendo que eu estava quebrando as 
barracas. Parei ali na frente que era para ir para a delegacia. A delegacia 
estava fechada [...]; daí fomos para o sindicato. Depois entrou o pai dos 
garotos, o agricultor que tinham ido lá em casa. Quando foi entrando Joca 
Cabral [pai do ex-prefeito de Brejão] disse: “o que você está fazendo aqui?”. 
Agarrou-se com ele metendo-lhe o cacête e o prefeito e outros caras me 
agarraram, que [diziam ser] meus amigos, e os caras meteram o cacête na 
minha cabeça, inclusive me bateram com um revolver. Pintaram o sete 
comigo, me pegaram pelos fundos... mas, eu tinha um amigo lá, morreu o 
ano passado. Morava perto do cemitério, chamava-se Sebastião Galdino, 
tinha um sitiozinho lá em Brejão e era compadre do prefeito, na época. O 
prefeito estava agarrado comigo, e eu vi quando Sebastião – que inclusive 
era do partido comigo – disse: “compadre solte o homem”. Quando ele 
disse “compadre solte o homem”, eu ouvi um tiro, estava sangrando muito, 
mas ouvi o tiro. Aí eles me soltaram. Alguém me empurrou. Saíram me 
empurrando, me empurrando, quando vou saindo para pegar a estrada para 
Garanhuns, vinha chegando delegado. Quando me viu disse: “seu Amaro o 
que foi isso?” Aí eu disse: “nada não! Isso é a política que vocês defendem” 
(Costa, 2005). 
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A riqueza dos detalhes com os quais Amaro Costa se desloca no 
tempo e relembra suas experiências, é encantadora. Não foi apenas para 
atender ao pedido de uma esposa, que temia pela vida do seu marido, que 
Amaro Costa foi até Brejão. Seu envolvimento na luta pelos direitos dos 
trabalhadores rurais ultrapassava a esfera do favor, que poderia 
apresentar-se aquela sua ação. Algumas semanas antes, ele havia 
presenciado os animais do fazendeiro Manuel Barbosa – o mesmo que 
expulsara da fazenda o trabalhador que havia pedido ajuda ao alfaiate – 
pastarem dentro da plantação de subsistência do trabalhador. Tal prática, 
ao que parece, se constituía mais uma regra, que uma exceção, e 
demonstra indícios de algumas estratégias desenvolvidas por fazendeiros 
quando desejavam expulsar seus trabalhadores, quando estes tinham 
algum plantio nas terras daqueles. 

Nesse campo tenso, labiríntico e cambaleante, Amaro Costa chega a 
Brejão. Ele fora recebido por pedras de paralelepípedos colocadas na via 
de acesso à cidade no intuito de reter sua entrada. Não sabendo ou 
desafiando a situação, desceu do jipe, retirou algumas pedras. Com o 
terreno escorregadio, o jipe, bateu em umas das barracas da feira. Esta 
ação foi vista por alguns como um insulto no qual o alfaiate estava, na 
verdade, tentando derrubar as barracas da feira. Naquela experiência 
temporal – e espacial – o clima tenso e a insegurança, em algumas 
situações transpiravam pelos poros. É nesse movimento que ganha 
inteligibilidade as representações/apropriações – para trazer Roger 
Chartier (1991; 2002; 2007) às discussões – atribuídas aqueles 
acontecimentos. Quais os motivos de inviabilizar a entrada de Amaro Costa 
à cidade? O que ele representava naquelas configurações sociais? Arrisco 
dizer que aquelas práticas podem ser consideradas como indícios de medo 
que o comunismo, representado pela presença de Amaro Costa, imprima 
naquelas circunstâncias.  

A vida de Amaro Costa esteve pendurada por um fio fino que 
parecia romper-se a cada instante por não agüentar o peso da situação. O 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brejão emerge nas memórias de 
Amaro como um caldeirão fervilhante, pulsando e soltando vapor. As 
relações de poder ali praticadas naquelas circunstâncias estavam sensíveis 
ao ponto de modificar-se ao menor movimento; estavam sujeitas a 
alterações com a menor mudança na posição ocupada pelos sujeitos ali 
presentes. Uma palavra era suficiente para desencadear os conflitos. Um 
gesto era suficiente para a agressão física entrar em cena. No entanto, esta 
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chegou quando o agricultor, que havia recorrido ao sindicato de 
Garanhuns, entrou naquele recinto. As agressões físicas pelas quais passou 
Amaro Costa demonstraram o clima político tenso e perigoso que estava 
sendo praticado naquele recinto. Clima esse, que extrapolava as paredes 
daquele sindicato2.  

Aquela situação ganhou outra configuração com a entrada de outro 
personagem. Sebastião Galdino, amigo de Amaro Costa, dono de uma 
pequena propriedade em Brejão e amigo do prefeito, que estava 
espancando o alfaiate. Ao ver a cena, pediu ao prefeito que soltasse Amaro 
Costa, que já estava sangrando, e quase sem forças para resistir. Ao que 
parece o pedido foi atendido. Sangrando e espancado, o alfaiate foi solto. 
Na saída, antes de pegar a estrada de volta a Garanhuns, Amaro Costa 
encontrou o delegado, responsável pelo distrito.  Ao ser por aquela 
autoridade questionado o que significava aquela cena, respondeu-lhe, que 
“aquilo” era a política por eles defendida. Não saberemos ao certo se 
aquelas foram as palavras com as quais Amaro Costa retrucou o delegado. 
Isso importa pouco. Interessa ressaltar a avaliação política do alfaiate 
frente aquela situação. A postura política do delegado frente à situação 
vivenciada no distrito, assim como a do prefeito, fora contestada e 
repudiada pelo alfaiate mesmo nas difíceis circunstâncias em que ele se 
encontrava. Tal postura colocava em xeque, diante do delegado, uma 
prática discursiva recorrente naquelas experiências temporais que 
colocavam os comunistas – sem nenhuma distinção entre eles – como 
pessoas violentas e perturbadores da ordem pública. Era uma estratégia 
sutil de enfrentar e afrontar a autoridade indagando-lhe quem, de fato, 
desrespeita as leis. Se nenhuma posição ocupada nas configurações sociais 
são imóveis, aquela que Sebastião Galdino ocupava, representava muito 
bem essa complexidade. Ao que parece, ele pertencia ao Partido 
Comunista, era amigo de Amaro Costa, mas nas singularidades daquelas 

                                                             
2 Para ampliar as discussões acerca das lutas políticas e sociais em Pernambuco no 
período em tela ver: Montenegro, Antonio Torres. Labirintos do Medo: o 
comunismo; Ligas Camponesas e Sindicatos Rurais em Tempo de Revolução; In: 
História, Metodologia, Memória. São Paulo: Contexto, 2010. Porfírio Pablo. Medo, 
Comunismo e Revolução. Recife: Editora da UFPE, 2009; Cavalcanti, Erinaldo 
Vicente, Narrativas do Medo: História e Memórias das ameaças comunistas (1960 – 
1964). In: Anais eletrônicos do X Encontro Nacional de História Oral. Testemunhos: 
História e Política. Recife, 26 a 30 de abril de 2010. 
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experiências ocupavam outras posições de poder. Era amigo do prefeito. 
Posição suficiente para salvar seu outro amigo, mesmo que comunista. 

O caminho para casa ainda estava longe de chegar ao fim. Muitos 
passos ainda restavam. Passos não menos desafiadores do que aqueles 
experienciados dentro do sindicato. Vejamos que pegadas deixaram esses 
passos nas memórias de Amaro Costa. 

Eu saí. Saímos, eu e Sebastião em direção a Garanhuns. Em seguida 
escutamos um grito. Uma camionete da Ford cheia de capangas com rifles, 
revolver, espingardas e só ouvíamos “olha ele!”, “pega ele!”. Eu vinha muito 
esgotado. Falei: “Sebastião saia de perto de mim, que é para eles não pegar 
você”. E eu tentei fugir por dentro dos cafezais, perto do cemitério, mas aí 
eles pularam em cima. Foi um tiroteio danado. Eu sentir... parecia um tiro, 
eu sentir assim aquele peso e perdi os sentidos. Na hora me lembrei: “vou 
morrer e minha mãe não vai me ver”. Cair enganchado num pé de café. 
Quando eu abrir o olho, tinha um com um rifle apontando para mim, 
dizendo “levanta comunista safado” e o outro com um revolver. O que 
estava com o rifle era motorista de trator. Depois morreu que o trator virou 
por cima. O que estava com o revolver era sobrinho do meu ex-patrão, 
Pajuaba. Olhei para ele. Disseram: “sai daí. O pessoal está furioso, querem 
pegar ele aí”. Eu disse: “você tem família? Eu tenho família. Tenho filho e 
essa gente pode fazer besteira, e você pode me garantir”. Ele falou: “não, 
você estar garantido”. Cheio de vaidade. “Pode ir, pode ir, você comigo estar 
garantido”. Sair desconfiado, devagarinho. Chegou no meio da estrada, 
chegou o outro irmão dele e o pai e falou: “Amaro, e é você?” – ele que é 
professor e é um cara que eu gosto muito dele lá em Garanhuns – “mas 
rapaz, que coisa!”. Em seguida me colocaram no jipe para levar para 
Garanhuns. Eu pensei: “vão me matar é aqui”. Eu não queria ir sozinho, eu 
disse: “tem esse senhor que estar com a filha doente lá, estava indo para 
Garanhuns comigo e agora como é que ele vai?”. Ele falou: “sem problema, 
ele vai aqui também”. Sebastião me disse depois, que só acreditou que nós 
chegamos vivos, quando saímos de Brejão. Essa é a historia com Brejão. 
Quando foi com trinta dias chegou o golpe militar. Isso foi no dia primeiro 
de março de 1964. Do dia 31 de março para o primeiro de abril do mesmo 
ano, chegou o golpe militar, (Costa, 2005).  

Sebastião Galdino, o amigo que o salvara no sindicato teria 
acompanhado-o em direção ao caminho de volta a Garanhuns. Ao 
perceber que alguns capangas – para usar de empréstimo as palavras de 
Amaro Costa – os seguiam, o alfaiate compreendia que fora da 
configuração onde se encontravam dentro do sindicato, com aqueles 
sujeitos, a presença do amigo agora não era suficiente para lhe salvar 
naquele momento. O espaço era outro, as relações eram outras, por isso 
teria solicitado ao amigo que o deixasse para evitar que fosse pego pelos 
capangas que os seguiam numa caminhonete da Ford. 
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A tentativa de funga não foi bem sucedida e Amaro Costa foi 
alcançado por um grupo de homens que podiam estar a serviço de alguns 
fazendeiros (Cavalcanti, 2009). No entanto, entre aqueles que o 
capturaram, estavam homens que já o conheciam de outras experiências; 
encontravam-se pessoas para quem o alfaiate já havia trabalhado. Esses 
relatos de memória do alfaiate encontram-se ancorados também em 
outros fios de lembranças de muitas pessoas em Brejão. Há um conjunto 
memórias naquela cidade, que poderíamos chamá-lo de memórias 
coletivas – para lembrar Maurice Halbwachs (2004) – no que tange às 
experiências narradas por Amaro Costa. Nas diversas visitas que realizei 
antes e durante as entrevistas, muitos senhores de Brejão representaram – 
e representam – aqueles acontecimentos como “a revolução de 1964” que 
para muitos deles começou em Brejão no dia primeiro de março daquele 
ano. 

Amaro Costa chegou a Garanhuns bastante ferido. E antes de 
cicatrizar aqueles ferimentos, na pele, pois em suas memórias continuam 
vivos, teve que sair de Garanhuns, pois a polícia começou a executar uma 
série de prisões das pessoas consideradas perigosas por defender as ideias 
comunistas. O alfaiate fugiu para a casa de um tio que morava no 
município de São José da Lage – AL. Mas não foi suficiente para escapar da 
vigilância policial. No dia vinte e nove de julho de 1964 Amaro Costa foi 
preso acusado de atividade subversiva, conforme o prontuário 13.714 
(Cavalcanti, 2009), da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
Pernambuco. De acordo com a Lei de Segurança Nacional, ele 
representava uma ameaça à sociedade e como tal deveria ser penalizado.  

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco fez 
sofisticado rastreamento das atividades que os comunistas desenvolviam, 
entre estas, o que estavam lendo. Esta atitude demonstra uma 
preocupação com o poder da leitura, como uma prática perigosa, quando 
o conteúdo lido, era considerado subversivo. Não seria inverossímil, 
pensarmos que estas práticas revelam indícios que concorreram para 
fabricar o medo acerca do comunismo.  

As pesquisas abertas pelo historiador francês, ao tematizar o medo, 
ventilam possibilidades de diálogos interessantes. Ao percorrer algumas 
fendas abertas por Jean Delumeau (2007; 2009), este sugere que o mais 
indicado seria pensarmos em medos – no plural – ao invés de o 
singularizarmos. Os medos mudam conforme os tempos e os espaços onde 
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são experimentados, em virtude das práticas de insegurança e ameaças 
que pesam sobre as pessoas imprimindo-lhes significados diversos e 
difusos e que concorrem para a fabricação do medo. No período em tela a 
ameaça que gravitava em torno das relações sociais, era a ameaça 
comunista. Portanto, ao analisarmos as especificidades das ameaças 
comunistas em Pernambuco de 1958 a 1964 estaremos também 
analisando as múltiplas facetas que o medo adquiriu no tempo e o espaço 
onde foi gestado. 

O clima de insegurança construído nas relações sociais em 
Pernambuco, no período em tela, concorria para a fabricação dos diversos 
medos acerca do comunismo. Esta criação era alimentada, também, à 
medida que as pessoas eram estimuladas a unirem-se contra o 
comunismo. Delatar o infrator, aquele que era considerado uma ameaça, 
tornou-se prática comum dos órgãos de segurança do estado. Nesse 
movimento o medo também cria relações de pertencimentos na medida 
em que institui um inimigo comum; um mal onde todos os membros do 
grupo, da comunidade, da religião, da pátria deve combater. Assim, lutar 
contra o mesmo mal é fazer parte de uma sociedade que almeja os 
mesmos ideais; que deseja as mesmas coisas ou tem projetos 
semelhantes. O medo, nesta perspectiva, torna-se um elemento 
catalisador. Ele agrega pessoas, cria valores em torno de um mesmo ideal. 
As pessoas passam a se unirem através do medo. Nesse movimento, os 
caminhos fluidos e movediços das memórias, se abrem como 
possibilidades de percorrermos certos ambientes que foram pintados 
pelos diversos significados que os medos sobre o comunismo adquiriu e 
imprimiu. 
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Um tiro na batalha de memórias: a narrativa do Exército 
sobre o golpe e a ditadura civil-militar 

Eduardo dos Santos Chaves1 

Introdução 

No final do regime civil-militar já se podia verificar o surgimento de 
memórias sobre os acontecimentos ocorridos a partir de 31 de março de 
1964. Eram narrativas de sujeitos que haviam sofrido com as torturas das 
prisões e/ou com as angustias que marcaram o exílio. Ou seja, eram os 
testemunhos daqueles que haviam pegado em armas na tentativa de 
derrubar a ditadura, libertando o país dos chamados “gorilas”2. Essas 
memórias tinham como objetivo principal contar a história da ditadura 
centrada na idéia de que a sociedade brasileira foi vítima do regime 
imposto em março de 1964. Assim, estava cristalizada, em certa medida, a 
base da memória social sobre a ditadura civil-militar brasileira, na qual a 
sociedade foi vítima de uns poucos militares que tomaram o poder de João 
Goulart e instauraram perseguições, torturas e restrições a todo o povo 
brasileiro. Era preciso narrar a ditadura da seguinte maneira: para que não 
se esqueça, para que nunca mais aconteça3. 

Todavia, as esquerdas não foram únicas a narrar esses 
acontecimentos. Os setores mais conservadores, as chamadas direitas, e, 
sobretudo, os militares também procuraram tornar suas memórias 
sinônimos de “verdade” e, ainda no decorrer do regime, publicaram suas 
versões sobre aquilo que acreditam ser a história dos “governos 
revolucionários”4. Nestas publicações, os militares figuram como 
                                                             
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestrando em História, 
CAPES.  
2 Os primeiros escritos, conforme apontou Carlos Fico, viriam “[...] de uma 
memorialística que se tornaria cada vez mais abundante e variada” (Fico, 2004, 
p.23). Essa, por sua vez, se tornou mais presente a partir do final da década de 
1970 e início dos anos 80, com os relatos impactantes de Fernando Gabeira, em O 
que é isso companheiro, e Alfredo Sirkis, em Os cabonários: memórias da guerrilha 
perdida. 
3 Acervo da Luta pela Ditadura. In: http://www.acervoditadura.rs.gov.br/. Acessado 
em 28/07/2010. 
4 CARDOSO, Lucileide Costa. Construindo a memória do regime de 64. Revista 
Brasileira de História- Brasil, 1954-1964. São Paulo, ANPUH – Marco Zero, v. 14, n. 
27, 1994. 
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“salvadores da pátria” e “defensores da ordem”, pois livraram o país da 
subversão que levava o país ao caos. 

As duas versões não tiveram o mesmo peso. As memórias das 
esquerdas a partir da abertura política e da anistia tornaram-se 
cristalizadas, ancorada no mito da sociedade resistente, ou seja, “[...] na 
idéia de que a sociedade como um todo havia resistido à ditadura, desde 
sempre um regime estranho à índole pacífica e democrática do brasileiro” 
(Cordeiro, 2009, p.20). Porém, essa disputa pela memória, essa batalha, 
como afirmou Daniel Araão Reis Filho, é permanente. Segundo o autor,  

Como se sabe, em História, quando ainda se desenrolam os enfrentamentos 
nos terrenos de luta, ou mal se encerram, o sangue ainda fresco dos feridos, 
e os mortos sem sepultura, já se desencadeiam as batalhas de memória. 
Nelas os vitoriosos no terreno haverão de se desdobrar para garantir os 
troféus conquistados. E a vitória que fora sua, no campo da luta, poderão 
perdê-la na memória da sociedade que imaginavam subjugada. (Reis Filho, 
2004, p.30)  

Nas vésperas do 40º aniversário da “Revolução” de 1964, o Exército, 
percebendo que o meio acadêmico, a sociedade civil, voltada para a defesa 
dos direitos humanos, e a mídia preparavam suas atividades que 
rememorariam o golpe e a ditadura civil-militar, publicou uma Coleção de 
livros que tinham como mote (re) escrever a história da “revolução” e dos 
“governos revolucionários” a seu modo, respondendo as investidas das 
esquerdas, chamadas pelos organizadores de “revanchistas”. Era a 
continuidade da batalha no campo da memória que, não findada, continua 
a ser disputada. 

 

1. Colecionar memórias 

Não é novidade nas Forças Armadas o desejo em narrar sua 
trajetória, quase sempre atrelada aos grandes acontecimentos políticos e a 
seus personagens, que acreditam mais representativos. Diversos artigos, 
livros e coleções de livros foram publicados pelos órgãos ligados aos 
militares com o objetivo de levar ao público interno e externo a 
“grandiosidade” das Forças Armadas na história do Brasil. Em sua grande 
maioria, são textos produzidos por membros das Forças Armadas com 
propósitos claros de levar aos leitores uma narrativa “verdadeira” e 
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indiscutível acerca dos “grandes feitos” do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica5. 

Além de livros e revistas, publicados em grande profusão, as Forças 
Armadas nos últimos anos estiveram, da mesma forma, atentas a 
produção de depoimentos e a sua posterior publicação em coleções para 
consulta de pesquisadores e estudantes, assim como para a afirmação 
daquilo que eles chamam de “história viva”. A elaboração de entrevistas 
estava relacionada aos projetos e subprojetos, todos em torno de 
temáticas muito bem definidas, dependendo da força em que este se 
encontrava.  

No caso do Exército, foco deste texto, cabe dizer que é longa a 
trajetória de estudos sobre a História Militar do Exército Brasileiro 
patrocinados pelas instituições militares. Porém, programas que tem como 
propósito a salvaguarda da memória a partir de fontes orais foram 
constituídos em um período mais recente. Foi em fins de 1999, através de 
uma Portaria Ministerial pelo então Ministro do Exército, o General de 
Exército Gleuber Vieira, que se deu a criação do Programa de História Oral 
do Exército. Sua estrutura se foi definida da seguinte maneira: era 
executado por uma Coordenadoria Geral, tendo à sua frente um oficial 
general, que tem a seu cargo seis Coordenadorias Regionais, localizadas no 
Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Brasília.  

Em relação à coordenadoria geral, o nome escolhido pelo Ministro 
Gleuber Vieira, foi o do General de Brigada Aricildes de Moraes Motta que, 
por sua vez, escolheria, posteriormente, as coordenadorias regionais6. A 
escolha do General Motta para coordenar os projetos vinha ao encontro 
do que pensava o Ministro Gleuber Vieira sobre os acontecimentos 

                                                             
5 A editora da Biblioteca do Exército, a BIBLIEX, seria a grande “porta-voz” dessas 
publicações, tendo publicado diversas obras sobre inúmeros aspectos relacionados 
à história do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. 
6 Os coordenadores regionais escolhidos pelo General Motta foram os seguintes: 
General Geraldo Luiz Nery da Silva, da seção Rio de Janeiro/Minas Gerais; Coronel 
Tarcisio dos Santos Vieira, da seção Ceará; Tenente Coronel Ivan Ferreira Neiva e 
Coronel Roosevelt Wilson de Sant’Ana, da seção do Distrito do Federal; Coronel Ilo 
Francisco Marques de Barros Barreto, da seção de Pernambuco; Coronel José 
Gustavo Petito, da Seção de São Paulo; e General José Carlos Rotta, da seção do Rio 
Grande do Sul. 
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recentes da História do Brasil, além da amizade de longa data7. Ou seja, 
construir um acervo de depoimentos com a fala de “grandes 
personalidades”8 que respondesse aos “revanchistas” que, a todo o 
momento, “distorciam” a verdade sobre o passado recente do Brasil.  

Nesse sentido, dois importantes projetos, a partir do Programa de 
História Oral do Exército, foram iniciados nos inícios do ano 2000. Um 
primeiro se refere à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, o 
outro diz respeito à ditadura civil-militar, objeto de minha análise.  

Outros projetos foram desenvolvidos ainda nos inícios de 2000. No 
entanto, é perceptível, a partir do número de volumes de livros publicados, 
que o Exército tenha se preocupado com questões do tempo presente, 
como a Coleção sobre 1964. Duas razões são pertinentes e, talvez, 
expliquem o empreendimento: a primeira é pelo fato de que os 
personagens ainda encontravam-se vivos, oferecendo a corporação uma 
“narrativa gloriosa” do 31 de março de 1964 frente aos desafios do debate 
sobre o regime civil-militar. A segunda se refere à maneira como é tratado 
o tema ditadura. Visto pela sociedade como algo “terrível” a ser 
“abominado”, as Forças Armadas sentem-se pressionadas a responder as 
investidas daqueles que elas chamam de “revanchistas”, como já foi 
destacado. 

A Coleção “1964 - 31 de março: o movimento revolucionário e sua 
história” foi publicada pela Editora da Biblioteca do Exército (BIBLIEX), 
entre os anos de 2003 e 2004, sob a coordenação do General Aricildes de 
Moraes Motta. A coletânea foi dividida em 15 volumes, com cerca de 10 
entrevistas cada. Ao todo foram publicados 247 depoimentos de militares 
e civis que atuaram, em grande maioria, na defesa do regime civil-militar9. 

                                                             
7 Entrevista concedida por Aricildes de Moraes Motta a Eduardo dos Santos Chaves 
em 07 de dezembro de 2010. 
8 Expressão utilizada na Ordem de Serviço (OS) nº. 015-SG/3, da Secretaria Geral do 
Exército, de 29 de outubro de 1999 e se refere aos indivíduos que seriam 
entrevistados. 
9 Dentre os 247 depoimentos publicados, encontram-se 27 generais de exército, 21 
generais de divisão, 37 generais de brigada, 79 coronéis, 23 tenentes coronéis, 3 
majores, 3 capitães, 2 primeiros tenentes, 2 contra almirante, 2 brigadeiros do ar, 1 
major brigadeiro do ar, 1 tenente brigadeiro do ar, 1 coronel aviador e 1 tenente 
coronel aviador. Entre os civis, há 41 depoentes, distribuídos entre as profissões de 
jornalista, professores, desembargadores, ministros, engenheiros e doutores. 
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Como o objetivo dos organizadores era coletar um grande número de 
informações em todo o território brasileiro acerca do “movimento 
revolucionário de 1964” e os posteriores “governos revolucionários” que 
se prolongaram por mais de 20 anos, os coordenadores regionais 
realizaram uma divisão na qual os entrevistados foram organizados 
naqueles Estados da Federação em que atuavam durante a ditadura civil-
militar.  

Conforme texto apresentado pelo Coordenador Geral da Coleção, 
Aricildes de Moraes Motta, os procedimentos iniciais foram regulados pela 
Secretaria Geral do Exército, por intermédio da Ordem de Serviço nº. 1510. 
Este documento normativo, continua Motta, autorizava o Coordenador 
Geral daqueles projetos a indicar seis coordenadores regionais para cada 
uma das sedes já estabelecidas: Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de 
Janeiro/Minas Gerais, Porto Alegre e São Paulo11. 

Aos seis coordenadores regionais caberia, então, a escolha das 
“personalidades” que, direta ou indiretamente, participaram dos 
acontecimentos de março de 1964 e do Regime Civil-Militar. Escolhidos a 
dedo, os entrevistados mostraram-se sempre entusiasmados com o 
empreendimento do Exército. Com raras exceções, os indivíduos escutados 
pelo Exército diziam-se, antes do início dos depoimentos, simpáticos a 
“Revolução” e aos “Governos Revolucionários”. 

Não temos certeza de como foram selecionados os entrevistados, 
sendo que a única informação de que dispomos é a de que o Exército deu 
preferência àqueles homens que ocuparam cargos importantes durante os 
“governos revolucionários” ou que tenham estado em episódios 
“importantes” do período12. A partir da documentação escrita e das fontes 
orais, percebe-se que o Exército, a partir do General Aricildes de Moraes 
Motta, coordenador da Coleção, constituiu uma rede de homens que 
tinham narrativas semelhantes a respeito da “Revolução” e dos “Governos 
Revolucionários”. Os coordenadores regionais, de certa forma, também 
apresentaram uma estreita relação com as visões largamente difundidas 

                                                             
10 Ordem de Serviço (OS) nº. 015-SG/3, da Secretaria Geral do Exército, de 29 de 
outubro de 1999. 
11 MOTTA, Aricildes de Moraes. História Oral: como tudo começou. Texto 
produzido ao final do projeto. 
12 Entrevista concedida por Aricildes de Moraes Motta a Eduardo dos Santos 
Chaves em 07 de dezembro de 2010. 
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pelo Exército acerca dos episódios de 31 de março de 1964 e seus 
desdobramentos. Exemplo disso são as duas entrevistas concedidas ao 
projeto por dois coordenadores regionais: o General Geraldo Luiz Nery da 
Silva, coordenador regional da seção Rio de Janeiro/Minas Gerais, e o 
General José Carlos Rotta, coordenador regional da seção Rio Grande do 
Sul. 

Convidado pelo General Aricildes de Moraes Motta, o General 
Geraldo Nery da Silva apresenta nos inícios de seu depoimento um parecer 
que deixa claro a maneira pela qual ele próprio operacionalizou a escolha 
de outros depoentes para a seção Rio de Janeiro/Minas Gerais. Ou seja, 
Nery da Silva deu preferência à escolha de figuras militares e civis que 
tivessem uma aproximação com a “Revolução” e a Ditadura civil-militar, 
narrando de maneira positiva o período. 

O nosso escopo, portanto, é apresentar os fatos reais vividos nos 
pródromos, na eclosão e durante o desenvolvimento da Revolução de 31 de 
Março, totalmente deturpados pelos revanchistas – esquerdistas 
internacionalistas – derrotados fragorosamente no campo militar pela 
Revolução, para que o Brasil permanecesse democrático, crescesse e 
prosperasse, com ordem e segurança. (Motta, 2003, t. 10, p. 196). 

Como a preocupação do Exército foi a de construir parte de sua 
história, escutando grandes personalidades que vivenciaram os 
acontecimentos de 1964 e/ou atuaram colaborando para a manutenção do 
regime civil-militar, deu-se preferência aos grandes escalões do Exército, 
isto é, as figuras militares, que ainda vivas no momento das entrevistas, 
estiveram ao longo da ditadura em cargos e/ou postos importantes e que 
ainda podiam dar um parecer favorável sobre o período. No caso dos 
militares, é importante dizer que todos já se encontravam, no momento do 
depoimento, na reserva13. 

Dos 206 militares, nenhum ocupa o posto de Marechal, último na 
hierarquia do Exército. 27 dos entrevistados são Generais de Exército, 21 
são Generais de Divisão e 37 são Generais de Brigada, o que não significa 
que em 1964 já estavam ocupando estes postos. Significativa parte dos 
Oficiais Generais entrevistados, em 1964, ocupava postos inferiores na 
hierarquia militar, como Tenentes, Capitão, Major, Tenente Coronel e 
Coronel, sugerindo uma ascensão na carreira militar durante o regime. Isso 

                                                             
13 Entrevista concedida por Aricildes de Moraes Motta a Eduardo dos Santos 
Chaves em 07 de dezembro de 2010. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
179                                                                                      [anais] 

nos permite, de antemão, inferir que a ascensão na hierarquia durante a 
ditadura tenha contribuído para a constituição de uma boa imagem sobre 
o período por parte desses sujeitos. Mas isso não é determinante, visto 
que muitos desses homens estão ainda convictos de que livraram o país do 
comunismo ateu e deletério à sociedade. O governo de João Goulart para 
todos os generais entrevistados representava atraso econômico, convulsão 
social e, principalmente, o desrespeito à hierarquia e a disciplina. Ou seja, 
não foi somente a ascensão na hierarquia que fez com que esses generais 
tivessem simpatia pelo regime civil-militar. Havia convicções muito claras 
de que expulsaram sujeitos “maléficos” à sociedade, o que constitui parte 
de um imaginário anticomunista ainda presente. 

Escolhidos a dedo, os entrevistados de todas as coordenadorias 
regionais sabiam que a concessão de suas narrativas fazia parte de um 
projeto institucional do Exército e, dessa forma, falar a respeito de um 
período para um dos atores principais deste mesmo período, o Exército, 
pode parecer uma tarefa geradora de condicionamentos. 

A rede formada por homens e algumas poucas mulheres, civis e 
militares, teve como propósito narrar os fatos ocorridos entre 1964 e 1985 
a partir do ponto de vista do Exército. Segundo as palavras do 
Coordenador Geral da Coleção, o General Motta, os militares das três 
forças estavam preocupados com o que vinha sendo publicado nos jornais 
e em livros sobre a “Revolução”, que não continham a “verdade”. Além 
disso, o próprio Ministro do Exército, o General Gleuber Vieira, também se 
preocupou com isso, o que contribuía para o surgimento do projeto14.  

A publicação desses 15 livros, entre 2003 e 2004, foi então a 
continuidade dessa batalha ainda em curso, cujo foco principal é a 
memória. Como afirma Jarbas Passarinho, em um texto introdutório a 
todos os volumes, “aqueles que lutaram pelo Brasil são quase mortos-vivos 
a sofrer o revanchismo dos que, derrotados pelas armas, são vitoriosos 
pela versão que destrói os fatos [...]” (Motta, 2003, t. 1, p. 27). Assim, 
surgia a Coleção que, como resposta ao “revanchismo”, apresentou 
indivíduos que se esforçaram em narrar com “orgulho” um período crivado 
por narrativas totalmente diferentes daquelas habitualmente 
apresentadas. 

                                                             
14 Entrevista concedida por Aricildes de Moraes Motta a Eduardo dos Santos 
Chaves em 07 de dezembro de 2010. 
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2. Em defesa da ditadura 

As entrevistas realizadas pelos coordenadores regionais 
obedeceram a uma mesma lógica, na qual era importante trazer ao público 
leitor uma visão diferenciada da ditadura. Por isso, foi proposto pelo 
Coordenador Geral, Aricildes Motta, um questionário em que as questões 
não variavam significativamente. Porém, isto não quer dizer que o Exército 
tenha se despreocupado com as histórias particulares de seus depoentes. 
Muito pelo contrário, vários dos entrevistados forneceram narrativas de 
sua história de vida, o que diferenciava, em grande medida, os 
depoimentos. Porém, como o objetivo da organização da Coleção foi o de 
trazer ao público outra versão sobre a ditadura civil-militar, as narrativas 
tornaram-se repetitivas, como um acordo pré-estabelecido. 

A ditadura civil-militar difundiu sua história como “heróica” e 
“patriótica”, pois havia salvado o Brasil de uma possível escravidão 
comunista. Após essa “epopéia” construída em torno do combate ao 
comunismo e aos seus agentes comunistas, o regime tratou, do mesmo 
modo, de propagar suas realizações a partir da idéia de que estavam 
levando o país rumo ao sucesso econômico15.  

Para quase todos depoentes, as “esquerdas”, de maneira vingativa, 
atribuem tanto atrasos no campo social e econômico durante os vinte anos 
de Regime Militar, quanto no campo político e cultural. A participação 
política da população nas decisões eleitorais teria sido quase nula e a 
censura perpetrou em vários setores culturais. 

Essa postura, de acordo com os depoimentos, renega os benefícios 
proporcionados pela “Revolução” em relação ao desenvolvimento do país, 
além disso, enfatizam a continuidade da democracia, no campo político, 
como uma conquista do regime. Segundo o depoimento do General José 
Mattos de Marsillac Motta, 

A Revolução só acarretou vantagens para o Brasil, não tenho dúvida. A 
principal influencia da Revolução, a meu ver, foi assegurar a continuidade 
democrática no País. Tivemos um hiato pequeno e não muito profundo, 
durante certo período de exceção. Os militares não quiseram “tomar conta” 
ou permanecer como “donos do Poder”. Tanto que o repartiram com 

                                                             
15 Em relação a este aspecto, ver: FICO, Carlos. Reinventando o Otimismo: 
ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
Fundação Getúlio Vargas, 1997. 
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lideranças civis. Quando chegou a oportunidade, retiraram-se do palco 
político [...]. (Motta, 2003, t. 13, p. 115). 

Ela, a “Revolução”, só não foi benéfica, segundo Marsillac Motta 
para “[...] aqueles que se lançaram na guerrilha e em outras ações, como a 
de assaltos a bancos ou a de seqüestros de autoridades”. (Motta, 2003, t. 
13, p. 117). 

A expulsão dos comunistas foi benéfica e necessária, pois fortalecia 
ainda mais a democracia, sem os perigos que rondavam o país. Ao banirem 
os “vermelhos”, acreditavam estarem realizando um mal necessário no 
campo da política nacional que visava, além de restrições ao cidadão 
brasileiro, a expulsão daqueles que não queriam o bem do país. Grande 
parte dos depoimentos considera que a mídia é a culpada pela não 
divulgação dos “feitos” dos “vitoriosos” em 1964. Ela é considerada 
“ingrata” pela maioria dos entrevistados, pois haviam estado ao lado da 
“Revolução” e dos “governos revolucionários”. Segundo as palavras do 
Coronel Pedro Américo Leal, 

A mídia, de um modo geral, após o advento da “Nova República”, a partir de 
Sarney, iniciou um “patrulhamento” contra todo o noticiário que pudesse 
reverter em aplausos aos Governos da Revolução. Somente quem lê nas 
entrelinhas, as quais muitas vezes escapam dos “patrulheiros”, percebe a 
escamoteação de dados que traduzem as grandes realizações dos 
presidentes militares, cujos nomes são sempre omitidos, salvo para a crítica 
depreciativa. Dados e obras que não podem deixar de citar o fazem 
ampliando o período de observação para englobar governos anteriores a 
1964 ou pós-revolucionários. (Motta, 2003, t. 13, p. 245). 

Na pergunta realizada pelo General João Carlos Rotta ao Coronel 
Pedro Américo fica implícita a tentativa de conduzir o entrevistado a 
pensar que os dados positivos da “Revolução” são escamoteados pela 
mídia que, na mão do “revanchismo”, apenas denigre a imagem das Forças 
Armadas. 

A mídia nessa última década, e aqueles que hoje detêm o poder, fazem 
absoluta questão de omitir os acertos da Revolução. O senhor gostaria de 
falar alguma coisa?  

A resposta parece querer responder à mídia, de modo a defender o 
regime, e, da mesma forma, dar continuidade ao que o entrevistado 
afirmava. 

Poderia fazer um elenco de acertos, mas acho que o mais palpável e 
indiscutível é esse que acabei de citar: em 1964 éramos a 48a economia do 
mundo, e em 1984, vinte anos depois, éramos a oitava. Para não falar das 
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estradas que nós construímos, das comunicações implantadas no Brasil e 
tantas outras realizações. (Motta, 2003, t. 13, p. 247). 

Outro ponto que parece configurar em mais uma tentativa, por 
parte da organização da Coleção e dos entrevistados, em enaltecer o 
regime civil-militar refere-se ao comportamento do Congresso Nacional. 
Nos depoimentos é enfatizada a participação desta instituição como mais 
uma vitória da “Revolução” durante os vinte anos. O Congresso, acrescenta 
o General Luiz Augusto Cavalcante Moniz de Aragão, “[...] não era uma 
organização subordinada. Tinha limitações e seus integrantes, como bons 
políticos, sabiam identificar e responder aos anseios da sociedade, anseios 
da sociedade que representavam” (Motta, 2003, t. 12, p. 99). Desta forma, 
acreditam que o Congresso Nacional foi favorável à “Revolução” e as 
reações surgiram como “[...] uma voz ou outra reagindo [...]” (Motta, 2003, 
t. 1, p. 93), enfatizou o General Leônidas Pires Gonçalves. A oposição ao 
Regime Militar figura como pequenos incidentes ocorridos na condução de 
qualquer Revolução. Segundo as palavras do General Sebastião José Ramos 
de Castro, 

No campo político, não obstante a necessidade de luta contra as ações de 
guerrilha urbana e rural, de inspiração marxista-leninista, e dos climas de 
agitação social que foram promovidos, especialmente por seguidores dessa 
doutrina, foram sendo adotadas e consolidadas medidas a promover a 
abertura política, de forma cautelosa equilibrada e gradual. Os políticos 
cassados o foram por suas atitudes e estímulos à subversão comunista, por 
ataques abusivos ao Governo, às Forças Armadas e por atos de corrupção. 
(Motta, 2003, t. 1, p. 130 e 136). 

Os benefícios fornecidos pela “Revolução” são muitos e aparecem 
nos depoimentos à medida que são lembrados pelo entrevistador. Quando 
surge a questão: A Revolução trouxe benefícios ou problemas ao nosso 
País? , são poucas as respostas em que figuram como críticas ao Regime 
Militar. Em seu conjunto, elas procuram exaltar o período como um 
momento singular da história do Brasil, como pontuou o General Jaime 
José Juraszek: “Foi um período de progresso, de paz social, de emprego. 
Faço minhas as palavras do atual Comandante da Força: ‘Nunca houve um 
período, em toda a história republicana, em que os governos soubessem 
tão bem para onde iam e por onde iam’” (Motta, 2003, t. 6, p. 31). Ao ser 
indagado sobre os vinte anos de Regime Militar, o General de Brigada Ruy 
Leal Campello destaca que: 

O Brasil não parou. O País foi marchando, nas sendas do progresso. De 1964 
a 1985 o desenvolvimento foi notável, em todos os sentidos, na educação, 
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nos transportes, nas comunicações, na energia. Foi período de tranqüilidade 
de que desfrutamos. (Motta, 2003, t. 3, p. 73). 

Segundo a maioria dos depoimentos, a mídia esconde, dessa 
maneira, algo sumamente importante na batalha de memórias e, assim 
surge como escamoteadora dos “verdadeiros fatos” que, por sua vez, são 
trazidos pelos entrevistados e entrevistadores para não serem esquecidos, 
como está exposto na seguinte colocação do General Carlos Tinoco Ribeiro 
Gomes, 

A mídia não lembra dos êxitos da Revolução. Isto porque o Movimento 
Comunista Internacional, atuando permanentemente dentro da Revolução, 
e mesmo após a Revolução, sempre se preocupou em infiltrar-se no meio 
estudantil e nos meios de comunicação, de modo que, hoje, essas áreas 
estão mobilizadas com pessoal que teve origem naqueles elementos 
previamente escolhidos. (Motta, 2003, t. 10, p. 33). 

As realizações do Regime Militar no que tange ao desenvolvimento 
econômico, despontam nas memórias como as raízes do sucesso 
econômico brasileiro atual. São esquecidos, conforme os depoimentos, 
porque não faz parte do esquema explicativo do “revanchismo”. O 
Brigadeiro do Ar Marcio Cesar Leal Coqueiro, assim como muitos outros 
entrevistados, procura retrucar as investidas daqueles que se situam em 
campo oposto na batalha de memórias e, da mesma forma, se propõe a 
oferecer uma versão verdadeira dos fatos históricos: 

A mídia não pode esconder quem construiu a Ponte Rio-Niterói, em quem 
construiu a maior hidroelétrica do mundo, Itaipu, em quem implantou por 
este Brasil imenso tantas estradas asfaltadas. Quem aumentou a produção 
agropecuária e elevou a economia à posição de 8a do mundo, quem fez o 
Brasil crescer 10% ao ano... Não podem esquecer, mas omitem. Os jovens, 
hoje, só ouvem falar dos “anos de chumbo” e, jamais, da época do milagre 
brasileiro. (Motta, 2003, t. 10, p. 95). 

Ter levado o país à condição de 8a economia do mundo parece ter 
se constituído em mais um dos “progressos” levado a cabo pelos assim 
denominados revolucionários. A economia anterior a 31 de março de 1964 
é retratada como o exemplo maior de insucesso e incompetência de um 
governo corrompido pelos comunistas. Foi graças à “Revolução” e a 
competência dos governos sérios que o Brasil conseguiu chegar a esta 
posição na economia mundial. 

Talvez a razão em não se falar e/ou escrever sobre os “sucessos” da 
revolução, de acordo com a organização da Coleção, é a de não revelar a 
importância que os militares tiveram na execução de excelentes obras de 
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infra-estrutura e na condução de uma política repressiva sobre a 
subversão, pois não convém ao “revanchismo” elogiar um período em que 
foram excluídos do poder. Outro ponto é a comparação estabelecida pelos 
depoentes entre os períodos do regime e os anos posteriores. Como foi 
exposto acima, após a “Revolução”, eles entendem que ocorreu um 
desperdício, isto é, uma falta de seriedade dos políticos, já que suas 
administrações não chegaram aos “níveis excelentes” da “Revolução”. 

Acreditam os depoentes que, se os meios de comunicação fossem 
“isentos” ideologicamente, reconheceriam os acertos da “Revolução”, pois 
como destaca o General de Exército Sebastião José Ramos de Castro, 

A economia brasileira foi diversificada, o País teve acelerado ritmo de 
industrialização, foram criadas quatro grandes empresas estatais, a indústria 
de material de defesa teve grande incremento, a inflação foi debelada, 
particularmente nos governos Castello Branco e Médici. Conseguimos 
enfrentar a crise mundial do petróleo, incentivando o uso do álcool como 
combustível alternativo. (Motta, 2003, t. 1, p. 130 e 137).  

Do conjunto de depoimentos, percebe-se, também, a necessidade, 
por parte da organização da Coleção, em lançar críticas ao Exército e a 
outras instituições que colaboraram com a “Revolução” pela inexistência 
de material – textos, artigos, livros – que divulgue “a verdade histórica 
sobre o período revolucionário”. Talvez isso seja uma autocrítica que serve, 
talvez, para justificar a perda na batalha de memórias. 

Além das grandes realizações, há também o reconhecimento de que 
não conseguiram atingir todos os objetivos que desejavam. Porém, esses 
passam despercebidos frente à quantidade de realizações elementares 
para o desenvolvimento do Brasil. 

Como salvadores da pátria, os “governos revolucionários” levaram o 
país ao desenvolvimento econômico e a tranqüilidade social e política, sem 
a presença de esquerdistas. Assim o passado glorioso, destacado pelos 
depoentes, é utilizado para responder às críticas sofridas nos últimos 
tempos. É uma resposta que também tem como finalidade a reescrita da 
história, na qual as Forças Armadas e, sobretudo, o Exército, aparecem 
como elementos fundamentais na história pátria, pois eliminaram o perigo 
comunista e levaram o país a níveis excelentes de desenvolvimento 
econômico. Esta reescrita, da mesma forma, procurou elencar civis que 
compactuaram com a “Revolução” e que figuram como atuantes durante o 
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Regime Militar, mesmo que, anos depois tenham se desligado dos 
“governos revolucionários”. 

As grandes obras, quando aparecem em significativa parte dos 
depoimentos, surgem como “faraônicas”, fazendo parte de um repertório 
de realizações de governos comprometidos com o Brasil. Como mencionou 
o Tenente Coronel Moacir Véras, aqueles que foram banidos do país pela 
“Revolução”, ou seja, os praticantes do “revanchismo”, “[...] omitem os 
atos positivos realizados pela Revolução, mesmo que reconhecidos pelas 
mais destacadas personalidades do campo econômico, isto só para citar 
uma área da ação governamental”. Destaca ainda que os “revanchistas” 
apenas referem-se ao período “[...] como anos de chumbo e sangue, em 
virtude do combate ao terrorismo e à guerrilha [...]”. “É a desgastada 
posição do vencido que pretende ocultar as virtudes do vencedor”. (Motta, 
2003, t. 2, p. 362-363). 

“Crescimento econômico”, esta parece ser a expressão utilizada nos 
depoimentos para resumir o Regime Militar, como fez o Tenente Coronel 
Moacyr Véras, 

[...] sabe que as décadas de 1960 e 1970 foram muito boas para a economia 
brasileira, principalmente a segunda, a melhor década de toda a vida 
econômica do País. Nela, o Brasil cresceu mais de 10% ao ano, o que é 
fantástico [...]. Houve um progresso fabuloso nas telecomunicações. Nos 
transportes e no setor energético, também houve um crescimento muito 
grande. A indústria naval foi outro setor que progrediu a largos passos; se 
não me engano, chegamos a ser o terceiro do mundo na produção de 
navios. (Motta, 2003, t. 2, p. 361). 

Na reescrita da história, a qual pretende o Exército com esta 
Coleção, as transformações ocorridas no Brasil se deram a partir do caos 
estabelecido na área econômica. Segundo Moacyr Véras, 

Nas telecomunicações, o País era uma ilha. Dificilmente, se conseguia 
comunicação nem entre Rio-São Paulo; você tinha que dar o número e ficar 
esperando, e nem sempre obtinha êxito. Solicitava a ligação de manhã para 
falar à tarde. [...]. Era um drama! Não se conseguia, a linha estava sempre 
interrompida. A Revolução acabou com isso. (Motta, 2003, t. 2, p. 361). 

O governo Jango reaparece nas lembranças de Moacyr Véras 
maneira negativa, como se o Brasil estivesse caminhando para um 
precipício, e a Revolução como “salvadora” dos desastres econômicos: “em 
1964, a inflação, que era galopante, acabou e a economia se equilibrou” 
(Motta, 2003, t. 2, p. 363).  
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No campo social, alguns depoimentos destacam as habitações, 
sendo que “[...] a Revolução enfrentou o problema [...], sobretudo para as 
classes menos favorecidas, com a criação do Banco Nacional de Habitação 
(BNH) e as cooperativas habitacionais, sistema que funcionou com inegável 
êxito” (Motta, 2003, t. 2, p. 339), como lembrou o Coronel José Tancredo 
Ramos Jubé. Como uma “vitória” da “Revolução”, o sistema de habitação é 
apresentado como uma dádiva dos governos voltados para os problemas 
sociais do país.  

O Coronel José Tancredo Ramos Jubé também apontou que no 
campo da pesquisa cientifica foi dado “[...] outro passo muito grande [...]”, 
a qual foi “[...] bastante incrementada com a Revolução. Orgulho de nosso 
País, a EMBRATER, foi criada no Governo Costa e Silva. É importante 
ressaltar, particularmente para os mais jovens, que essa empresa vitoriosa 
é um produto da Revolução”. (Motta, 2003, t. 2, p. 339). 

Outros elogios à “Revolução” e seus desdobramentos também 
aparecem no campo da Educação, em que acreditam terem realizado 
conquistas importantes com a criação da disciplina de Educação Moral e 
Cívica e dos programas brasileiros de combate ao analfabetismo. Porém, 
não deixam de mencionar que de nada adiantou tais conquistas, se todo o 
setor foi entregue “aos revanchistas”, que anulam as “vitórias” da 
“Revolução” e, segundo afirmam, distorcem os fatos. 

A redução do número de partidos em apenas dois - a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) - foi colocada como uma conquista firmada pela “Revolução”. Os 
partidos surgem como “empecilhos” para muitos dos depoentes, assim 
como muitos políticos que não se preocupavam com os rumos do país e 
não proporcionavam o desenvolvimento da nação. Segundo as palavras de 
General Hélio Ibiapina Lima, “no campo político, conseguimos a redução 
do número de partidos, o que todo mundo desejava; a organização e 
regulamentação do processo eleitoral acabando com a desordem 
existente. O Brasil ficou conhecido no exterior, por sua capacidade 
administrativa. (Motta, 2003, t. 2, p. 190). 
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Conclusão 

As narrativas que foram analisadas acima demonstraram a 
permanência de uma batalha no campo da memória entre aqueles que 
estiveram na oposição ao regime e, como podemos perceber, os que 
atuaram em colaboração com os governos dos cinco generais presidentes. 
Nessa batalha, procuram cada um a seu modo, historiar a ditadura civil-
militar a partir de suas lembranças, tecendo abordagens carregadas de 
sonhos, paixões, decepções, emoções, traumas, etc. No caso dos 
depoimentos analisados, podemos verificar que cada narrativa constituiu-
se em uma resposta, ou melhor, um “tiro” na batalha pela memória da 
ditadura civil-militar, frente às ações das esquerdas nesse campo. Esse 
duelo pela memória parece permanente, visto que os atores sociais 
daquele período encontram-se vivos, além das suas instituições 
permanecerem dispostas em representá-los nessa luta, como fez o 
Exército na publicação dos depoimentos e em outras atividades. 
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História Oral e comunidade local: a prática na 
exploração dos significados de um patrimônio cultural 

                                                                                       CLARO, Lisiane C.1  

Introdução 

Esse artigo apresenta a História Oral como um método eficaz na 
busca dos significados atrelados a objetos que configurem o patrimônio 
cultural das comunidades locais. Nesse sentido, a importância da História 
Oral é percebida por meio de um estudo realizado em torno de um 
patrimônio cultural, e seus significados, situado na cidade de Rio Grande: O 
Complexo Rheingantz. 

Dessa forma, o trabalho está estruturado de maneira a utilizar-se da 
História Oral em perspectivas de um estudo qualitativo.2 Nesta direção, 
cabe aqui ressaltar que Lucien Febvre afirma: 

A história fez-se, sem dúvida, com documentos escritos. Quando há. Mas 
pode e deve fazer-se sem documentos escritos, se não existirem... Faz-se 
com tudo o que a engenhosidade do historiador permite utilizar para 
fabricar o seu mel, quando faltam as flores habituais: com palavras, sinais, 
paisagens e telhas; com formas de campo e com más ervas; com eclipses da 
lua e arreios; com peritagens de pedras, feitas por geólogos e análises de 
espadas de metal, feitas por químicos. Em suma, com tudo o que, sendo 
próprio do homem, dele depende, lhe serve, o exprime, torna significante a 
sua presença, atividade, gostos e maneiras de ser (FEBVRE, 1949: 4281 
apoud LE GOFF, 1990:  30). 

No entanto, não apenas pela falta, discorrida por Lucien Febvre, 
desses documentos escritos optou-se por utilizar a metodologia de História 
Oral nesse trabalho. Utiliza-se esse método, por acreditar que a história se 
expressa na oralidade (e vice-versa) e amplia as visões acerca de um 
determinado assunto ou objeto de pesquisa. Assim sendo, 

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a 
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite 
heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida 
do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de 
trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de 

                                                             
1 Lisiane é Historiadora pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Aluna 
especial do Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural – UFPEL. 
2 Em concordância com as idéias apresentadas por Hart (2002), as quais serão 
percebidas no trabalho que segue. 
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dentro da comunidade. Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os 
idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, 
a compreensão – entre classes sociais e entre gerações. E para cada um dos 
historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode dar 
um sentimento de pertencer a determinado lugar e a determinada época. 
Em suma, contribui para formar seres humanos mais completos. 
Paralelamente, a história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da 
história, ao juízo autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para 
uma transformação radical no sentido social da história (THOMPSON, 
1992:44). 

Esse “sentido social da história”, preconizado por Thompson (1992), 
é expresso por meio da pesquisa qualitativa. Portanto, é nesse sentido que 
Hart (2002) aponta a “Investigação Qualitativa”, a qual consiste em várias 
tradições distintas, como a etnografia, a fenomenologia e a pesquisa 
narrativa. Além disso, esse pensamento vai ao encontro à idéia de Morin 
(2004), o qual defende que para problemas novos a serem pesquisados ou 
para antigos problemas recentemente percebidos, é preciso propor e 
utilizar novos métodos de abordagem. Ainda nessa perspectiva, Pádua 
(2007) afirma que esse tipo de trabalho considera valores, representações 
e motivações sociais, com o propósito de identificar o significado dos 
processos e fenômenos sociais. 

Nesse trabalho, o método da História Oral, utiliza-se por meio de 
relatos de antigos funcionários, de descendentes desses ex-empregados da 
fábrica, bem como narrativas verbais de pessoas que estiveram envolvidas 
nos processos jurídicos a respeito da falência. Esses relatos expressam os 
sentimentos acerca da Companhia União Fabril3 e, por conseqüência, do 
Complexo Rheingantz. Por meio das entrevistas realizadas com essas 
pessoas, será possível entender quais os significados arraigados ao local.  

 

A estrutura Rheingantz e seus significados 

O patrimônio cultural constituído pelo Complexo Rheingantz é 
formado pela escola e creche, sedes sociais e moradias de seus antigos 
empregados. 

                                                             
3 Empresa que teve suas atividades até o ano de 1969 e fazia parte do Complexo 
Rheingantz, visto que todo entorno da fábrica era elaborado a partir das 
necessidades dessa Indústria de Têxteis. 
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Essa vila de operários é dividida em um “corredor”, que fica 
localizado atrás da Avenida Rheingantz e na parte situada à avenida. Essas 
são as “Casas da Fábrica” 4 foram construídas como “casas-em-fita” e são 
localizadas ao lado do quarteirão dos pavilhões de atividade industrial. 

Nessas casas que estão localizadas no entorno da fábrica principal 
eram reservadas para os mestres (chefes de setores) e pessoas que 
trabalhavam em “postos chaves”, como na caldeira, na parte elétrica, nas 
oficinas de manutenção de máquinas. Além dessas moradias, é sabido que 
existiram casas pertencentes ao Complexo Rheingatnz em outros locais, 
como na “Vila São Paulo”, segundo informações obtidas por meio de 
entrevista com uma ex-operária. As famílias de operários residiam 
pagando um valor relativamente baixo se comparado a outros aluguéis da 
cidade. Abaixo, algumas informações sobre o cotidiano da fábrica: 

(...) tinha uma sirene... (tinham três turnos a fábrica, ela trabalhava 
diuturnamente) e quando tinha qualquer problema era acionada a sirene. 
Então claro, se acionada uma sirene aqui dentro da fábrica, todo mundo 
aqui dessas casas escutavam. O meu pai cansou de levantar e ir porque era 
algum problema (...) podia ser na parte elétrica, podia ser na caldeira, podia 
ser em alguma máquina, né. Então as pessoas por isso moravam e assumiam 
um compromisso de estar sempre à disposição. (Trecho da entrevista 
realizada com a Srª. Gilda Oliveira, no dia 26.10.2010). 

O que muito chama atenção, é esse vínculo estabelecido entre o 
funcionário e o local de trabalho. O comprometimento tanto do 
trabalhador com o serviço, quanto dos administradores com seus 
colaboradores, marca a história da fábrica – inclusive no período de 
decadência – assim é demonstrado um dos significados desse patrimônio. 
A partir de 1964, as demissões começaram a ser mais freqüentes e para 
“vencer” a produção, os funcionários mais antigos ficavam até mais tarde 
realizando suas funções na fábrica.  

O Complexo, nesse período, ainda contava com uma creche para as 
crianças com idade inferior à necessária para ingressar na vida escolar. 
Além disso, ficava situado em frente à Vila Operária o Grupo Escolar 
Comendador Rheingantz: 

Tinha uma creche, que funcionava aqui onde é o “Nela Pietra”, agora 
pizzaria, ali era a creche e eram freiras lá do Joana d´Arc que cuidavam as 
crianças, tinham funcionário e tal, e quando essas crianças tinham idade de 

                                                             
4 Nomenclatura que aparece em antigos relatórios de fábrica e exposta no trabalho 
de Vivian Paulitsch. 
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entrar (naquela época nem tinha pré escola) de entrar na escola regular, 
então, tinha essa escola eu não sei te dizer no início se era particular, isso ai 
não sei te dizer, mas na minha época quando eu entrei pra estudar era já do 
estado (...) eu entrei com sete anos, eu entrei em 1954, na primeira série. 
(Trecho da entrevista com a Srª. Gilda Oliveira, realizada no dia 26.10.2010). 

Havia a Sociedade de Mutualidade (casarão localizada à esquina da 
Av. Rheingantz), a qual servia como uma “segurança” caso o trabalhador 
necessitasse de atendimento médico, auxílio de funeral ou produtos 
farmacêuticos. O casarão onde se localizava a Sociedade Mútua mantinha 
um armazém de gêneros de primeira necessidade além de atividades 
relacionadas ao de lazer, como biblioteca e jogos como bilhar. 

No relato da filha de um antigo funcionário da Cia. União Fabril, a 
qual teve a presença da fábrica muito forte durante todo seu 
desenvolvimento como pessoa, são percebidas as preocupações 
administrativas a respeito da saúde de seus colaboradores. O Complexo 
dispunha de um ambulatório que possuía clínico geral, pediatra e 
ginecologia obstetra. Além do ambulatório de enfermagem contar com 
médicos, possuía um enfermeiro preparado para dar os primeiros socorros 
em caso de acidentes na fábrica. Com relação a esse ponto, a Srª. Gilda 
recorda a existência de uma farmácia de manipulação com farmacêutico 
disposto pela empresa. Nessa área da saúde, a fábrica oferecia aos seus 
funcionários atendimento a dentista, o qual atendia suas consultas na sede 
do Sindicato dos Trabalhadores, localizada próxima à fábrica, na Avenida 
Buarque de Macedo.  

Os operários contavam, além disso, com o restaurante localizado no 
recinto nomeado “União Fabril”, o qual servia cerca de 600 refeições 
diárias e possuía um baixo custo ao operário. Sobre essa sede social, Gilda 
Oliveira coloca: 

Sabe que eu lembro, que no União Fabril tinham aqueles bailes, (...) faziam 
eventos à noite. Umas festas, assim, para os funcionários poderem ir com 
suas famílias e era muito bom porque todo mundo se conhecia e tinha 
aquele entrosamento. E, eu acho que por isso, assim, que agente participou 
tanto da vida da fábrica. (...) E tu sabes que tinha uma coisa muito 
interessante: (...) eles faziam o natal dos filhos dos operários e na época (...).  
Lembro (...) que eles faziam a festa, então eles dividiam o salão da União 
Fabril, como se fosse uma tenda de quermesse e os brinquedos divididos 
por idade (...) e quando chegava lá, tinha o Papai Noel... e era muito bom! 
(Trecho da entrevista com a Srª. Gilda Oliveira, realizada no dia 26.10.2010). 
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Nesse trecho da entrevista é possível perceber a função da União 
Fabril, a qual servia de local para a socialização dos funcionários da 
empresa. 

Além disso, facilitando a vida dos colaboradores, a Cooperativa de 
consumo, junto ao casarão, possuía uma baixa margem de lucro 
favorecendo assim os funcionários da indústria Rheingantz. 

O Esporte Clube União Fabril, possuía gramado para atividades 
como futebol, campos para basquete e vôlei, cancha e salões para torneios 
de bilhar, tênis de mesa, pingpong. O salão de festas era muito utilizado 
em eventos da fábrica, como já se pôde entender. 

A Sociedade de Mutualidade, no período aqui estudado, era 
responsável pelo “Fundo de Auxílio”, que disponibilizava ajuda de custo 
para casamentos, auxilio em caso de viuvez, amparo aos filhos e invalidez. 
Assim, o trecho abaixo demonstra: 

(...) Tinha um fundo de empréstimo. Aquele fundo de empréstimo. Era dado 
ao empregado dentro do possível, ou por outra, dentro do que determinava 
os respectivos estatutos; um tanto por cento sobre... se não nos falha a 
memória, um tanto por cento sobre o ordenado de cada um. Dali saía a 
assistência médica, até a assistência funeral, funerária tinha. Está 
compreendendo? Muito bem... eu tinha... mantinha uma cooperativa... dos 
empregados que se achava então a Sociedade Mutualidade. E tinha um 
ambulatório.Me recordo perfeitamente que nesse ambulatório... nesse 
ambulatório da fábrica trabalharam, já depois que entrei prá fábrica, o Dr. 
Brum, Dr. Espíndola, Dr. Nelo Germano e ultimamente o Dr. Wilson Soares 
(trecho de entrevista com Alípio Magalhães, em 26.05.1981). 

Além desses cuidados com os trabalhadores voltados à saúde, 
moradia e alimentação, foi relatada nas entrevistas realizadas, havia 
atenção para com os filhos dos operários no sentido de lazer e 
descontração. Durante as festas de Natal organizadas pela União Fabril, 
por exemplo, eram distribuídos brinquedos às crianças por faixa etária. 
Com muito saudosismo percebido em olhos brilhantes, a memória de um 
desses filhos de funcionário lembra que “distribuíam os brinquedos da 
Estrela- melhor marca na época!” (Trecho da entrevista com a Srª. Gilda 
Oliveira, realizada no dia 26.10.2010). 

Nessa retrospectiva acerca da gênese do Complexo Rheingantz e de 
como era formada essa estrutura, o imaginário floresce na tentativa por 
reconstruir parte do que foi essa história, marcada por tanta inovação e 
audácia. Essa brincadeira da mente (de todos os leitores desse trabalho) e 
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da memória (daqueles que vivenciaram parte dessa trajetória), talvez 
tenha dificuldades em imaginar como essa forte representação da 
indústria têxtil gaúcha demonstraria um processo declinativo. Assim, 
esboçarei alguns indícios dessa queda empresarial – esse, sem dúvida, é o 
significado que mais entristece os sujeitos dessa história. 

 

O significado de decadência 

Um dos significados atribuídos ao Antigo Complexo Industrial está 
pautado na memória das manifestações do declínio e suas especificidades. 
Por meio dos relatos dos sujeitos desse estudo, esse significado pôde ser 
percebido. 

Os sinais de decadência em termos de atividade e espaço industrial 
da Companhia União Fabril em Rio Grande são percebidospor meio da 
imprensa local5. No entanto, são as entrevistas realizadas com antigos 
operários da fábrica que revelam os sentimentos presentes em torno do 
patrimônio local. 

Na investigação sobre as percepções dos antigos funcionários, foi 
curiosa a colocação que muitos entrevistados fizeram. Muitas das 
narrações expostas comentavam que não esperavam a falência da fábrica. 
Não obstante, percebiam as progressivas demissões. Contudo, os 
dispensados eram, principalmente, funcionários que possuíam um ingresso 
na empresa mais recente e por tanto o fato não chamava tanto à atenção 
dos outros trabalhadores.  

Não imaginávamos que a fábrica com aquela dimensão toda, com aquela 
fama que teve, ia acabar assim... Até achávamos estranhas as demissões. 
Mas pensei como muita gente pensou né, que era uma fase ruim. Falência? 
Não, isso não... Acho nenhum colega meu pensou nisso. A coisa era muito 
pior do que agente pensava! (Trecho da entrevista com Srª. Carmem 
Siggmond, ex-operária, em 03.03.2009). 

Por mais que os ex-funcionários da fábrica não esperassem essa 
declaração da empresa como massa falida, em 1968, as demissões, as 
quais os trabalhadores percebiam, já apontavam esse declínio de atuação 
no empório industrial têxtil. 
                                                             
5 Ver monografia de conclusão de curso “O descaso com a História: Origens da 
decadência da Cia. União Fabril e a Educação patrimonial para a (re) valorização do 
Complexo Rheingantz” CLARO, Lisiane C. 
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Cabe ressaltar que o ano de 1964 representa o início desse declínio 
produtivo da Companhia União Fabril6, devido aos casos de demissões 
relatados nas entrevistas e do contato que tive com documentos como 
carteiras de trabalho acusando a saída dos trabalhadores nesse ano, 
conforme depoimento a seguir: 

Os guris do SENAI antes estavam sempre lá na fábrica. Claro, trocavam toda 
hora né, porque era um tempo determinado pra eles trabalharem lá. Fazia 
parte dos cursos que eles faziam. Era um estágio dos cursos. Até tinha 
alguns que ficavam trabalhando na Rheingantz, mas isso antes das 
demissões. Quando começaram, aos pouquinhos, a mandar o pessoal “pra 
rua” já nem chamavam mais os guris. Isso, seguido do novo regime dos 
militares (Antônio, ex-funcionário da fábrica, em 05.09.2010). 

Por meio de passagens como esse trecho relatado por Antônio é 
visível que a fábrica, a qual um dia abriu espaço para a formação 
profissional de jovens e estudantes em busca de qualificação, passa a não 
oportunizar mais esse espaço de crescimento profissional. A oportunidade 
já não é mais, a partir de meados de 1960, uma característica da fábrica de 
têxteis. Além disso, podemos perceber essa mesma percepção a partir da 
fala da entrevistada Srª Eloí: 

Eles tiveram que diminuir o pessoal (...) foram diminuindo e agente, as mais 
antigas ficaram trabalhando. Assim: agente tinha que soltar, por exemplo, às 
seis horas, mas tinha serviço. Então, agente ficava até as dez, porque 
mandaram o pessoal pra casa porque não podiam pagar claro, tava indo à 
falência, então agente como era mais antiga e gostava. (...) não se 
prejudicava muito porque morava perto e trabalhava aí eu não trabalhava 
de apontadora, eu trabalhava limpando peça (...) depois da produção 
(trecho de entrevista com Srª Eloí Maciel em 11.10.2010). 

O trecho acima aponta que devido a essas demissões que 
ocorreram na fábrica, os funcionários trabalhavam em horários os quais 
não eram comuns anteriormente ao processo de declínio da fábrica. Além 
disso, esses empregados realizavam mais funções que as comuns a sua 
rotina de fábrica anteriormente. 

 

 

                                                             
6 Ver monografia de conclusão de curso “O descaso com a História: Origens da 
decadência da Cia. União Fabril e a Educação patrimonial para a (re) valorização do 
Complexo Rheingantz” CLARO, Lisiane C. 
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Considerações Finais 

A partir desse estudo de caso, é possível perceber alguns 
significados do Complexo Rheingantz que forma um patrimônio local de 
Rio Grande. Esses significados foram extraídos por meio do uso da 
metodologia de História Oral. Nesse sentido, foram percebidos 
sentimentos que estão diretamente ligados com os locais de moradia, 
locais de estudo e locais de encontros sociais. Enfim, o significado que 
conecta a vida pessoal com a vida no trabalho. 

Além dessa representação oportunizada através do antigo 
Complexo Industrial, o significado de abandono com o término das 
atividades fabris, aponta o vínculo que é capaz de motivar possíveis 
cuidados com o local. Esse se modifica com o passar dos tempos, não 
obstante, mantém fortes as lembranças que constituem o entorno do 
ambiente, a partir das memórias da comunidade local. 

Dessa maneira é que o presente artigo aponta a eficácia da História 
Oral trabalhada junto das comunidades locais, com a finalidade de explorar 
os significados que certo patrimônio possui no ambiente o qual compõe. É 
importante ressaltar que um patrimônio só pode ser preservado se 
realmente possuir um elo entre identidade, significados e memórias. O 
trabalho com a Oralidade, nesse sentido, é capaz de instigar o sentimento 
de pertencimento7 da comunidade local. 

Portanto, julga-se imprescindível o trabalho direto com a 
comunidade local na busca por cuidados e preservação para com o seu 
patrimônio. Assim, o exercício da oralidade no campo da História, é grande 
motivador na investigação acerca dos sentimentos transmitidos e 
provocados a partir da herança cultural que é transmitida entre as 
gerações. Considera-se, assim, que apenas após esse trabalho de 
investigação acerca dos sentimentos e significados, é possível falar-se em 
preservação e revigoramento. 

 

 

 

                                                             
7 Sentimento descrito e explorado por Horta em “Guia Básico de Educação 
Patrimonial”. 
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ENSINO DE FILOSOFIA NO COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE:  
um olhar histórico e crítico para a disciplina de filosofia de 

1960 a 2008 
Letícia Maria Passos Corrêa1  

 

Introdução 

Para que serve este estudo? Quais são, de fato, as verdadeiras 
influências da Filosofia na realidade cultural de Pelotas? Como se deu esta 
trajetória? Como o Ensino de Filosofia era visto pelos docentes e pelas 
classes discentes de épocas anteriores? Qual é a relação entre 
determinados contextos políticos e acontecimentos históricos com a 
prática desenvolvida em sala de aula? 

O presente texto apresenta uma pesquisa que investiga o histórico 
do Ensino de Filosofia no Colégio Municipal Pelotense (Rio Grande do Sul) 
de 1960 até o ano de 2008. A proposta apresentada integra o trabalho que 
está sendo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Pelotas, em nível de Mestrado. Conforme Amaral: 

É inegável que todo grupo social que esquece o seu passado, que apaga sua 
memória, acaba por perder sua identidade, tornando-se uma presa fácil das 
artimanhas das relações de poder. Certamente, a compreensão do presente 
é incompleta sem a inserção do passado, da experiência vivida e 
consolidada. Portanto, o presente acaba perdendo o sentido se não se tem, 
na consciência histórica, um instrumento para a construção do futuro. 
(2002, p. 21). 

Este estudo nasce de um profundo sentimento, engajamento e 
vontade de saber mais, conhecer, ampliar e desenvolver a temática sobre 
o Ensino de Filosofia.  

Ao pensar em como poder-se-ia desenvolver processos de 
aprendizagem em Filosofia ou em como deveria ser esse ensino, surge o 
sentimento de querer conhecer e saber mais sobre o que já foi realizado e 
desenvolvido aqui nessa região, especialmente na cidade de Pelotas. 
Pesquisar sobre acontecimentos ocorridos no passado certamente poderá 

                                                             
1 Universidade Federal de Pelotas, Licenciada em Filosofia (UFPel), Mestranda no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (UFPel), Bolsista CAPES. 
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contribuir para que se possa aprender, retomar, criticar e discutir o atual 
ensino de Filosofia. Conforme Geraldo Balduíno Horn: 

Percorrer a trajetória do ensino de filosofia significa buscar ampliar a 
compreensão sobre sua configuração na escola contemporânea. Tem-se a 
consciência da impossibilidade de encontrar respostas às questões que 
emergem do percurso trilhado, mas entende-se que, ao resgatá-lo, outras 
interrogações serão suscitadas, permitindo que novos objetos se 
apresentem como focos de especulação, pois o cultivo do entendimento 
implica em perquirir respostas, sabendo que não existem certezas. (HORN, 
In GALLO, 2000, p. 17) 

Ao refletirmos sobre história, é possível pensar erroneamente em 
fatos distantes e acontecidos em um passado longínquo. No entanto, se 
houver uma reflexão sobre determinados acontecimentos, facilmente 
percebe-se a importância dos mesmos e suas influências sobre nosso 
contexto atual.  Pesquiso, então, sobre como se deram os processos 
históricos de ensino de filosofia em Pelotas, através de estudo de caso2, o 
caso do CMP, que contribuiu significativamente para a história da 
educação pelotense. Investigo quais categorias filosóficas influenciaram 
este ensino, traçando uma linha do tempo onde poderá ser mostrada a 
importância dos estudos de filosofia e suas influências desde o início da 
década de 1960, a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1961, passando 
pela Ditadura Militar3, pela implementação da Lei de Diretrizes e Bases de 
1971, pela restituição do Regime Democrático em 1985, pela instauração 
da Lei de Diretrizes e Bases vigente até os dias de hoje, promulgada em 
1996, até a chegada ao contexto atual, quando poderá ser traçado um 
paralelo entre a Filosofia e sua importância para a História da Educação de 
Pelotas.  

                                                             
2 Segundo Antonio Carlos Gil, o estudo de caso “consiste no estudo profundo e 
exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 
detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados” (2002, p. 54).  

3 A Ditadura Militar se caracteriza por uma forma de governo em que o país é 
liderado por militares. Representou no Brasil um período antidemocrático, em que 
não se tinha liberdade, nem para escolher nossos representantes, tampouco para 
expressão de pensamentos e ideias que fossem contrárias às propostas pelos 
dirigentes do país. Este período aconteceu na História do Brasil a partir do Golpe 
Militar de 1964 e se estendeu até 1985, quando iniciou-se, a partir da sociedade 
civil organizada, um processo de mobilização com vistas à instauração da 
Democracia no país. 
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A educação, devido às exigências da contemporaneidade, passa por 
um período de desafios. Formar adultos críticos, éticos, lógicos e 
comprometidos com o coletivo perante o contexto caótico em que se 
encontra a sociedade brasileira soa quase como utópico. É nesse meio que 
a Filosofia reaparece e vem ganhando cada vez mais espaço nos currículos 
escolares. Diante de um momento de crise, onde não se tem mais modelos 
educacionais a serem seguidos e os valores humanitários também se 
perderam, a Filosofia atualmente é lembrada como algo que, mesmo longe 
de se comprometer a solucionar todos os problemas universais, ainda se 
apresenta, devido a sua capacidade reflexiva e de formulação de conceitos, 
como uma esperança no que concerne à formação de sujeitos mais éticos, 
conscientes e indagadores. Tania Dauster fala sobre o que vem a ser esta 
crise: 

O significante “crise” habita o discurso, tanto do senso comum, como dos 
códigos teórico, político e social, implica uma constatação de rupturas com 
padrões postos, dúvidas, incertezas, transições, embaraços, tensões, 
conflitos. Indica um momento perigoso ou decisivo. Certamente, é um 
momento dramático. (DAUSTER, In BRANDÃO, 2000, p. 79) 

Ao mesmo tempo em que hoje se fala muito em um retorno da 
Filosofia aos bancos escolares, justamente pelas circunstâncias desse 
momento de crise, em outros momentos, o mesmo não aconteceu. A 
partir da implementação da Ditadura Militar no Brasil, a Filosofia, em outro 
período de crise, por representar fonte de perigo em uma época em que o 
pensar era proibido, foi banida dos currículos escolares. Este processo de 
extinção se deu a partir da dita Reforma de 1971, quando houve uma 
mudança significativa na estrutura do ensino brasileiro. Sobre o tema, tem-
se que: 

A reforma de 1971 aumentou o número de matérias obrigatórias em todo o 
território nacional. (…) Como conseqüência ficou prejudicada a liberdade 
dos sistemas estaduais e dos estabelecimentos de introduzirem outras 
matérias. Disciplinas mais reflexivas – que podem favorecer a discussão 
crítica como Filosofia, Sociologia, Psicologia, etc. - deixaram de ser 
ministradas no ensino de 2º grau (PILETTI; PILETTI, 1991, P. 207). 

Em decorrência da eliminação da Filosofia dos currículos escolares, 
várias gerações a ela não tiveram acesso. No Colégio Municipal Pelotense, 
de acordo com documentos arquivados na instituição, a extinção da 
disciplina de Filosofia se deu no ano de 1972. Frente a isto, em geral, o 
conhecimento filosófico se tornou uma experiência educacional pouco 
acessível e um conhecimento elitizado, em termos da educação brasileira. 
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Felizmente, hoje, 25 anos após o fim da Ditadura Militar, a reinserção da 
Filosofia no conteúdo programático das escolas acontece através da Lei nº 
11.684/08, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos 
do ensino médio. Entretanto, passados três anos da instauração da lei, o 
que se percebe na conjuntura das escolas é que ela ainda está longe de ser 
efetivada conforme a sua proposta. Algumas escolas não oferecem o 
Ensino de Filosofia e Sociologia em todos os anos do Ensino Médio, outras 
intercalam Filosofia e Sociologia e muitas não possuem profissionais 
capacitados para o ensino dessas disciplinas. Não é rara a permanência de 
professores de outras áreas e as ausências de Licenciados em Filosofia e 
em Sociologia nas salas de aula. Outro problema ainda é em relação ao que 
se deve ensinar. Na visão de professores não capacitados, as aulas de 
Filosofia podem servir como oportunidades para discussões sobre 
atualidades, autoajuda e outros temas que estão longe de ser filosóficos. 

Todavia, para que possamos entender os processos pelos quais o 
Ensino de Filosofia passou, certamente se faz importante investigar os 
contextos históricos passados, até alcançarmos o momento presente 
quando consideramos ser viável identificar e reconstituir/traçar 
paradigmas com vistas a contribuir para uma continuidade da prática 
filosófica. 

A pesquisa visa enriquecer e contribuir com três segmentos: Ensino 
de Filosofia, História de Pelotas e Memorial do Colégio Municipal 
Pelotense. Investigo sobre a memória da História da Educação local e 
regional através de diversos tipos de materiais e acervos documentais 
temáticos (História de Pelotas, do Colégio Pelotense, etc) e, através desta 
reconstrução, torna-se possível perceber aproximações e  distanciamentos 
em relação a embasamentos pedagógicos. Tendo como base que o 
passado desta cidade esteve e está interligado aos contextos da história 
brasileira e mundial, procurar-se-á entender os processos histórico-
educacionais anteriores que contribuíram para o surgimento de novas 
situações no campo vinculado ao Ensino de Filosofia. 

Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa é investigar sobre o 
Histórico do Ensino de Filosofia na cidade de Pelotas/RS, de 1960 até 2008, 
no Colégio Municipal Pelotense. Como objetivos específicos, a pesquisa 
pretende reconstituir a memória da História da Educação local e regional 
através de diversos tipos de materiais e acervos documentais e conhecer 
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quais discursos, mídias e linguagens permearam o Ensino de Filosofia 
desde 1960, anos que antecederam o Golpe Militar de 1964, passando 
pelo Período Ditatorial, até chegar ao contexto educacional do ano de 
2008 no Colégio Municipal Pelotense; objetiva, também, traçar 
aproximações e perceber os distanciamentos em relação a embasamentos 
pedagógicos utilizados no passado e a ferramentas metodológicas 
empregadas atualmente. Intenciona-se, por fim, analisar o papel da 
criticidade no Ensino de Filosofia realizado na instituição. 

As discussões e análises são realizadas com embasamento em 
pressupostos teóricos oriundos de uma perspectiva histórico-crítica. Nesta 
perspectiva, Dermeval Saviani aparece como um expoente, dada sua 
contribuição para a formulação da teoria em questão. Entretanto, neste 
trabalho não foram utilizadas somente fontes relativas ao autor, o que 
justifica que se adote uma perspectiva histórico-crítica ao invés de usá-la 
como único referencial teórico.  

São, também, aqui utilizados como referências autores que 
trabalham com o Ensino de Filosofia e Filosofia da Educação, nomes como 
os de Antônio Joaquim Severino, Silvio Gallo, Walter Kohan, entre outros. 
Como o trabalho tem ainda seu caráter histórico, utilizo também autores 
que contribuem teoricamente acerca do uso de entrevistas, da memória e 
História Oral, tais como Verena Alberti e Júlio Pimentel Pinto, entre outros. 

 

Metodologia e Justificativa 

Como procedimentos metodológicos a serem utilizados na 
consecução do estudo proposto, pretende-se utilizar pesquisas 
bibliográficas de embasamento teórico e pesquisas documentais através 
de fontes em arquivos históricos que compõem e guardam a memória das 
antigas práticas de Ensino de Filosofia realizadas no Colégio Municipal 
Pelotense, tais como: 

 arquivos disponíveis na Biblioteca Jorge Salis Goulart (Biblioteca 
do Colégio Municipal Pelotense) 

 planos de ensino da instituição a ser pesquisada; 

 projetos político-pedagógicos de diferentes épocas da pesquisa; 

 documentos do Colégio, arquivados em setores diversos – 
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Coordenação Pedagógica, Museu e  Arquivo Morto; 

 referências em  legislações nacionais vigentes em cada época da 
pesquisa – Plano Nacional de Educação (1962), Plano 
Complementar de Educação (1966), Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394 – 1996), Plano Nacional de 
Educação (1998), Lei  nº 11.684/08; 

 entrevistas com professores de Filosofia que possam prestar 
depoimentos através de memórias sobre as épocas propostas. 

A pesquisa é de cunho qualitativo e explicativo e dialoga com as 
tradições de Estudo de Caso. Segundo Antonio Carlos Gil, o estudo de caso 
“consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 
praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados” 
(2002, p. 54). 

São utilizados dois métodos em especial: Análise Documental e 
Entrevistas Semi-estruturadas (perguntas abertas, sem alternativas, 
dissertativas e com roteiro prévio), Temáticas e Observacionais para 
diferentes etapas da pesquisa. Pretende-se colher dados através de 
entrevistas, fontes impressas, manuscritas, iconográficas e orais 
procurando retomar informações que possam sustentar a pesquisa 
proposta. A Análise Documental e as Entrevistas fornecerão o 
embasamento necessário à credibilidade da pesquisa. Para Gamboa, 
“investigação vem do verbo vestígio, que significa “seguir as pisadas”. 
Investigação significa a busca de algo a partir de vestígios.” (2007, p. 25) 
Assim, somados estes vestígios encontrados, pretende-se contar como foi 
este período e extrair as devidas conclusões. 

Sobre as pessoas entrevistadas, vale salientar que os sujeitos foram 
escolhidos intencionalmente. Selecionei algumas pessoas porque as 
considerei importantes, a partir de seus perfis diferenciados, que serviram 
de base para incluí-las na amostra, em diferentes etapas da pesquisa. Os 
relatos destas pessoas podem nos permitir aprofundar e entender os 
sentidos que os sujeitos entrevistados podem mostrar.  A escolha por 
entrevistas também se dá pela necessidade de um instrumento que possa 
desencadear revelações, fatos, emoções e subjetividades nos 
entrevistados. Verena Alberti (2005, p. 31), sobre a escolha dos 
entrevistados, fala: 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
204                                                                                      [anais] 

A escolha dos entrevistados não deve ser predominantemente orientada por 
critérios quantitativos, por uma preocupação com amostragens, e sim a 
partir da posição do entrevistado no grupo, do significado de sua 
experiencia. Assim, em primeiro lugar, convém selecionar os entrevistados 
entre aqueles que participaram, viveram, presenciaram ou se inteiraram de 
ocorrências ou situações ligadas ao tema e que possam fornecer 
depoimentos significativos. O processo de seleção de entrevistados em urna 
pesquisa de história oral se aproxima, assim, da escolha de "informantes" 
em antropologia, tomados não como unidades estatísticas, e sim como 
unidades qualitativas - em função de sua relação com o tema estudado -, 
seu papel estratégico, sua posição no grupo etc.   

Em relação ao período de tempo proposto, apesar de 50 anos 
representar um espaço temporal bastante grande para ser analisado em 
uma dissertação de mestrado, a escolha fica justificada da seguinte forma: 
em alguns períodos, tem-se acesso a uma forte presença de dados e, em 
outros, infelizmente, não. Em visitas aos setores pesquisados no Colégio 
Municipal Pelotense, em especial ao Museu e ao Arquivo Morto da 
instituição, observa-se que em alguns períodos não foram arquivados 
dados pedagógicos sobre o Ensino de Filosofia na escola. Seja por uma 
imposição da ditadura ou por simplesmente terem se perdido no tempo, 
há períodos nos quais foram encontrados somente dados administrativos, 
tais como custos, manutenções e livros-ponto de funcionários e 
professores. Nesses períodos, em que não houve acesso à análise 
documental de dados pedagógicos significativos para a pesquisa, 
intenciona-se realizar as entrevistas como um complemento.  

Por outro lado, existem períodos nos quais não existe acesso a 
relatos orais de entrevistados, pois alguns professores da época na 
instituição já são falecidos. Outro agravante seria o período em que não 
existiu o Ensino de Filosofia na instituição; logo, nesses períodos, não há 
muitos dados a serem pesquisados.   

Sendo assim, é possível trabalhar com um período longo de tempo, 
pois haverá uma atenção maior por parte da pesquisadora com relação aos 
pontos mais significativos para a pesquisa e nos dados que forem 
coletados. Levando-se em conta que a história nem sempre acontece de 
forma linear, tampouco é etapista, consideramos que ela parte de um 
ponto e segue seu curso naturalmente, nos mostra os fatos que a 
ocasionaram, os motivos e seus contextos. E isso é um pouco do que se 
pretende apresentar. 
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A temática de estudo é o Ensino de Filosofia no Colégio Municipal 
Pelotense. A partir daí, alguns dados já foram coletados através de 
documentos históricos arquivados na instituição. Tais dados serão 
complementados a partir das entrevistas com pessoas que possam 
fornecer as informações cujo acesso não foi possível através dos 
documentos. Essas pessoas foram professores da instituição (alguns da 
disciplina de filosofia), alunos das épocas investigadas, diretores e sujeitos 
que, de uma maneira ou de outra, têm suas histórias e memórias para 
contar e para contribuir com relatos orais sobre o que presenciaram no 
educandário. 

Na etapa de análise das entrevistas e dos documentos históricos, foi 
possível ter uma visão geral sobre como foram as experiências com aulas 
de Filosofia no Colégio e encontrei o universo de significações e relações 
que a pesquisa se propõe a desvendar. Vale lembrar que, por se tratar 
também de uma pesquisa filosófico/histórica, a mesma não é acabada, 
pois a cada momento, novos acontecimentos ocorrem e dão sequência a 
essa história que por aqui percorrerá seu ciclo e não há de cessar. 

A pesquisa justifica-se pela contribuição que possa vir a dar para 
docentes da área da Filosofia, da Educação, para o Corpo Docente e 
Discente do Colégio Municipal Pelotense e ainda para o magistério e a 
comunidade pelotense em geral. 

A escolha do Colégio Municipal Pelotense se dá de forma 
estratégica, em virtude da instituição escolhida ser, além de uma escola-
modelo em termos de infra-estrutura e condições, ser ainda uma escola 
capaz de mostrar muito da História da Educação de Pelotas. Segue uma 
breve apresentação da instituição: 

Na cidade de Pelotas/RS, encontra-se uma das maiores escolas públicas da 
América Latina – o Colégio Municipal Pelotense. Contando com uma área 
total de 17.500m², o educandário possui 50 salas de aula, diversos 
laboratórios por área de ensino, dois auditórios, ginásio coberto, canchas de 
esporte e 2 laboratórios de informática, entre outros espaços e setores 
didáticos.Destaca-se pela qualidade de seu ensino, contribuindo para isso, 
um quadro de 223 professores, 93 funcionários e mais de 3.500 alunos. 
(Conforme informação disponível no site COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE) 

Fundado em 1902 pela Comunidade Maçônica de Pelotas, o colégio 
passou em seus 107 anos de história por diversas transformações e 
atualizações até chegar à realidade atual. As memórias daqueles que por 
ele passaram bem como os registros históricos arquivados são capazes de 
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mostrar e contar muito sobre antigas práticas pedagógicas, planos de 
ensino, hábitos e realidades discentes e movimentos estudantis de 
diversas épocas. Salienta-se ainda que, além de ser até hoje uma 
instituição de destaque, foi e ainda é um colégio muito querido pala 
comunidade pelotense. 

Figura 1 – Colégio Municipal Pelotense 

Entender os processos históricos que antecederam o contexto atual 
certamente se faz importante para que possamos entender, questionar e 
debater o presente. Memórias serão instrumentais desta pesquisa: 
memória de professores, estudantes e de pessoas que viveram em tais 
épocas. Por que trabalhar com memórias? PINTO (1998, p. 206), enxerga a 
memória como uma “Memória histórica que (re)cria o passado, operando 
temporalidade como textualidade, fundindo referências que estabilizam o 
presente”. Memórias culturais se mantêm vivas em virtude de terem 
deixado marcas positivas ou negativas e certamente não devem ser 
esquecidas e apagadas. Memórias fazem parte de um tempo que foi e já 
não é. Um tempo que passou, mas tem muito a acrescentar a outros 
tempos que virão. 
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Resultados e discussões 

Em primeiro lugar, foi instaurado o início da coleta de dados no 
âmbito da Análise Documental, através de cópias de documentos do 
Colégio Municipal Pelotense. Logo a seguir, está sendo realizada a coleta 
de dados, através de entrevistas. Nos dois estágios seguintes, serão 
realizadas as devidas relações, reflexões e análises – por períodos – através 
do processo de escrita da dissertação.  

Vale lembrar que a pesquisa está em andamento e os resultados 
obtidos até o presente momento são parciais. 

Foram obtidos dados documentais importantes até o presente 
momento, como planos de disciplinas, relações de alunos e turmas, entre 
outros.  

 

Conclusões  

Dermeval Saviani afirma que:  

Parece mais ou menos evidente a importância da filosofia e da história da 
educação para a formação do educador. Com efeito, se a educação é uma 
atividade específica dos seres humanos, isto significa que o educador digno 
desse nome deverá ser um profundo conhecedor do homem.  Ora, a 
filosofia é a forma mais elaborada do grau mais elevado de compreensão do 
homem atingido pelo próprio homem. Gramsci dizia que a filosofia é uma 
especialidade que interessa a todos os homens. Enquanto as especialidades, 
de modo geral, – veja-se o exemplo da entomologia – interessa a uma 
pequena parcela de homens, a filosofia trata daquilo que é a qualidade 
humana por excelência, isto é, o pensamento, razão pela qual ela interessa a 
todos os homens. Por isso, ele entendia que “todos os homens são filósofos” 
porque todos pensam, elaboram os próprios pensamentos e expressam a 
compreensão que têm de si mesmos e das coisas. Esclarecia, entretanto 
que, se todos os homens são filósofos nem todos exercem, na sociedade, a 
função de filosofar. Daí, então, os especialistas em filosofia que, entretanto, 
se dedicam a uma especialidade que interessa não apenas a poucos homens 
mas a todos, à humanidade em seu conjunto. Mas o conteúdo da filosofia é 
a história, isto é, a produção da própria existência humana no tempo. Assim, 
poderíamos concluir que a filosofia e a história da educação constituem o 
núcleo duro da formação do educador. Entretanto, se o conteúdo da 
filosofia é a história, o método de filosofar pode elidir a história ao fazer 
abstração de seu movimento concreto e convertê-la em ideias que se 
justificam por si mesmas, se movimentam de forma autônoma e, na sua 
formulação mais extrema, se convertem em geradoras do próprio mundo 
real. (2001) 
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Através das palavras de Saviani, é possível perceber que Filosofia e 
História da Educação não representam campos isolados e distantes um do 
outro. Não há Educação que não necessite de pensamentos, seja na 
criação de novos conceitos ou na reflexão crítica de conceitos já existentes, 
instrumentais de trabalho da Filosofia, seja na própria prática docente, 
onde o professor pode assumir o papel de um sujeito que pensa e avalia 
sua própria prática.  

Assim, como bem disse Saviani, Educação, Filosofia e História se 
relacionam justamente por terem como seu foco o homem. A Educação, 
por se preocupar com a formação humana; a Filosofia, por lidar com a 
especificidade do homem, que o diferencia dos animais: a razão; e a 
História, por registrar os acontecimentos percorridos pela humanidade. 
Todas estas áreas têm em comum o pensar sobre o humano e, a partir de 
diferentes abordagens, contribuem para suas vidas enquanto formação, 
pensamento e trajetória. Desta forma, uma pesquisa que investigue o 
histórico do Ensino de Filosofia do Colégio Municipal Pelotense lida com 
estas três áreas de conhecimento, pois pretende conhecer a formação dos 
estudantes de Filosofia, a trajetória deste ensino na instituição escolhida e 
intenciona ainda, filosofar sobre o (os) método(s) filosófico(s) 
trabalhado(s) nas salas de aula de Filosofia do educandário no período 
proposto. 

Através dos documentos já capturados e analisados, foi possível 
perceber quais eram os conteúdos trabalhados em épocas passadas nas 
aulas de Filosofia e perceber algumas semelhanças e distanciamentos com 
os conteúdos programáticos propostos atualmente. 
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História Oral e os pontos de recuperação da memória em 
Halbwachs: considerações teórico-metodológicas através do 

testemunho de pescadores artesanais. 
Leandro Braz da Costa1 

 

A Ilha dos Marinheiros, considerada distrito rural da cidade do Rio 
Grande, é uma localidade essencialmente pesqueira e agrícola, desde seu 
processo de povoamento que ocorreu por volta de 1745. A tradição 
pesqueira e a horticultura fizeram com que durante o passar dos séculos a 
localidade ocupasse um lugar de destaque na economia da região. Durante 
o século XVIII, parte da sua produção chegou a ser importada para os 
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como, em inúmeras 
oportunidades exportadas até Portugal, o que atraiu a atenção do 
Imperador D. Pedro II, que cem anos depois do começo de sua ocupação 
visitou a localidade a fim de ver com os próprios olhos suas férteis terras e 
suas exuberâncias naturais (AZEVEDO, 2003, p. 43-48). 

A exploração dos recursos naturais da Ilha dos Marinheiros, 
localizada junto ao estuário da Lagoa dos Patos, acabou contribuindo para 
projetar o Rio Grande do Sul entre os quatro Estados brasileiros mais 
importantes na produção artesanal de pescado e o maior produtor de 
camarão rosa do país, condição que perdurou até o ano de 1994 (GARCEZ 
& BOTERO, 2005, p. 18). Desde então, fatores ambientais, avanços 
tecnológicos e má administração da gestão das necessidades 
socioeconômicas da comunidade pesqueira da localidade, vêm 
gradativamente enfraquecendo a pesca artesanal na Ilha, prejudicando 
assim a Região e a subsistência da sua comunidade que passa 
frequentemente por graves dificuldades (AIRES, 2006, p. 27).  

Porém, implícito a tudo isso, cabe ressaltar, que também está em 
jogo um modo de vida que extrapola a lucratividade proveniente da 
comercialização do pescado e o consequente consumo para a subsistência 
das famílias dos pescadores artesanais que trabalham e residem na 
localidade. São aspectos seculares de uma atividade laboriosa que 
identifica toda a comunidade. Vidas dedicadas ao sustento da família, 

                                                             
1 Mestrando do Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRGS. Bolsista Capes.  
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desenvolvido por pescadores muito identificados com o trabalho e as 
relações que dele provém.    

Com a finalidade de empreender um estudo acerca do passado e do 
presente desta comunidade de pescadores artesanais, tendo em mente a 
visível riqueza das suas características socioculturais, empreendi um 
pequeno trabalho de campo, no qual reuni algumas dezenas de 
testemunhos. Em princípio ficou evidente que todos os entrevistados 
demonstravam uma grande frustração, frente à situação de decadência 
das atividades pesqueiras e as consequentes dificuldades econômicas, que 
implicavam na carência das necessidades de subsistência mais básicas. 
Seus testemunhos não deixavam dúvidas quanto a esse fator 
preponderante que assola grande parte desta comunidade.  

Na medida em que as entrevistas com os pescadores mais 
experientes iam se desenrolando, comecei a ter certeza de que, tal 
frustração, era reflexo concreto da baixa incidência do pescado, derivado 
dos anos sucessivos de exploração do estuário. Porém, o tom nefasto que 
matizava cada um dos testemunhos, me fez ter a sensação de que outros 
fatores implícitos poderiam fornecer informações preciosas acerca do 
passado e do presente destas pessoas. 

Nesse sentido, em posse dos relatos orais transcritos em forma de 
documentação, cabe dizer que “uma das principais riquezas da História 
oral está em permitir o estudo das formas como pessoas ou grupos 
efetuaram e elaboraram experiências, incluindo situações de aprendizado 
e decisões estratégicas” (ALBERTI, 2010, p. 165). Sendo assim, se torna 
imprescindível ouvir e registrar testemunhos, sobretudo, a fim de ampliar 
nosso conhecimento acerca do passado e do presente das atividades e 
experiências, desempenhadas por essa comunidade através da imbricação 
com seus laços familiares e laboriosos, como meio plausível de expor e 
inclusive, entender alguns aspectos de sua identidade. 

Aplicando a metodologia em História oral a este contexto de 
práticas microssociais é possível,  

[...] decompor, sintetizar, compreender, criar, interpretar, destruir e recriar 
criticamente determinado presente. Ao mesmo tempo em que é conjunto 
móvel e crítico de procedimentos é também a própria historicidade a se 
reduzir e se realizar no processo de busca e interpretação criativas [...] 
(CALDAS, 1999, p. 69). 
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Enquanto procedimento metodológico a História oral fornece uma 
pluralidade de saberes, ao mesmo tempo em que é “um recurso atento ao 
uso do conhecimento da experiência alheia, que se organiza com nítida 
vocação para a essência de trajetórias humanas” (MEIHY & HOLLANDA, 
2007 p. 73). Logo, ela pode “apontar o quanto as experiências históricas, 
tecidas nos relatos orais, devem romper com os sentidos instituídos com 
bases em análises que desconhecem as condições de sua produção, suas 
estratégias e ordenamentos discursivos” (MONTENEGRO, 2010, p. 14), ao 
passo que, o historiador ao se debruçar sobre as narrativas das 
experiências desses indivíduos, e, portanto, “a uma presença real do 
sujeito na cena do passado” (SARLO, 2007, p. 24), possa realizar um 
exercício de investigação que proporcione vislumbrar os sentimentos mais 
escusos, bem como, de que modo essas referências do passado acabam 
aflorando e fixando-se às lembranças testemunhadas. Esta é uma forma 
perfeitamente viável de apreender os principais aspectos implícitos da 
memória coletiva, e de que modo eles se manifestam ao longo do tempo, 
forjando identidades. 

Enfatizando as relações de trabalho com a pesca artesanal, exponho 
a baixo o trecho do testemunho de um pescador que versa sobre a história 
das atividades pesqueiras na localidade. Nesse relato, é evidente a 
comparação realizada pelo pescador entre o passado e o presente. Outro 
aspecto que chama a atenção neste testemunho é o fato das crianças 
começarem a trabalhar desde muito cedo, o que caracteriza a organização 
do trabalho em torno da família. Diz ele:  

A pesca era muito diferente do que é hoje em dia, a dificuldade era maior, 
mas a recompensa era muito boa... Há 45 ou 50 anos atrás não era só os 
adultos que pescava. Os pais costumava levar seus filho que tinha 10 anos 
pra mais, ou às vezes menos. Se os filho fossem forte, eles ajudava na pesca 
do camarão. Essa pesca era chamada de arrasto.  

É interessante considerar que a imprecisão da dimensão temporal 
exposta pelo entrevistado, possivelmente faz alusão a sua própria história 
de vida, pois seu testemunho soa como uma crítica velada. Ao lembrar 
aproximadamente a data dos eventos e comentar que era costume entre a 
comunidade de pescadores, os pais levarem seus filhos ainda muito jovens 
para auxiliar nas atividades pesqueiras, o pescador provavelmente está 
remontando um contexto do qual fez parte no passado.  

Logicamente, existe a probabilidade de que essas lembranças 
tenham sido repassadas pelos outros pescadores, naqueles momentos 
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onde as dúvidas dos mais inexperientes são sanadas pela experiência dos 
mais velhos. Nesse caso, teríamos no testemunho do pescador elementos 
de uma transmissão de memória especificamente incorporada às relações 
laboriosas de memória coletiva do grupo. Como salienta Halbwachs: 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 
ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 
objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós 
[...] (HALBWACHS, 2006, p. 30).  

Apesar de não saber datar com exatidão os tempos difíceis de 
trabalhos árduos, porém recompensadores de outrora, o que de certo 
modo poderia até mesmo desqualificar a veracidade de seu testemunho, 
em seguida, o pescador aposentado Jesus Amaro de 54 anos, oferece uma 
riquíssima descrição de como a “pesca de arrasto” era realizada no 
passado. Tal descrição, apesar de mais precisa, expõe novamente a 
hipótese da transmissão da memória.     

Era os pescador que puxava as rede por dentro d’água, às vezes com água 
na altura do peito... Os pescador que fabricavam as rede e na boca de cada 
rede colocava dois calão de madeira ou taquara, onde os eles segurava e 
puxava enquanto caminhavam dentro d’água [...] 

Ainda que minhas especulações sobre a infância laboriosa do 
pescador sejam equivocadas devido a pouca precisão das datas fornecidas 
no seu testemunho, tomo como referencial o fato de que o senhor Jesus 
Amaro sempre residiu e trabalhou na localidade, e que, portanto ele se 
insere numa realidade vivida por tantos outros. Soma-se a isso o fato dele 
ser homem e, portanto, dispor de maior vigor físico para esse tipo de 
atividade. Outro fator a ser considerado é o de que o pescador possui 
pouquíssima instrução colegial, o que demonstra que desde cedo foi 
impelido a trabalhar para colaborar com a subsistência da sua família.  

Nesse sentido, mesmo sem saber precisar com exatidão o período 
em questão, o pescador Jesus Amaro em favor de trazer a tona as suas 
lembranças, utiliza como referencial a família e a experiência do grupo nas 
atividades pesqueiras, expondo através de seu testemunho diversos 
elementos do contexto sociocultural da comunidade a qual pertence. 
Halbwachs afirma que: 

A propósito de toda lembrança, podemos dizer se não exatamente quando e 
onde, pelo menos em que condições nós a adquirimos, isto é, que tipo de 
lembranças, adquiridas nas mesmas condições, se refere. Eu não sei 
exatamente quando aprendi precisamente aquelas palavras de um 
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determinado idioma, mas sei que foi quando me relacionei intimamente 
com pessoas que as falam. Eu não sei exatamente quando eu entendi 
aquele soneto, mas eu sei que foi em um concerto, em casa de amigos 
músicos, quero dizer, em um grupo formado em razão de preocupações 
artísticas. Em outras palavras, eu sempre posso indicar em que dimensão da 
vida social que a lembrança surgiu. (HALBWACHS: 1925, p. 88). 

Evidente que o relato do pescador está intrínseco a dimensão da 
sua vida social, essa percebida enquanto atividade laboriosa e de 
subsistência. O trecho a seguir ilustra muito bem a ideia de trabalho em 
grupo familiar, onde mais uma vez está presente a figura infantil. 

Atrás da rede ia um caico2 pequeno a remo, com uma terceira pessoa que 
muitas vezes era os filho dos pescador. E eles levava uma luz e iluminava a 
rede para atrair o camarão, a luz era do gasômetro. No caico eles colocava o 
camarão e as rede e no final da pescaria essas três pessoas era chamada de 
parelha.  

Além de todo o riquíssimo contexto descritivo das atividades 
pesqueiras, o testemunho de Jesus Amaro elenca questões bem pontuais, 
como a denominação dos materiais utilizados para tal finalidade, o que 
demonstra ao mesmo tempo autoridade no assunto e reforça seu 
reconhecimento e pertencimento de grupo através de um vocabulário 
comum aos demais pescadores como também demonstra o trecho a 
seguir. 

Com o passar dos anos a maneira de pesca foi mudando e apareceram redes 
mais modernas, [conhecidas como] redes de espera... os aviãozinho e os 
saquinho pra pesca o camarão e as mejoadas pra pesca linguado. 

Desde o início do seu testemunho, o pescador faz questão de expor 
as diferenças entre o passado e o presente das atividades de trabalho do 
grupo. Sua descrição do passado é comparada com o seu presente, quando 
ele afirma que: “... A pesca era muito diferente do que é hoje em dia, a 
dificuldade era maior, mas a recompensa era muito boa...”. Nesse sentido, 
passado e presente se misturam no território de suas lembranças, com o 
propósito de justificar as atuais condições das atividades pesqueiras 
artesanais. 

Atualmente a pesca tá muito diferente. Teve um avanço nos caicos, os 
pescadores adquiriram botes a motor, mas esse avanço não foi totalmente 

                                                             
2 Embarcação de madeira de pequeno porte, geralmente confeccionada pelos 
próprios pescadores. 
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bom, alguns pescador depois que descobriram esses avanço começaram a 
destruir com as criações das novas safras.  

No trecho a cima, o pescador não deixa de expressar sua frustração 
acerca do presente. Numa crítica direta, ele questiona o modo pelo qual os 
outros pescadores, apesar das atuais facilidades, comprometeram o futuro 
da atividade na localidade. Suas lembranças localizadas no tempo de 
fartura de pescado são contrapostas a uma leitura do tempo presente, no 
qual a ordem anteriormente referenciada se inverte, ou seja, hoje é muito 
mais fácil pescar, porém não há quase pescado. Ainda sobre as 
lembranças, afirma Halbwachs: 

[...] se temos a necessidade de localizar assim as lembranças, é para 
responder a alguma questão que lhe façam ou que você faz a si mesmo; é 
que nós examinamos as lembranças de fora e como se fossem lembranças 
dos outros. Se estivéssemos sozinhos, nós não somente jamais 
pesquisaríamos uma data precisa de uma lembrança, mas ainda nós não 
examinaríamos, de uma maneira geral, em que condições, em que situação, 
em que meio ela nos remete, isto é, basicamente, nós não a 
reconheceríamos [...] (HALBWACHS: 1925, p. 88). 

O testemunho de Jesus Amaro se aproxima muito das proposições 
de Halbwachs. É percebível no começo de sua fala, quando busca 
encontrar os responsáveis pela atual situação, o distanciamento quanto ao 
grupo do qual faz parte, pois, a todo o momento ele se refere aos 
pescadores como sendo “eles”, deixando a impressão de que, ao falar 
deles, ele próprio não fizesse parte do grupo.  

Com o pescador Adão Arvelos de 53 anos é possível observar 
algumas semelhanças e diferenças a respeito do testemunho anterior. Em 
seu relato, Adão refere-se enfaticamente ao passado das atividades 
pesqueiras na localidade da seguinte maneira:  

[...] em janeiro de 1970 ia começar a safra do camarão que ia até o mês de 
maio. A fartura de pescado no mar trazia muita alegria... o lucro era certo, 
sustentava minha família com sete filhos, nunca passei necessidade [...] 

De modo mais objetivo e conseguindo lembrar o mês e o ano em 
que houve grande fartura da safra de camarão, suas lembranças surgem 
diretamente ligadas ao fato do sustento da família. Ele também se volta 
para o passado como um tempo de bonança financeira, que seriam 
compatíveis com a sua responsabilidade de gerir o sustento de uma 
numerosa família.  
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O leitor mais atento certamente já percebeu que o testemunho do 
senhor Adão Arvelos é contraditório no que diz respeito à datação das suas 
atividades. Em 1970, o pescador aposentado, hoje com 53 anos, tinha 
apenas treze anos de idade. Sendo assim, é muito pouco provável que já 
tivesse sido pai de sete filhos. Tal contradição em seu testemunho revela-
se instigante, pois existe nitidamente uma incompatibilidade entre o que 
foi vivido pelo pescador e aquilo que ele recordava, muito provavelmente 
influenciado pelas conversas saudosistas que ouviu sobre o passado 
pesqueiro suntuoso. Desta forma, conforme Janaina Amado propõe: 

Parece-me necessário, antes de tudo, distinguir entre o vivido e o 
recordado, entre a experiência e memória, entre o que se passou e o que se 
recorda daquilo que se passou. Embora relacionadas entre si, vivência e 
memória possuem naturezas distintas... O vivido remete a ação, a 
concretude, as experiências de um indivíduo ou grupo social. A prática 
constitui o substrato da memória, esta, por meio de mecanismos variados, 
seleciona e reelabora componentes da experiência [...] (AMADO: 1995, p. 
131). 

Contudo, cabe dizer que seu testemunho, mesmo contraditório em 
relação à datação de suas atividades laboriosas, não está totalmente 
desprovido de sentido. É fato que foi durante a década de 1970 que a 
localidade passou pelo auge da produção de pescados, contribuindo 
inclusive para o surgimento de diversas fábricas de pescado na cidade do 
Rio Grande (MARTINS, 2006, p. 202). Ou seja, mesmo com apenas treze 
anos, Adão viveu grande parte do período no qual havia abundância de 
pescado, provavelmente constituindo alguma “parelha” com seu pai e (ou) 
irmão (s).  

O fato de que os moradores da localidade sempre se organizaram 
através da economia e do trabalho familiar, talvez tenha contribuído para 
que as lembranças do pescador artesanal tenham se confundido ao longo 
dos anos. Essa confusão entre o vivido (experiência) e o recordado 
(memória), muito bem observado por Janaina Amado, suscita uma 
observação proposta por Halbwachs da relação entre “reconhecimento” e 
“localização das lembranças”: 

[...] o reconhecimento é acompanhado de um ensaio de localização: nós nos 
voltamos em pensamento para diversos grupos sociais, parentes, amigos, 
companheiros de viagem, amigos de infância, etc..., nós procuraremos de 
onde vem a ordem do reconhecimento, que ela nos transmite, mas que 
emana certamente de uma coletividade que fizemos ou ainda fazemos parte 
[...] (HALBWACHS: 1925, p. 88). 
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Logo, reconhecimento e localização podem ser apreendidos e 
apropriados por aquele indivíduo que faz ou fez parte de um determinado 
grupo, isso implica necessariamente em uma experiência vivida 
coletivamente. As lembranças individuais são reconhecidas e emanadas 
devido à existência de uma relação de contato com um grupo. Isso explica 
em parte a confusão realizada pelo pescador que mistura sua vivência a 
suas recordações, suas experiências e memórias. Ainda assim, ele se utiliza 
delas, voluntariamente na tentativa de fazer valer seu testemunho. Será 
correto então afirmar que apesar da confusão entre vivido e recordado, o 
testemunho de Adão Arvelos não deve ser considerado enquanto 
memória?  

Vejamos. Todo pescador artesanal da região sabe que a partir de 
janeiro começa a safra do camarão e ela se estende até meados de abril, 
isso é um elemento comum ao grupo. Esse período sempre é aguardado 
com muita expectativa pela comunidade de pescadores, que veem nesses 
meses a oportunidade de obter bons lucros com a venda do crustáceo. 
Sendo assim, Adão cita exatamente o mês de janeiro, porque esse período 
faz parte do calendário laborioso dos pescadores, é em função dessa data 
que ocorre a ação coletiva laboriosa do seu grupo. Toda via, esse período 
não é estipulado pelo grupo de pescadores, e sim pelas forças da natureza, 
que nos meses de calor proporciona a condição ideal para que o camarão 
mantenha seu ciclo de vida.  

Vem sendo assim desde que em meados do século XIX os primeiros 
pescadores portugueses da região dos Açores estabeleceram residência na 
localidade e deram início as atividades da pesca artesanal. Essa referência 
ao mês de início da safra do crustáceo atravessou gerações de pescadores 
e mesmo que ela tenha, na ordem natural, seu fator determinante, ela 
está, ao mesmo tempo, fixada na ordem das lembranças dos pescadores, 
pois foi transmitida secularmente, sendo o testemunho do senhor Adão 
Arvelos um ótimo exemplo.  Portanto, a relação entre vivido e recordado 
pode também proporcionar ao pesquisador apreender particularidades de 
um determinado grupo, sobretudo ligadas à memória coletiva.  Assim 
sendo expõe Halbwachs: 

[...] a operação da memória não consiste simplesmente em passar de uma 
lembrança à outra, em razão de suas proximidades, mas, em retornar por 
meio da reflexão, a um todo sistemático de boas lembranças associadas, por 
ocasião desta lembrança entre as outras [...] (HALBWACHS, 1925, p. 94). 
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Ao testemunhar que em janeiro de 1970 os tempos foram de 
bonança, o pescador Adão Arvelos reflete em torno de suas lembranças 
associadas – lembranças da infância, da família, do grupo de pescadores, 
da fartura de pescado – a fim de afirmar que no passado ele e sua família, 
logicamente não a família constituída por ele e sim a família constituída 
por seu pai, nunca passaram por necessidades.  

Tanto Jesus Amaro quanto Adão Arvelos, quando são colocados 
diante dos questionamentos do historiador perpassam a trajetória do 
reconhecimento e localização das suas memórias. Em seus testemunhos 
acerca do passado das atividades pesqueiras na localidade é precisamente 
percebível que a localização e reconhecimento de suas memórias parte da 
elaboração de um esforço de reflexão intelectual. Essa operação 
intelectual é obtida na ordem do reconhecimento das atividades laboriosas 
no interior do grupo e nas relações familiares, ao mesmo tempo em que é 
localizada levando em consideração o aspecto fundamental da 
coletividade. Daí resulta, conforme Halbwachs, a intrínseca interação entre 
reconhecimento e localização. 

Chegamos então ao ponto crucial da proposta deste trabalho, onde 
o vivido e o recordado, o reconhecimento e a localização das memórias, 
serão ainda mais esmiuçados, diante daquilo que Halbwachs chamou de 
“pontos de recuperação” ou “pontos de referência” da memória.  

Apesar de não definir com clareza o que entende por “pontos de 
recuperação” ou “pontos de referência”, Halbwachs reflete através do 
impacto de certos acontecimentos vividos que ficam marcados na 
memória como determinantes para coexistirem na consciência 
sentimentos muito ou pouco relevantes. Além disso, afirma que: “é 
frequentemente mais por seu aspecto sentimental do que por suas 
consequências exteriores, que um evento deste gênero se fixa em nosso 
passado”. Assim, é possível deduzir que os “pontos de recuperação” da 
memória seriam eventos fixados nas lembranças e que derivam 
objetivamente do aspecto sentimental que cada indivíduo possui com 
relação a seu grupo de convívio. Halbwachs prossegue expondo que:  

[...] De uma maneira geral, um evento interno desse gênero torna-se um 
ponto de recuperação para nós na medida em que nós o colocamos em 
relação com épocas ou lugares que são pontos de recuperação para o grupo 
[...] (HALBWACHS: 1925, p. 95). 
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Sem nunca deixar de lado o aspecto da coletividade da memória, os 
“pontos de recuperação” seriam sentimentos comuns compartilhados 
pelos indivíduos do grupo, sentimentos esses que podem ser 
compreendidos também como laços de identidade coletiva. Daí a 
relevância dos “pontos de recuperação” como importantes ferramentas 
para a história oral. Paul Thompson afirma que “a maioria das pessoas 
conserva algumas lembranças que, quando recuperadas, liberam 
sentimentos poderosos. Falar sobre uma mãe ou pai que se perdeu pode 
provocar lágrimas, ou ódio...” (THOMPSON, 1992, p. 205-206).  

Nesse sentido, todo processo que envolve a localização e o 
reconhecimento das lembranças pode ser observado como procedimento 
teórico-metodológico, espécie de fio condutor para que o historiador 
possa apreender através do testemunho de seu entrevistado os 
sentimentos mais íntimos de sua memória e deste modo, aferir a maneira 
pela qual ela tramita em relação ao grupo, a fim de que seja plausível 
compreender suas especificidades, particularidades e pormenores, pois os 
“pontos de recuperação” sempre conduzem a uma nova ordem de 
memórias, evidenciadas pelo vivido e pela experiência, construindo 
contextos históricos, ou seja, de uma maneira geral oferecem uma 
dimensão ampla daquilo que Halbwachs entende como os “quadros sociais 
da memória”, uma vez que:       

[...] no pensamento, as lembranças dominantes não são exatamente os 
pontos de recuperação. Eles servem mais para determinar a ordem de 
grandeza ou de intensidade das lembranças que nós devemos evocar para 
que reapareça a lembrança procurada [...] (HALBWACHS: 1925, p. 105). 

Através dos testemunhos anteriormente expostos, é possível 
verificar o impacto de certos acontecimentos na lembrança dos pescadores 
e aquilo que constituiria os “pontos de recuperação” de suas memórias.  

Os pescadores artesanais têm consciência de que a situação atual 
de dificuldades, proveniente da escassez de pescado é um fato calamitoso 
e concreto. Porém, o que está implícito nessa afirmação é o que realmente 
importa. Para essa comunidade, a ameaça da não continuidade das 
atividades pesqueiras artesanais significa a perda da identidade cultural da 
localidade. As lembranças referentes às crianças e ao sustento da família 
se apresentam como “pontos de recuperação” da memória destes 
pescadores, uma vez que, é através deles que os bons tempos são 
lembrados. A unidade familiar era mantida pelo trabalho no estuário e 
assim deveria continuar. Seus filhos agora vão embora para os centros 
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urbanos atrás das oportunidades que a pesca não oferece mais. Mas, mais 
escondido ainda, no amago da sua memória está o sentimento de culpa 
desses pescadores, pois foram eles, em grande medida, os responsáveis 
pela situação em que se encontram.  
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OBSERVAÇÕES SOBRE A INTERFERENCIA GUARANI NA 
FORMAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DAS 

TERRITORIALIDADES TRANSFONTEIRIÇAS DO IGUASSU-TTI 
Mauro José Ferreira Cury1 

Andressa Szekut2 
 

1-INTRODUÇÃO: 

Viver em uma comunidade transfronteiriça é uma das principais 
inquietações sobre a formação da identidade cultural entre as cidades de 
Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil, Puerto Iguaçu - Misiones – Argentina, 
Ciudad del Este – Alto Paraná – Paraguai; é o objeto do estudo inicial sobre 
a história oral desta sociedade. 

Os conceitos perpassam sobre as fronteiras nacionais, que 
inicialmente estabeleceram os Estados Nacionais, alcança as influências da 
identidade cultural comum sobre a sociedade, que fortalece os princípios 
dos conceitos das territorialidades, que por sua vez, amalgamam as 
territorialidades identitárias transfronteiriças do Iguassu. A convivência 
entre brasileiros, argentinos e paraguaios em uma área conurbada com 
aproximadamente 713.000 habitantes, conviveram no passado em uma 
sociedade única constituída pelo povo Guarani. (CURY, M.J.F., 2010). 

Este objetiva a compreensão do estabelecimento da identidade cultural 
sobre as territorialidades transfronteiriças do Iguassu. O trabalho baseia-se 
em pesquisa bibliográfica, acervo particular e entrevistas aos pioneiros que 
habitaram estas cidades. Trata-se  de uma ampliação e continuidade de 
ideia da obra Foz do Iguaçu – Retratos, da Prefeitura de Foz do Iguaçu com 
o envolvimento de acadêmicos do curso de turismo UNIOESTE – Foz do 
Iguaçu. 

 

 

                                                             
1 Geógrafo, Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em 
Ciências da Comunicação, Relações Publicas e Turismo. ECA-USP. Docente da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu. 
2 Acadêmica da 4ª série do Curso de Turismo da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE.  
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2-IDENTIDADE, TERRITORIALIDADES E CULTURA 

A revisão dos conceitos é fundamental para a compreensão e 
formulação do conhecimento sob a ótica de uma visão ampla que possa 
facilitar o entendimento do desenvolvimento do objetivo proposto.  

Nos estudos sobre a identidade é primordial analisar de como ela é 
construída. Para isso, levam-se em consideração as opiniões de alguns 
autores como a que diz:  

Entendo por identidade o processo de construção do significado com base 
em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-
relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado. 
(Castells, 1999, p.22). 

Por este conceito considera-se que a identidade é construída, 
principalmente, pela interação social, valores e costumes que são 
abstraídos no espaço e tempo em que está vivendo com determinada 
comunidade, e pelos quais a pessoas se sentem pertencer. Dessa forma, 
essas características, os símbolos pelos quais se identificam, se impõem 
sobre as demais características, que a distingue de outra identidade, 
fazendo com que a pessoa possa através das suas diferenças de identidade 
se definir no meio em que vive. 

Eduardo Yázigi inclui outra visão sobre o tema que complementa a 
ideia de identidade cultural e considera que: 

Sou levado a complementar a ideia identitária do lugar como uma 
diferenciação espacial que reúna um conjunto de características, 
fundamentadas na geografia física (e na sua fauna); em suas instituições; 
sua vida econômica, social e cultural (com destaque para a paisagem 
construída). Trata-se de um fenômeno total, não reduzido a uma única 
propriedade, sob risco de perda do seu caráter. Uma região pode ter muitos 
caracteres. (Yázigi, 2002, p.49) 

Os conceitos apresentados apontam que a identidade cultural é 
constituída por um conjunto das ações sociais abstraídas pelos indivíduos e 
do meio em que eles vivem e interagem habitualmente, sendo toda e 
qualquer manifestação que represente seu caráter e ideologia de forma 
real sem interferência de outro costume ou característica externa a sua. 

Então, percebe-se a valorização do espaço na construção da 
identidade cultural, e sobre território considera-se a área em que 
encontram-se traços homogêneos nos costumes, valores sociais e culturais 
de uma população. Marques afirma que:  



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
224                                                                                      [anais] 

É uma região territorial, que, não sendo um estado, Deve ser administrado 
pela união. Por ser uma vasta Região, semelhante a um Estado, há nos 
territórios muitos interesses comuns àquela regionalidade, e que deve ser 
gerida para atender à respectiva população (...) o território é sempre um 
embrião de um estado. (Marques, 2009, p.71) 

É pela aproximação e pelas relações de convivência que se 
estabelecem as redes de vizinhança. Foucault (2007, p. 24) confirma tal 
assertiva: “são convenientes às coisas que, aproximando-se umas das 
outras, vêm a se emparelhar; tocam-se nas bordas, suas franjas se 
misturam, a extremidade de uma designa o começo de outra”. Isso se 
clarifica ao observar as comunicações estabelecidas pelo movimento das 
relações humanas, não só as atividades econômicas, como também os 
poderes das políticas públicas e, ainda, a própria gestão das áreas naturais 
protegidas que demandam segurança, transporte, saúde e outros 
elementos, configurando algumas das pontas das franjas que se 
entrelaçam tecendo o espaço das Territorialidades Transfronteiriças do 
Iguassu - TTI. (Cury, 2010) 

O pensamento de Foucault sobre os pontos de contato, de 
encontro, está imbuído de poder, que é o conjunto de relações que 
envolvem indivíduos, grupos, instituições sociais, de maneira positiva (ou 
ativa) e negativa (ou passiva), ao mesmo tempo e em qualquer escala de 
espaço geográfico. Esse autor enfatiza que o poder não é algo que se possa 
dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles 
que não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado 
como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. 
Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nem é 
apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce 
em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre 
em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo 
inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em 
outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles 
(Foucault, 1982, p. 183). 

O exercício de interpretar as relações de domínio e poder nos leva 
aos estudos de Michael Foucault e Pierre Bourdieu e seus 
entrelaçamentos, que trabalham a espacialidade exercida pelo poder, 
artificial, pois consiste na criação e recriação dos espaços que envolvem 
interpretações e práticas simbólicas. 
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Os conceitos abordados como espaço, região, território, poder e 
fronteiras, numa primeira análise, apresentam-se de forma estática, 
imutável e estabelecida. Mas as considerações vindouras nos abrem um 
descortinar interpretativo sobre o território, pois é nessa linha de análise 
que se busca explicar as interferências impostas pelo poder interno e 
externo nas TTI. 

Território então é o espaço onde as fronteiras internacionais não 
influenciam na cultura da população, pois interagem frequentemente. Um 
território pode estar dentro de varias regiões, mas por sua população estar 
vivendo em uma área homogênea e terem costumes em comum, seus 
interesses e pontos de vista também são os mesmos, o que faz com que se 
identifique uma identidade cultural única entre a sociedade que vive nesse 
espaço. 

Por isso vê-se que é essencial a junção entre território e cultura 
para formar uma identidade cultural única entre as pessoas, e a 
preservação desse território é a única forma de preservar essa identidade 
cultural, depois de dividido, por mais que sigam com algumas 
características em comum, não conseguem preservar a cultura homogênea 
existente, por consequência da intervenção de novos elementos culturais. 

2.1-A OCUPAÇÃO NO TTI 

O Brasil foi habitado primeiramente pelos Guarani, os quais 
participaram do processo de colonização do território, principalmente 
como instrumento para exploração da área desconhecida. Foram 
conquistados pelos Jesuítas que inseriram em sua cultura valores culturais 
atrelados à religião e as artes. Para uma melhor compreensão da sua 
importância no sul do Brasil, leva-se em consideração que:  

A maioria das populações indígenas encontradas pelos desbravadores 
quinhentistas em terras da bacia platina falava dialetos do idioma Guarani. A 
unidade linguística lhes conferia uma relativa unidade cultural, o que tem 
contribuído provavelmente com sua grande mobilidade social.  Além do 
mais, a inspiração religiosa, indispensável à comunicação mística com as 
divindades e os espíritos protetores, privilégio do índio puro, conferia ao 
Guarani a perspectiva messiânica da busca da terra sem males, ou seja, a 
terra livre. A cultura guarani esteve voltada para a exterioridade e para a 
troca. De tradição arraigada nos costumes de visitar seus parentes, 
tornaram-se caminhantes. Pelo caminho difundiram a língua e 
estabeleceram um processo de interação cultural e integração territorial. 
(Schallenberger, 2006, p.30) 
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Vê-se assim, porque os indígenas foram tão importantes 
colaboradores para a colonização, pois na missão de desbravar terras 
desconhecidas, estes já possuíam vasto conhecimento das áreas e uma 
grande facilidade de difusão de suas ideias, sendo que já tinham 
estabelecido uma língua comum, o que fortalecia uma identidade cultural 
unificada e facilitava o trabalho de interação. 

Então, para colonizar as terras, os jesuítas, assim como outros 
colonizadores, utilizaram-se da religião como objeto de persuasão aos 
indígenas, pois através das crenças a pregação com música e a 
evangelização, puderam controlá-los e formar cidades estratégicas aonde 
além de conquistar novos católicos formavam ótimos seguidores e 
defensores do território.  

Porém, não foi o suficiente para conseguir a preservação das 
cidades e muito menos para a integração do território e foram expulsos. 
Mesmo assim, seu trabalho de inserir a religião nas aldeias foi frutífero e 
traz vestígios até os dias de hoje, pois a religião é um órgão de grande 
influência no TTI. 

Mesmo sem os Jesuítas, a colonização continuou sem um órgão que 
tentasse integrar os índios nas atividades normais das colônias e passaram 
a ser utilizados para serviços pesados, mas ao mesmo tempo, a interação 
entre índios e brancos ficou maior, e logo também com os negros. Essa é a 
primeira fase de miscigenação no Brasil Colonial, onde os três elementos 
de culturas diferentes começam a interagir: 

A origem colonial brasileira surge com a interação entre índio, o negro e o 
português. A cultura de cada um representa a heterogeneidade, o que faz 
com que Influenciem a formação da identidade de uma forma diferente, 
segundo o regime que seguiam sendo eles feudais ou de comunidades 
primitivas e escravistas. A junção dessas culturas heterogêneas forma a 
primeira identidade brasileira, através dos conflitos ou acomodações entre 
ambas. (Sodré, 1986). 

Assim, sobre a formação cultural do Brasil percebe-se que esse 
processo histórico que promoveu a homogeneização das divergências 
entre os distintos grupos étnicos permitiu o constante enriquecimento da 
cultura brasileira. E tem como resultado as ricas manifestações culturais 
presentes no país que são encontradas no patrimônio cultural constituído.  

A formação cultural Brasileira com a inserção da ideologia Jesuítica 
nas comunidades indígenas e a interação entre povos tão distintos, como 
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índios, negros e o colonizador branco é de uma grande multiplicidade.  
Essas diferentes culturas desbravaram um espaço por muitos deles 
desconhecido, o que fez com que cada um contribua de forma diferente 
para a formação cultural do território em que estava situado. A 
colonização das terras brasileiras e a evolução da nação em formação é 
fruto dessa interação entre distintas culturas, que com tantas diferenças 
construíram uma só história e formaram identidades segundo as 
multiplicidades existentes. 

2.2-OS GUARANIS E O TERRITÓRIO TRANSFRONTERIÇO DO IGUASSU 

O TTI em que se encontra, foi por anos dominados pelos tupis 
guaranis que aos poucos foram perdendo seu espaço para os 
colonizadores através de conflitos e dominação das áreas e formação dos 
Estados - Nação. Foi assim que ocorreu a maior parte da miscigenação, 
através da interação direta dos índios, negros, espanhóis e portugueses no 
período colonial. 

Entre os povos que naturalmente estavam unidos e que viviam 
nesse espaço foram os índios Tupis Guaranis que facilitaram, na 
atualidade, o entendimento desse território. No Paraguai, em função do 
idioma guarani, foi uma forte diferença cultural para a não dominação 
portuguesa e espanhola, e segue sendo uma língua frequentemente 
utilizada em todo o TTI. 

Mas mesmo nesses países existem alguns questionamentos a serem 
respondidos, pois a cultura guarani impõe tal presença que não se 
dissolveu por completo nos costumes impostos. 

Há sociedades Guaranis no Paraguai, como as que existem no Brasil, na 
Argentina e na Bolívia cujas culturas se reproduzem historicamente em suas 
ações. O quer dizer isso? O que eles reproduzem especificamente ao passar 
dos anos e séculos? Dito de uma maneira sintética, e não sem medo de 
errar, o que reproduzem é a vontade do modo de ser que se expressa de 
uma forma simbólica especialmente veiculada por uma língua que é o 
Guarani que mantém uma economia de reciprocidade e que se configura 
como uma sociedade sem estado. (Meliá, 1997, p. 35) 

A observação remete à problemática da inclusão dos costumes 
guaranis nos costumes colonialistas, o que foi levando aos poucos ao 
desaparecimento do território Guarani, porque nem toda atividade 
indígena foi absorvida pela sociedade, mas seus costumes, por mais 
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singelos que sejam, estão presente no meio social atual, e normalmente 
sem serem entendidos ou respeitados da forma que merecem. 

Segundo as observações, pode-se pensar que o Brasil não fazia 
parte do território guarani, mas, pelo contrário, grande parte do território 
sul hoje pertencente ao Brasil, era povoado por índios Tupi Guarani e 
também fizeram grande diferença na formação cultural dos povos 
brasileiros, porém a maioria foi se aculturando aos ritmos impostos pela 
colonização portuguesa e os poucos que ainda são preservados, em 
pequenas aldeias, já estão com a cultura muito atingida pelas evoluções 
das sociedades. Pode-se ter uma noção através das informações expostas: 

Quando na chegada dos expedicionários a nossa cidade encontraram aqui 
vivendo aproximadamente 324 pessoas das seguintes nacionalidades, sendo 
212 paraguaios, 95 argentinos, 9 brasileiros, 5 franceses, 2 espanhóis e 1 
ingleses. (Lima, 2001, p.21). 

Lopez complementa:  

O estado de abandono de Foz do Iguaçu persistiu por muitos anos sem 
contato com o próprio Brasil. O comércio se dava todo com a Argentina. 
Quanto à língua falada, era só a espanhola. (...) O ambiente de Foz era 
estrangeiro. Com referência à moeda circulante, os pagamentos eram feitos 
em peso que circulavam como moeda corrente nossa, além disso, 
exploravam o comércio e as riquezas naturais da região. (...) A população de 
estrangeiros de Foz do Iguaçu pertence a duas raças distintas, a ariana 
ibero-americana, representada pelos argentinos, espanhóis e paraguaios de 
origem espanhola; e a americana, representada pelos guaranis, sendo que a 
primeira representa a quarta parte da população. (...) Afirma que o 
problema racial não é regional ou paranaense e sim nacional. E que o 
problema de nacionalizar a região se apresenta fácil de resolver através da 
escola. (Lopez, 2008, p.90-101) 

A questão observada esclarece a influência indígena no território, 
pela ocupação e difusão dos seus costumes em relação aos moradores da 
região, o que era visto como um problema para a formação do Estado 
Nacional Brasileiro, pois sua influência era muito grande na formação 
cultural das sociedades, o que poderia dificultar o trabalho de 
nacionalização do país, mas sua solução foi vista de forma simples de ser 
resolvida pelos desbravadores, fazendo com que a população fosse 
educada segundo as normas brasileiras e passassem a seguir as regras 
impostas pelo país. 

A tentativa de nacionalização do território é um processo longo e de 
persistência, sendo que os costumes arraigados de uma sociedade podem 
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ser destituídos dela de um dia para o outro, e sua identidade cultural não 
pode ser “esquecida” ou “trocada” pela identidade brasileira. Porém pode 
ser sim muito atingida, com a imposição de outra cultura, e foi o que 
aconteceu. Aos poucos as características mais marcantes da sociedade 
guarani foram sendo trocadas pelos “costumes brasileiros” orientados pelo 
estado. 

No TTI estão as cidades de Foz do Iguaçu - Brasil, Ciudad del Este e 
Presidente Franco - Paraguai e Puerto Iguazú – Argentina. Esteve habitado 
pelos Guaranis, os quais aos poucos foram perdendo suas áreas e sua 
cultura, por vários motivos, dentre eles a formação das distintas nações e a 
destruição das florestas, devido o desmatamento causado a partir da 
colonização, pois foram impedidos de caçar e cultivar. Então, para sua 
subsistência, tiveram que passar a viver da venda de seus artesanatos e de 
trabalhos temporários. Logo, a criação das nações os interfere na da busca 
pela “Terra sem Mal”, o que descaracteriza totalmente sua cultura social e 
de subsistência. 

Vê-se que o que influenciou na constituição da identidade cultural 
do Território em questão foram as ações das diferentes colonizações e 
consequentemente a divisão de um território único. Dessa forma, se 
relembrarmos o conceito que diz que a identidade é formada pelo 
conjunto da interação entre indivíduo, sociedade e meio, pode-se dizer 
que houve uma tentativa de ruptura de uma identidade já estabelecida. 

2.3-O TTI E IDENTIDADE CULTURAL 

O território em estudo por constituir-se transfronteiriço apresenta 
raízes sociais intrinsecamente relacionadas não só por terem raízes 
indígenas comuns, mas também em função de serem países católicos e a 
igreja por constituir um relevante papel institucional de confiabilidade por 
parte da população. 

Sobre valores e ética da sociedade em Foz do Iguaçu recente 
pesquisa realizada pelo ETHOS instituto de pesquisas aplicadas e RPC - TV 
CATARATAS afirmam que 60% dos entrevistados tem a maior confiança na 
igreja católica e 50% em instituições religiosas. E segundo sua participação 
nas celebrações religiosas analisam-se os dados apresentados no seguinte 
gráfico 
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11%

44%

45%

Se consideram praticantes?

Não, nunca vai a igreja

Sim vai a igreja

Em parte, vai de vez em 
quando

GRAFICO 1: PRATICANTES RELIGIOSOS EM FOZ DO IGUAÇU | Fonte: Instituto Ethos – RPC – TV 
Cataratas, 2009. 

Este demonstrativo caracteriza o potencial de influência que a 
religião tem sobre a população e mesmo sem pesquisa realizada em 
campo pode-se dizer que a influência das igrejas no Paraguai e na 
Argentina também é forte, pois sua população em grande maioria tem 
costume de participar dos ritos e celebrações religiosas com assiduidade. 
Então, recordando a origem dessa influência religiosa desde o início da 
colonização com a intervenção jesuítica na vida dos indígenas no território, 
entende-se a forte interferência das religiões no território transfronteiriço, 
sendo ela proveniente dos guaranis, pois estes possuíam muitas crenças e 
eram devotos a elas, que foram se transformando com a interação dos 
jesuítas, mas a confiabilidade continuou a mesma. 

Sobre a interação entre os povos são marcadas pelas 
territorialidades onde se encontram em contato diversas culturas 
diferentes em um pequeno espaço. E sua interação forma o 
multiculturalismo que para entender melhor cita-se SEMPRINI (1999 p.40) 
que diz “considero uma equilibrada diferença que o multiculturalismo é a 
consequência de uma mistura social muito maior, do questionamento 
radical, dos limites impostos, das fronteiras e divisões próprias da 
sociedade.” 

O espaço em questionamento representa bem o que é 
multiculturalismo, pois as pessoas que vivem nele na sua maioria não 
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sentem a presença da fronteira, mas sim de um território único e com 
identidade se não igual, similar, pois o convívio assim como era 
antigamente continua sendo frequente e as barreiras alfandegárias dos 
distintos países não impedem que suas culturas estejam em constante 
interação. 

Sobre identidade cultural do território transfronteiriço leva-se em 
consideração o que diz a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu – FPTI e 
SEBRAE-PR (2008, p.17) 

 A identidade cultural pode ser entendida simplesmente como aquilo que 
diferencia uma cultura da outra. Essa diferenciação é feita a partir de alguns 
elementos principais; idioma, a moral e a ética aceita no lugar, os objetos, a 
religião, o folclore, a música, a culinária, a vestimenta e outras 
características praticadas coletivamente, assim como o clima, o solo, a fauna 
e a flora capazes de distinguir um determinado grupo social dos demais. 

O território possui todas as características descritas acima, 
confirmadas pelas entrevistas encontradas na obra Foz do Iguaçu – 
Retratos aonde alguns dos colonizadores da cidade dão seus depoimentos 
e falam sobre a formação e as características culturais dessa sociedade, 
mostrando suas visões sobre a colonização e ocupação da cidade nas 
diferentes fazes econômicas e consequentemente mostra a transformação 
da identidade cultural no TTI. 

 

 3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo foi uma reflexão sobre a identidade cultural e a origem 
indígena no TTI e sua influência na sociedade que vive atualmente no 
mesmo lugar. Segundo pesquisa bibliográfica, o que fez possível o 
levantamento de informações sobre as antigas ocupações do território, sua 
colonização e sua identidade cultural. Analisaram-se os fatores que 
levaram a aculturação dos índios guaranis e foi identificado que os 
principais foram os contatos com elementos culturais diferentes, onde 
começaram a implantar costumes externos aos seus, e a imposição dos 
costumes colonialistas para a formação da nação que eles desejavam, 
tentando excluir as características indígenas da sua sociedade.  

Assim, pode-se afirmar que por mais que a cultura guarani 
encontre-se praticamente extinta no território, a não ser por pequenas 
aldeias que tentam preservar os costumes, mas já estão influenciadas pela 
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população urbana e as facilidades que a tecnologia oferece, algumas 
características dos indígenas estão presentes no cotidiano do TTI. O qual, 
segundo o presente artigo, já não possui uma identidade única mas alguns 
costumes estão arraigados na cultura da sociedade atual, confirmadas 
pelas levantamento de história Oral na cidade de Foz do Iguaçu que 
discursaram, alem de outros temas, sobre a importância da cultura 
indígena para a formação e a interação do TTI. Dessa Forma, o objetivo é 
expandir essa pesquisa para todo o TTI fazendo entrevistas com 
representantes colonizadores das três cidades encontradas nesse espaço e 
dessa forma conhecer melhor a influencia indígena nessas sociedades. 
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REVENDO APORTES METODOLÓGICOS DA HISTÓRIA ORAL 
Andressa Domanski* 

 

Introdução 

Ao completar o tricentenário da fundação da Redução Jesuítica de 
Santo Ângelo Custódio1, dirigentes municipais juntamente com a 
Universidade local, idealizaram pesquisas históricas e arqueológicas no 
Centro Histórico do município de Santo Ângelo, espaço que corresponde 
ao sítio arqueológico da antiga redução. Essas pesquisas foram efetivadas 
devido às reformas neste Centro Histórico, onde se encontra a Praça 
Pinheiro Machado, a Catedral Angelopolitana e o Museu Municipal Dr. José 
Olavo Machado.  

Esses trabalhos de pesquisas e reformas tiveram início em maio de 
2006 e término em agosto de 2007, momento em que foi comprovada a 
existência de ricos vestígios desta redução (Rech, 2007 e 2010)2. Durante 

                                                             
* Mestranda do Programa de Pós Graduação em Memória Social e Patrimônio 
Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista Capes. 
1 Redução que corresponde à segunda fase do período reducional, os chamados 
“Sete Povos das Missões”. Após tentativas frustradas de fundar esta redução no 
entroncamento entre os Rios Ijuí e Ijuizinho, foi oficialmente instalada em 1707 na 
Banda Oriental do Rio Uruguai, espaço correspondente à Província Jesuítica do 
Paraguai, onde atualmente é o Centro Histórico do Município de Santo Ângelo. A 
redução chegou a ser habitada por cerca de 5.400 pessoas. Suas principais 
atividades agrícolas foram a produção de erva-mate e algodão. Além disso, teve um 
bom progresso cultural em esculturas, pinturas, bem como na música. Mais 
informações podem ser encontradas em NAGEL (1994) e MÜLLER e PIPPI (2007). 
2 A partir do biênio de 2006 e 2007, uma equipe do Núcleo de Arqueologia do Centro 
de Cultura Missioneira da URI (NArq/CCM-URI) em convênio com a Prefeitura 
Municipal, sob a coordenação da arqueóloga profa. Dra. Raquel Machado Rech, 
realizou prospecções e escavações arqueológicas que confirmaram a localização 
dos vestígios da antiga redução em subsolo por ocasião das obras de remodelação 
da Praça Pinheiro Machado e Catedral Angelopolitana. Em 2007 foi revitalizada a 
instituição do cargo de Arqueólogo da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo para o 
cumprimento das pesquisas arqueológicas em todo o perímetro do Centro Histórico 
do município Desde então, foi criado o NArq/MMJOM (Núcleo de Arqueologia do 
Museu Municipal Dr. José Olavo Machado) o qual permanece em pleno 
funcionamento sob coordenação da referida arqueóloga. Antes destas pesquisas 
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esse processo, acadêmicos, turistas e comunidade local estiveram em 
pleno contato com as escavações arqueológicas, bem como, em todas as 
descobertas do local.  

A partir disso, pretende-se realizar pesquisa para dissertação de 
Mestrado verificando de que maneira e o que representa o espaço do 
Centro Histórico de Santo Ângelo para a comunidade local, tendo como 
foco principal os dirigentes deste projeto.  

Para isso, será necessário estudar os registros dessas escavações, 
bem como efetivar entrevistas com essas pessoas envolvidas. Visando 
suprir essa necessidade de pesquisas orais é que se busca delimitar aportes 
metodológicos de História Oral, fundamentada em autores que trabalham 
sobre esse tema, e também em artigos e manuais disponíveis em meio 
impresso e digital.  

 

Aportes Metodológicos de História Oral 

A introdução da História Oral no Brasil ocorre a partir da década de 
70, mas só alcança maior visibilidade na década de 90 com a multiplicação 
significativa de seminários, debates e cursos de pós-graduação voltados 
para esta área. No ano de 1994, com a criação da Associação Brasileira de 
História Oral abriu caminhos para discussões em todo país.  

Com o crescimento do número de adeptos à História oral e a 
multiplicação dos temas abordados, surgem preocupações relevantes em 
torno da limitação metodológica deste recurso. Conforme AMADO e 
FERREIRA: “Trabalhar com história oral no Brasil em geral ainda consiste 
em gravar entrevistas e editar os depoimentos, sem explorá-los 
suficientemente, tendo em vista um aprofundamento metodológico” (2006, 
p. XI). Como fonte rica de informações, a entrevista deve ser usada e 
esmiuçada para reter maior quantidade de profundidade no que se quer 
abordar.  

                                                                                                                                 
sistemáticas, diferentes intervenções arqueológicas pontuais foram efetuadas em 
Santo Ângelo nas últimas décadas (Brochado - 1967 a 1979); (Kern & Scaramella - 
1989 a 1993); (Carle - 2004 a 2006), sendo que os relatórios dentre estes existentes 
estão disponíveis para consultas nos arquivos da 12ª SR/IPHAN. 
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A história oral na atualidade é um recurso muito utilizado em casos 
de escassez de documentos para embasamentos em pesquisas, assim 
como é referência em estudos de experiências sociais. Através de 
entrevistas, é possível estudar noções de identidade, memória cultural e 
construção de narrativas (Meihy, 2005). 

Proporcionando fundamentos em estudos culturais, a história oral 
propicia conhecimentos relevantes não apenas sobre o tema que se quer 
abordar, mas também sobre outras fontes sobre o mesmo assunto como 
fotografias, documentos. Thompson relata sobre as experiências de vida 
utilizadas e também sobre essas fontes descobertas através de entrevistas: 

No sentido mais geral, uma vez que a experiência de vida das pessoas de 
todo tipo possa ser utilizada como matéria-prima, a história ganha nova 
dimensão. A história oral oferece, quanto a sua natureza, uma fonte 
bastante semelhante à autobiografia publicada, mas de muito mais alcance. 
(...) os historiadores orais podem escolher exatamente a quem entrevistar e 
a respeito de que perguntar. A entrevista propiciará, também, um meio de 
descobrir documentos escritos e fotografias que, de outro modo, não teriam 
sido localizados. (2002, p. 25) 

A história oral, provando não ser temporária, fixou-se ocupando 
espaço em pesquisas que dizem respeito a culturas, atos sociais, estudos 
sobre memória e identidade. Não é apenas “uma prática de 
estabelecimento e interpretação de documentos feitos por pessoas de 
outra época” (Meihy, 2005, p. 25) e sim, uma forma de publicar e 
reconhecer história, memórias que são restritas aos seus detentores ou 
apenas a pesquisadores. Ainda conforme Meihy, as narrativas orais podem 
ser compostas por três necessidades diferentes para sua realização: uma 
para celebrar e homenagear; a segunda para esclarecimento, explicar ou 
confessar; e a terceira de acusação e contestação. (2005, p. 26).  

A produção de documentos através da história oral a cerca de 
temas como a censura em ditaduras, ações adotadas pelos governos, 
vítimas em grandes guerras e/ou torturas, bem como em mudanças 
culturais, é bastante usual e necessário para a história que não possui 
muitos indícios e que está em processo de registro. Sua vitalidade para a 
produção de outras versões históricas também justifica o uso da história 
oral.  

Segundo Lozano, a história oral é muito além de relatos de 
experiências vividas: 
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A história oral poderia distinguir-se como um procedimento destinado à 
constituição de novas fontes para a pesquisa histórica, com base nos 
depoimentos orais colhidos sistematicamente em pesquisas específicas, sob 
métodos, problemas e pressupostos teóricos explícitos. Fazer história oral 
significa, portanto, produzir conhecimentos históricos, científicos, e não 
simplesmente fazer um relato ordenado da vida e da experiência dos 
“outro”. (2006, p. 17)  

Oferecendo uma alternativa diferenciada das demais pesquisas, a 
história oral é vista como um novo recurso para personagens da história 
que não tiveram visibilidade ou que carregam em si narrativas oprimidas e 
marginalizadas definidas como “História vista de baixo” (Meihy, 2005, 
p.36). Hoje o reconhecimento da história não apenas dos vencedores, mas 
também dos vencidos, muito se deve a história oral, seu registro e 
divulgação no meio acadêmico.  

A narração da história de uma sociedade, seja ela feita por apenas 
um individuo, identifica e coloca em reflexão os grupos que ela compõe, 
buscando sanar curiosidade de um passado remoto ou recente. O estudo 
sobre essas memórias possibilita dar visibilidade e também subsidiar 
soluções para problemas na sociedade, pois, analisando os problemas mais 
profundos através do estudo do passado em depoimentos orais, é viável 
compreender a situação social, econômica e cultural que vivemos na 
atualidade.  

Mas o prazer em realizar pesquisas orais com indivíduos que detém 
o conhecimento sobre determinado assunto, ou seja, diretamente na 
fonte, faz com que ao longo do trabalho apareçam dificuldades na parte de 
interpretação e análise desses relatos.  Em seu trabalho acadêmico, 
Marluza Marques Harres destaca um trecho de Joutard: 

(...) a história oral tem, mais do que nunca, o imperativo de testemunhar, 
tendo a coragem de permanecer história, diante da memória de 
testemunhos fragmentados que têm o sentimento de uma experiência única 
e intransmissível: é preciso combinar respeito e escuta atenta, de um lado, 
com procedimentos históricos, não importa quanto isto nos seja penoso. 
(JOUTARD, 2002 apud HARRES, 2008, p. 104) 

É importante enfatizar que a história oral como fonte de estudo e 
pesquisa vai muito além das fronteiras acadêmicas. Museus, memoriais e 
outras instituições também aderiram ao uso de entrevistas para a 
preservação e uso adequado da história, assim como a necessidade de “ser 
rigorosamente elaborados e conduzidos, sendo indispensável esclarecer 
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sempre as condições em que foram produzidas as entrevistas e seus 
objetivos”. (Harres, 2008, p. 104) 

O crescente número de trabalhos que utilizam a história oral como 
metodologia faz com que se exija uma postura cada vez mais profissional 
por parte do pesquisador, tanto na realização das entrevistas quanto no 
tratamento com as pessoas envolvidas nesse processo. Além disso, 
também é necessário que ocorra uma maior socialização de informações e 
a manutenção adequada a esses depoimentos que passam a ser 
documentos, fontes de pesquisa. 

Um ponto determinante na eficiência da pesquisa é a relação que se 
estabelece com o entrevistado. Quando se trabalha com outras pessoas, é 
necessário ter habilidades e coerência para encontrar um meio de acesso 
às informações que se busca adquirir nessa pesquisa. Thompson relata 
sobre essa relação:  

Assim que os historiadores começam a entrevistar, vêem-se inevitavelmente 
trabalhando com outras pessoas – quando menos com seus informantes. E 
para ser entrevistador bem-sucedido é necessário um novo conjunto de 
habilidades, entre as quais uma certa compreensão das relações humanas. 
Alguns adquirem quase imediatamente essas habilidades, outros precisam 
aprendê-las... (2002, p. 29) 

Essa relação é muito importante para todo o desenvolvimento do 
trabalho. É por meio desta que o entrevistador conseguirá estabelecer 
uma conversa produtiva estabelecendo claramente os objetivos que o 
trabalho pretende alcançar. Desta relação também depende a 
multiplicação dos resultados deste trabalho.  

Nessas pesquisas, a evidência é de que se alcança variados tipos de 
pessoas, faixa etária, comunidades pertencentes, bem como classes sociais 
e de experiências diferenciadas de um mesmo acontecimento. A cerca de 
um mesmo acontecimento pesquisado com um grupo de pessoas, o que 
será diferente de um discurso para o outro será exatamente o que cada 
uma delas absorve e retém com maior significado, o que lhes representa, 
seja ele positivo ou negativo, formulando assim sua memória individual 
deste acontecido. 
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O estudo de memória3, bastante abordado por estudiosos na 
atualidade, vem desencadeando uma série de questionamentos sobre o 
que é de assimilação coletiva e o que é retido individualmente. Amado e 
Ferreira destacam a idéia de “memória dividida” tratada por Portelli:   

Sustentando que, por ser gerada individualmente, a memória só se torna 
coletiva no mito, no folclore, nas instituições e por delegação (quando uma 
história condensa várias histórias), Portelli recupera o conceito de “memória 
dividida”. Em geral, afirma, a pressão para não esquecer em verdade 
preserva as lembranças de determinado grupo, materializando o controle 
social. A memória coletiva, assim, longe da espontaneidade que muitos lhe 
atribuem, seria mediatizada por ideologias, linguagens, senso comum e 
instituições, ou seja: seria uma memória dividida. (Amado e Ferreira, 2006, 
p. XIX) 

Como maneira de estudar a memória, a oralidade vem sendo 
trabalhada como a fonte mais rica de pesquisa nos estudos de 
antropologia, história, sociologia entre outras áreas do conhecimento. A 
transmissão de tradições, histórias, experiências muitas delas relacionadas 
à família ou a acontecimentos traumáticos, constituem um dos objetivos 
da história oral que buscar “aproximação e interpretação das culturas 
abordadas” (Lozano, 2006, p. 15). 

A constituição de acervos orais ainda são desafios que devem ser 
superados por pesquisadores e principalmente pelas instituições sejam 
elas publicas ou privadas. É impossível negar a importância da história oral 
para o estudo de assuntos ainda pouco abordadas ou vistas apenas pelo 
viés dos vencedores. Com o uso de técnicas coesas de história oral, é 
possível complementar ou desmistificar alguns temas tratados pela 
história, assim, auxiliando futuras pesquisas acadêmicas na escrita de uma 
história cada vez mais rica e detalhada. 

A História Oral é uma metodologia muito utilizada em pesquisas 
sociológicas, históricas e arqueológicas. Surgida como forma de valorização 
das memórias e recordações de indivíduos, é um metódo de recolhimento 
de informações através de entrevistas com pessoas que vivenciaram algum 
fato ocorrido. Segundo PRINS (1992), na História Oral  pode-se fazer duas 
divisões em se tratando de relatos: a tradição oral, a qual representa um 
"testemunho oral transmitido de uma geração para a seguinte ou as 

                                                             
3 Podemos citar alguns nomes de estudiosos que abordam densamente a memória 
coletiva, como: Maurice Halbwachs, Joel Candau, Paul Ricoeur e tantos outros de 
grande importância na área das Ciências Humanas. 
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demais"; e a remeniscência pessoal, evidência oral específica das 
experiências de vida do informante. 

Mesmo diante da não confiabilidade da memória, conseguiu-se 
estabelecer uma metodologia bem estruturada para a produção de dados a 
partir dos relatos orais. Apesar da dificuldade em definir o que seja uma 
fonte histórica, considera-se que a fonte oral pode ser fidedigna para o 
trabalho dos historiadores. Mas, como qualquer documento, merece um 
minucioso trabalho de crítica e interpretação, cabendo ao pesquisador usar a 
história oral de maneira correta e buscar os fatos que forem relevantes  ao  
seu  trabalho.  Assim,  

Sendo um método de pesquisa, a história oral não é um fim em si mesma, e 
sim um meio de conhecimento. Seu emprego só se justifica no contexto de 
uma investigação científica, o que pressupõe sua articulação com um 
projeto de pesquisa previamente definido. Assim, antes mesmo de se 
pensar em história oral, é preciso haver questões, perguntas, que 
justifiquem o desenvolvimeno de uma investigação. A história oral só 
começa a participar dessa formulação no momento em que é preciso 
determinar a abordagem do objeto  em questão. (Alberti, 2004, p. 29) 

No caso da pesquisa arqueológica, a metodologia da História Oral 
torna-se bastate aplicável, pois as informações obtidas através dos 
informantes entrevistados nas pesquisas de campo, em muitas vezes, lançam 
luz à localização de ocorrências ou sítios arqueológicos em áreas próximas ou 
distantes do local de foco da vistoria arqueológica, uma vez que “entre 
oralistas e arqueólogos há em comum a premência do desaparecimento dos 
vestígios. Para ambos se impoem responsabilidades, não apenas com o 
presente, mas com o futuro. Um  mesmo imperativo une as duas disciplinas, o 
da preservação.” (Guarinello, 1998, p.64). 

 

Considerações finais 

A história oral tem um papel significativo para pesquisas voltadas às 
temáticas com poucas fontes e que trabalhem com a questão de memória 
e identidade. Sabendo-se disso, é possível constatar que essa metodologia 
se torna importante para descobrir de que forma as pessoas percebem 
determinados lugares. No caso das pesquisas que serão realizadas em 
Santo Ângelo diretamente com dirigentes municipais, será possível 
descobrir qual a receptividade, relacionamento e sentimento de pertença 
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da população local em relação ao reconhecimento de seu passado 
missioneiro. 

Para tanto, nosso estudo de caso se debruçará sobre a repercussão 
dos trabalhos de revitalização da memória da antiga redução jesuítica de 
Santo Ângelo Custódio, cujas ruínas deram origem à formação da cidade 
moderna de Santo Ângelo, procurando observar como o reconhecimento 
no esforço de valorização deste passado e representações presentes na 
memória da população local. Neste sentido, será feita uma pesquisa de 
campo com entrevistas destinadas aos dirigentes locais com relação à sua 
visão sobre os trabalhos de revitalização do Centro Histórico de Santo 
Ângelo – focando principalmente nas pesquisas arqueológicas e na 
participação da comunidade neste processo. 

Após a transcrição e análise dos resultados destas entrevistas, a 
repercussão e os impactos dos resultados da mesma objetivarão, tanto no 
campo acadêmico como entre a comunidade geral, contribuir com novas 
estratégias para o desenvolvimento de políticas de gestão deste 
patrimônio.  

 

Referências bibliográficas:  

ALBERTI, V. Manual de História Oral. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 2004. Disponível em http:// 

AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. (Org). Apresentação. In: 
____. Usos e abusos da História Oral. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2006. p. 7-25. 

CANDAU, Joel. Memória e Identidad. Buenos Aires: Del Sol, 2001 

GUARINELLO, N. L. “Breve Arqueologia da História Oral”. In: História Oral 1, 
1998. p. 61-65 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Rio de Janeiro: Vertice, 1990 

HARRES, Marluza Marques. História oral: algumas questões básicas. 
Revista Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 99-112, dez. 2008. Disponível 
em: <http://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/7960/4749>. Acesso em: 24 
maio 2011. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
242                                                                                      [anais] 

LOZANO, Jorge Eduardo Aceves. Prática e estilos de pesquisa na história 
oral contemporânea. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. 
(Org). Usos e abusos da História Oral. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2006. p. 15-25. 

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de História Oral. São Paulo: Editora 
Loyola, 2005. 

MÜLLER, Nelci; PIPPI, Gladis Maria. (Org.) 300 Anos da Redução Jesuítica 
de Santo Ângelo Custódio. Santo Ângelo: EdiURI, 2007. 

NAGEL, Liane Maria. A História de San Angel Custódio – Redução de 
fronteira – no contexto dos trinta povos Guarani-Jesuíticos da região 
Platina. 1994. 30f. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1994. 

PRINS, G. “História Oral” In: BURKE, P. (org). A Escrita da História - Novas 
Perspectivas. São Paulo: Ed. Universidade Estadual Paulista, 1992. 

RECH, Raquel Machado. Relatório do Programa de Acompanhamento e 
Monitoramento Arqueológico das Obras de Modificações na Praça 
Pinheiro Machado, Sítio Arqueológico da Antiga Redução de Santo 
Ângelo Custódio (Convênio PMSA-URI). Santo Ângelo, 2007. 

__________. “Arqueologia urbana no Centro Histórico de Santo Ângelo: a 
identificação da Redução de Santo Ângelo Custódio”. In: Anais do XII 
Simpósio Internacional IHU - A Experiência Missioneira: Território, Cultura 
e Identidade. São Leopoldo: UNISINOS, 2010, pp. 251-278 (CD Room) 
(disponível em       
http://www.unisinos.br/_diversos/simposio/experiencia/experiencia_missi
oneira.zip).  

RICOEUR, Paul. Memória, História e Esquecimento. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2007. 

THOMPSON, Paul. A voz do passado – História Oral. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Terra e Paz, 2002. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
243                                                                                      [anais] 

O uso da História Oral como fonte na História de Instituições 
de Saúde. O caso do Conselho Regional de Odontologia - 

relato de experiência. 
Sandra Cristina Donner 

A Pesquisa e os Métodos 

Este texto é resultado da pesquisa realizada sobre a História do 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul ao longo do 
segundo semestre de 2009. Para chegarmos a essa síntese realizamos 
procedimentos pertinentes à metodologia da História. Foram lidas e 
analisadas as atas das sessões de Diretoria e de Plenária, e também todos 
os números disponíveis do Boletim Informativo do CRO/RS. Partindo 
destes documentos históricos, buscou-se contextualizar os eventos da 
história do CRO dentro dos fatos que ocorriam no Brasil e no Rio Grande 
do Sul.  

Além da análise de documentos, realizamos entrevistas com os ex-
presidentes deste Conselho Regional a fim de completarmos e 
enriquecermos as informações levantadas nas atas e Boletins, uma História 
Oral temática. Os entrevistados se submeteram a uma entrevista dirigida 
com questões sobre sua gestão, e esses momentos foram gravados e 
transcritos. Após esse procedimento, uma cópia foi entregue a eles e 
outra, assinada, ficará arquivada no CRO/RS para fins de consulta 
posterior, juntamente com a carta de cessão. Julgamos que o momento da 
memória, revivida nas entrevistas, é muito importante. Essas falas dão 
“cor” à História, por isso, em determinados momentos, serão citados 
trechos, mantendo sua oralidade.  

 

Os primeiros passos da Odontologia no Brasil 

Os males da boca sempre afetaram os seres humanos. Ao longo da 
História, muitas pessoas se encarregaram de saná-los, do pajé que cuidava 
da saúde em sua aldeia aos cirurgiões-barbeiros que chegam ao Brasil 
junto com os primeiros portugueses. Já o status da Odontologia, ligado ao 
ensino superior, nasce com as primeiras universidades, é um saber 
iluminista, científico, erudito.  
                                                             
 Doutoranda em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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No Brasil, por muito tempo permaneceu uma tradição, quase 
medieval, de cuidados e socorros através dos cirurgiões-barbeiros. Estas 
figuras, normalmente vindas de camadas mais pobres da sociedade, e que 
não possuíam uma educação formal dada pelas primeiras faculdades, 
realizavam um trabalho importante junto ao povo. Era a eles que 
recorriam quando se tinha febres, e eram necessárias sangrias e 
sanguessugas, quando se acreditava que o sangue estava “sujo” e então 
eram aplicados vomitórios e laxativos, e também quando havia alguma dor 
na boca, e eles então, extraíam os dentes.  

Por ser uma atividade de risco e evitada por muitos médicos, esta 
profissão sempre teve um olhar do Estado. No início, a tentativa de 
regulamentação dos profissionais era baseada na atribuição dada pelo 
Cirurgião-Mor, posteriormente, as permissões passaram a ser concedidas 
pela Real Junta do Proto-Medicato, que era composta por sete deputados, 
médicos ou cirurgiões, nomeados por três anos. Eles concediam 
autorização para os que provassem que, por dois anos, trabalharam no 
oficio de barbeiros-cirurgiões1.  

O século XIX iniciou com grandes mudanças estruturais no Brasil. A 
vinda da Família Real, fugindo da Guerra Napoleônica, colocou o país em 
contato com uma tradição Iluminista já consolidada na Europa, mas que, 
somente agora, chegava a estas terras. Uma Corte precisava de médicos e 
cirurgiões habilitados, e uma das primeiras medidas tomadas por Dom 
João foi fundar a Escola de Cirurgiões e a Escola Anatômica, Cirúrgica e 
Médica do Hospital Militar e Naval, no Rio de Janeiro.  

Com esses cursos, em 1811, as primeiras cartas de licenciamento 
profissional foram expedidas. Um numeroso grupo de nobres e burgueses 
em um país americano também atraiu para cá diplomados franceses, que 
encontraram uma clientela carente de cuidados e com recursos 
disponíveis. 

Com a necessidade de maior fiscalização, em 1850, foi criada a 
Junta de Higiene Pública, com ela o exercício da prática odontológica 
necessitava de um alvará de licença a ser expedido pelos responsáveis do 
órgão. No final do II Reinado, em 1884, pelo decreto 9311, foram criados 
os primeiros cursos de Odontologia. Através de uma modificação nos 

                                                             
1 CERVEIRA, Joaquim. Políticas de Saúde Bucal implantadas no Rio Grande do Sul 
pela Secretaria Estadual de Saúde entre 1964 e 1994: percepção dos gestores. 
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estatutos, eles passaram a fazer parte da Faculdade de Medicina do 
Império, no Rio de Janeiro e da Faculdade de Medicina de Salvador. 

Com os cursos, o cenário começou a mudar: 

“A partir da introdução do ofício de dentista para o campo formal de ensino, 
que ocorreu no Brasil em 1884, em anexo à Faculdade de medicina do Rio 
de Janeiro e Salvador, e como essa institucionalização foi feita sem 
‘rupturas’, surgem alguns elementos-chave. O antigo dentista- o cirurgião-
barbeiro- trabalha agora sob o cognome de ‘dentista-prático’ e a partir do 
lócus do consultório dentário e o subseqüente curso de formação da 
profissão odontológica.”2 

No centro do país, a Odontologia mudava sua face através da 
institucionalização. O saber formal foi ampliando seu espaço. No Rio 
Grande do Sul, os dentistas-práticos exerciam seu ofício de cidade em 
cidade. Alguns se tornaram notórios, e ocuparam um grande destaque na 
sociedade. Na Serra Gaúcha, como provavelmente em todo o Rio Grande 
do Sul, esses dentistas-práticos participavam dos clubes sociais, das ações 
assistenciais, das sociedades de canto. Embora alguns permanecessem 
como itinerantes, a maioria formou clientela em suas cidades de origem, 
ou próximas a elas. 3 

Com as faculdades de Odontologia, gradualmente, esses 
profissionais foram sendo substituídos pelos Cirurgiões-dentistas 
formados. Segundo Emmerich, esse processo de formação superior foi 
criando o que ele chamou de “corporação odontológica”, que atuaria de 
seguinte forma: 

“A corporação ao ser guiada por dois princípios que escolheu para intervir 
na sociedade brasileira (primeiro, o consultório e o segundo, o aparelho 
formador de Cirurgiões-dentistas), coloca como o centro da construção da 
corporação o fato de ela voltar-ser para si. (...) Na verdade, as associações 
de classe odontológica podem ser consideradas o terceiro lócus privilegiado 
da produção e reprodução do saber e da hegemonia odontológica no seu 
processo de institucionalização.”4 

Com a proclamação da República, as práticas de saúde voltaram-se 
para a manutenção da força produtiva e o combate às epidemias, como, 
por exemplo, com a Lei da Vacinação Obrigatória, em 1904, que levou à 

                                                             
2 Idem. Pp. 20. 
3 FREGANSIN, Teresinha Isabel Rihl. O Dente de Ouro: Dentistas-Práticos licenciados 
nas colônias italianas do RS- 1897-1960.  
4 EMMERICH, Adauto. A corporação odontológica e o seu imaginário. Pp. 111 e 113. 
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um movimento popular, de quatro dias, no Rio de Janeiro. Essa filosofia 
Sanitarista está diretamente conectada com as idéias positivistas de 
controle social e de unificação do Estado Nacional, implantadas pelo 
governo federal e gaúcho. Os trabalhadores deveriam ter seu corpo 
“domesticado” para enquadrarem-se nesse novo cenário industrial que 
começava a tomar conta das cidades.  

Nos anos 20, em meio à superprodução do café, e durante a 
República Velha, a Reforma Carlos Chagas criou o Departamento Nacional 
de Saúde Pública (DNPS) que deu início a intervenção do Estado na 
prestação dos serviços médicos e assistenciais. Assim, a assistência 
odontológica ficou focada nos Centros de Saúde dos estados e na atenção 
prioritária às gestantes, pré-escolares e escolares. O acesso ainda era 
restrito, e somente foi ampliado com a Lei Eloy Chaves, que criava as 
Caixas de Aposentadorias e Pensões. Esses órgãos, organizados pelas 
grandes empresas, tinha por objetivo dar aos funcionários alguma 
seguridade social e assistência médica e odontológica. Claro está que, pela 
própria tecnologia da época, os profissionais podiam fazer pouco mais do 
que a extração e a educação com cuidados básicos5.  

A República Velha e a sucessão dos presidentes de Minas Gerais e 
São Paulo tiveram fim quando Getulio Vargas, ex-governador do Rio 
Grande do Sul, organizou um golpe, dando início a Era Vargas. Neste 
período, montou-se a base da estrutura administrativa do Brasil atual. Em 
1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde, três anos depois, os 
CAPs deram lugar aos Institutos de Aposentadorias e Pensão, mais amplos, 
mas também, com maior controle estatal.  

A idéia sanitarista de controle dos corpos permanecia forte, o país 
era mapeado pelos “Assistentes Técnicos do Governo Federal” que 
centralizavam as ações de saúde pública, dentro de uma perspectiva de 
controle estatal amplo. Embora as campanhas de saúde também dessem 
atenção à saúde bucal, podemos observar que a situação do país era 
lastimável, por exemplo, em 1942, ao decidir enviar tropas para o front na 
II Guerra Mundial, um dos requisitos era que os recrutas possuíssem pelo 
menos 26 dentes na boca, entre outras exigências. A meta de enviar 100 

                                                             
5 CERVEIRA, Joaquim. Políticas de Saúde Bucal implantadas no Rio Grande do Sul 
pela Secretaria Estadual de Saúde entre 1964 e 1994: percepção dos gestores. 
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mil homens não pode ser cumprida, e 25 mil pracinhas brasileiros 
desembarcaram na Itália.  

O final da Guerra, em 1945, trouxe consigo o fim do Estado Novo, 
como ficou conhecido o período ditatorial do governo Vargas. Sopravam 
ares de democracia, e Eurico Gaspar Dutra foi eleito com promessa de dar 
atenção à saúde, através do Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte 
e Energia). Todavia, a crise de investimentos que o país sofreu, com a 
abertura desregrada das importações, não oportunizou grandes avanços, e 
o projeto político foi ineficaz. Por tudo isso, Vargas foi eleito com uma 
ampla margem de votos. 

O segundo governo Vargas pautou-se por um projeto nacionalista, 
de desenvolvimento da indústria, e de apoio aos setores urbanos. No 
âmbito político, continuaram as mudanças estruturais iniciadas em seu 
governo anterior, entre elas, desmembrou o Ministério da Educação e 
Saúde, 1953. A iniciativa pretendia priorizar e tornar mais eficaz o 
planejamento das ações, mas, ocorreu uma perda de orçamento que 
inviabilizou uma grande mudança. A Odontologia passou a ser controlada 
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, que, embora não 
atingisse o país inteiro, era um esboço da necessidade de organização do 
setor.  

No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente 
dividia o estado em oito regiões sanitárias, com 119 municípios e 
consultório dentário em 78 destes6. Uma das principais ações deste 
período foi a criação da Comissão de Fluoração das Águas, em 1958, com 
caráter normativo e fiscalizador, pretendia levar a todos os municípios 
gaúchos, por força da Lei nº. 3.125, promulgada em 1957, a 
obrigatoriedade de fluoração. 

Segundo Cerveira, ocorreu um deslocamento, ao longo da segunda 
metade do século XX, da mentalidade de sanitarismo campanhista, para 
um sanitarismo desenvolvimentista, que pretendia, através das melhorias 
nas condições de saúde do trabalhador, construir o desenvolvimento 
econômico, um sustentando o outro e ambos ancorados na perspectiva 
nacional-desenvolvimentista que atingiu seu auge no governo de Juscelino 
Kubitschek (1956-1960). Essa política afirmava o Estado como promotor de 

                                                             
6 Idem, pp. 38. 
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infra-estrutura nos vários setores.7 Durante esse período foi feita uma 
tentativa de coordenar os vários órgãos envolvidos no combate, controle 
ou erradicação de doenças específicas, com a criação do Departamento 
Nacional de Endemias Rurais (DNERu). Embora a tentativa de unificar e 
coordenar as atividades das campanhas verticais não tenha tido muito 
sucesso, algumas conquistas foram realizadas: erradicação do transmissor 
da febre amarela e da varíola e as não tão bem sucedidas tentativas de 
erradicação da malária e lepra. Enquanto o DNERu estava voltado para 
determinadas doenças nas áreas rurais, o Serviço Especial de Saúde Pública 
(Sesp) expandia seus serviços de assistência à saúde, sem que houvesse 
qualquer tipo de trabalho, cooperação ou intercâmbio entre eles. A 
conseqüência foi a multiplicidade de ações superpostas.8 

Já no Governo João Goulart, em 1963, ocorreu a II Conferência 
Nacional de Saúde, indicando a municipalização como uma via possível 
para ampliar o atendimento à população. O cirurgião-dentista gaúcho, 
Paulo de Oliveira Chaves obteve a inclusão da prevenção da cárie dentária 
pelo flúor, como parte do Plano Nacional de Saúde Pública9. Este mesmo 
profissional, posteriormente, participou da organização do Conselho 
Regional de Odontologia no Rio Grande do Sul.  

 

A criação dos Conselhos de Odontologia 

Com o advento das Faculdades de Odontologia, ao longo do século 
XX, a preocupação com a formação do profissional e com a 
regulamentação do mercado de trabalho passou para a pauta do governo 
e das entidades de classe. No Brasil, já existia o Serviço Nacional de 
Fiscalização da Odontologia. Este órgão federal, por ser parte da 
administração direta, não conseguia dar conta do controle e da certificação 
de várias profissões em todo o território do Brasil. Nesse contexto surgiu o 
Conselho Federal de Odontologia, criado pela lei nº 4324, de 14 de abril de 
1964.  

                                                             
7 CERVEIRA, Joaquim. Políticas de Saúde Bucal implantadas no Rio Grande do Sul 
pela Secretaria Estadual de Saúde entre 1964 e 1994: percepção dos gestores. 
8 Sarah Escorel e Luiz Antonio Teixeira.História das Políticas de saúde no Brasil de 
1822 a 1963: do Império ao Desenvolvimentismo Populista. 
9 Idem, pp. 42. 
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Uma vez que surgiu por Lei Federal, e não como um movimento da 
base dos Cirurgiões-dentistas, mesmo que tenha sido um anseio dos 
mesmos, seus primeiros tempos foram marcados pela necessidade de 
afirmar-se como um órgão importante para a Odontologia e não apenas 
como um fiscalizador dos profissionais. Neste momento, o processo de 
fiscalização no interior do Estado e na Região Metropolitana se dava por 
denúncias dos próprios cirurgiões-dentistas, uma vez que os funcionários 
do CRO/RS visitavam as cidades e lá encontravam-se com o delegado local. 
Essa atividade foi marcante tanto para a saúde pública, ao retirar do 
mercado profissionais não habilitados, quanto para a própria classe, pois 
via no Conselho um órgão útil para a preservação de seu campo de 
trabalho e para a sociedade. 

Em um segundo momento, já organizado administrativamente e 
com legitimidade junto aos inscritos, iniciou uma aproximação maior com 
os CDs, seja com os graduandos nas universidades, seja com os inscritos 
através de campanhas e da fiscalização como um esclarecimento antes de 
adotar medidas mais rígidas. Os graduandos foram estimulados a 
realizarem dissertações sobre o tema da ética profissional e a participarem 
das reuniões do Conselho. 

Por fim, já chegando à última década, o CRO/RS aproximou-se mais 
da mídia e da população, através de campanhas de saúde bucal, de 
projetos sociais e da projeção da profissão do Cirurgião-dentista em todas 
suas especialidades. Isso ocorreu através da inserção na nos meios de 
comunicação, divulgando seu trabalho e com isso, divulgando a própria 
profissão. Diversas campanhas voltadas para os profissionais (vacinas 
contra a Hepatite B, contra a Gripe A) e para a sociedade (Operação Vento 
do Mar, que fiscalizava os cirurgiões-dentistas do litoral e estimulava o 
cuidado com a boca, visitas às escolas de Ensino Fundamental com um 
“escovatório” onde se ensinava métodos de higiene bucal, entre outros). 

Paralelo a todas essas fases, o Conselho seguia seu papel 
fiscalizador, tanto das infrações dos profissionais, quanto dos ilegais que 
colocavam em risco a saúde da população, bandeira assumida desde o 
início, pela CRO/RS. 

Embora possamos organizar a história do Conselho em diversas 
etapas, devemos levar em consideração que as pessoas e instituições 
respondem ao tempo histórico em que vivem, por isso, toda a periodização 
é sempre artificial. Os diversos conselheiros não se viam iniciando uma 
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nova fase e sim, procuravam dar conta de demandas que a sociedade lhes 
impunha.  

 

O uso da História Oral 

O uso da História Oral nos trabalhos de pesquisa em História 
Contemporânea não é mais foco de grandes questionamentos sobre sua 
validade. Existem manuais e opções metodológicas que norteiam os 
trabalhos e ajudam o historiador a obter legitimidade de suas fontes e a 
controlar o processo de entrevista.  

Mesmo com o aporte teórico, a prática ainda propõe desafios. 
Dentre os vários fatores que influenciam a coleta e a utilização das 
entrevistas, quero tecer uma breve reflexão sobre as fontes que possuem 
certo “status” em sua área, e da dificuldade de lidar com estas pessoas. 
Observamos na área da história um crescimento da chamada “História 
Institucional”, esse fenômeno é mundial e nos leva a questionar os usos da 
história. Segundo Ferreira: 

“O que explica esse interesse das empresas em patrocinar iniciativas com 
fins de propaganda com forte apelo ao passado e à memória?  

Várias ordens de argumentos podem ser apresentadas. Uma delas é o 
acirramento do individualismo, que pressupõe o reconhecimento da 
liberdade de escolha entre os homens e o confronto entre sociedade e 
indivíduo na fixação de valores, que torna as pessoas curiosas em relação ao 
outro como forma de reforçar a existência de sua própria singularidade, 
enquanto que podem estabelecer as diferenças.  

Esta curiosidade em relação ao outro acaba por criar, em termos editoriais, 
toda uma demanda, à qual a história vem procurando atender. Um segundo 
ponto a ser destacado diz respeito ao quadro político-econômico que o 
Brasil vem atravessando. Os anos 90 vêm colocando em pauta grandes 
desafios para a sociedade brasileira em geral e para empresas e empresários 
em particular.”10 

Frente a essa nova demanda como organizar a entrevista com esses 
empresários? Em primeiro lugar é muito importante resguardar o papel do 
historiador, segundo Certeau, “fazer história” está na articulação entre o 
lugar, os procedimentos de análise e a escrita, e por isso deve obedecer as 

                                                             
10 FERREIRA, Marieta de Moraes. História oral, comemorações e ética. Projeto 
História. Ética e História. PP. 160. 
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regras da instituição, a saber, o procedimento historiográfico11. Essa 
desconfiança que a teoria nos coloca é importante quando ouvimos e 
trabalhamos com a fala de pessoas públicas. O quanto o lugar que ocupam 
na sociedade influencia em sua memória. O quanto a memória coletiva se 
mistura com a individual? 

Alguns pensadores como Halbwachs, teceram reflexões sobre esse 
tema. O papel social está colado a nossa identidade, não conseguimos nos 
desvencilhar da construção coletiva das memórias. São elas que dão 
sentido a nossas práticas e vivencias. E a pesquisa em História Oral, não 
pode se furtar de questionar-se: 

“Em todas essas instâncias, a história formal se envolveu nos processos da 
memória coletiva e em como essa memória é vista como uma conexão 
viva entre o passado celebrado, o presente conturbado e um futuro que 
requer complexas escolhas políticas em todos os níveis, do individual e 
familiar ao comunitário, estadual, e nacional.”12 

Por isso, ao entrevistarmos os ex-diretores do Conselho Regional de 
Odontologia, não apenas foi necessário o cuidado com os direitos de 
cessão da entrevista, mas também, a própria transcrição foi alvo de 
disputas. Nenhuma das transcrições foi aceita imediatamente pelos 
entrevistados. Eles não “se viam” naquelas palavras. Com isso, foi 
necessário adaptar a entrevista e, muitas vezes, deixar a critério deles a 
reescrita de trechos. O falar coloquial, neste caso, não poderia ser aceito 
como a “fala” de um ex-presidente de um Conselho de classe. Ainda que, 
obviamente, os erros gramaticais e de concordância não fossem graves, 
até porque todos possuíam uma sólida formação universitária e 
profissional, os pequenos deslizes eram mais importantes, para eles, do 
que o próprio conteúdo de sua fala.  

As diversas reescritas das transcrições até serem aceitas e assinadas 
como documentos, pelos entrevistados, mostram o quanto é delicado 
trabalhar com figuras públicas em História Oral, ainda que estas sejam 
públicas apenas em um grupo, os cirurgiões-dentistas do Rio Grande do 
Sul.  

 
                                                             
11 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. PP. 66. 
12 THOMSON, Aliston, et all. Os debates sobre memória e história: alguns aspectos 
internacionais. In: Ferreira, Marieta de Moraes, e Amado, Janaína. Usos e Abusos 
da História Oral. PP. 80. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
252                                                                                      [anais] 

Entrevistas: 

Dr. Cizino Risso Rocha. 

Dr. Edy Ceciliano de Sá Carneiro. 

Dr. Francisco Amado Bastos Lacroix. 

Dr. Ivori Dutra da Silveira. 

Dr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira. 

Dr. João Paulo Ercolani. 

Dr. José Paulo Eztberger. 

Dr. Miguel Álvaro Santiago Nobre. 

Dr. Oly Borges Ortiz. 

Osvaldo de Almeida Feijó. 

Salatiel Lacerda da Silva. 
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PERSPECTIVAS DE GÊNERO E PÓS-COLONIAL PARA A ANÁLISE 
DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA 

(MST) 
Marisa de Fátima Lomba de Farias.1 

 

Introdução 

As considerações apresentadas neste artigo são conclusões parciais 
de pesquisa iniciada em outubro de 2010 com o objetivo de compreender 
as relações de gênero nas práticas, orientações políticas e simbologias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no estado de Mato 
Grosso do Sul, no que se refere mais especificamente, às inter-relações 
entre as categorias “mulher”, “mulheres” e “feminismo”2.  

O MST mantém princípios, orientações ideológicas e políticas 
comuns em todo o país, todavia, em cada estado existem as 
transformações e reconstruções surgidas no seu interior, considerando a 
inclusão de militantes e também a sua saída, por isso, nosso olhar se 
voltou para o Mato Grosso do Sul. 

Neste momento, designadamente, será desenvolvida uma reflexão 
teórica e metodológica sobre a pesquisa, com o apoio da técnica do 
caderno de campo, cujas anotações são resultados de observações e 
registros durante os contatos com as/os protagonistas deste movimento 
social e, também, as impressões ao realizarmos as entrevistas. É 
importante dizer, que as fontes orais não serão registradas neste texto.3 

 

 

                                                             
1 Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Doutora em Sociologia. 
Doutora em Sociologia. CNPq.  
2 Pesquisa em andamento intitulada “Mulheres e Feminismo no Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Estado de Mato Grosso do Sul (1990-
2010)”, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 
Humanas da UFSC/CNPq (Pós-doutorado), sob a tutoria da Profa. Dra. Joana Maria 
Pedro. 
3 As entrevistas estão em fase de transcrição e serão apresentadas às pessoas para 
a assinatura do termo de cessão. 
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Movimento do Movimento Social 

No período de nascimento do MST, há mais de 20 anos e entre os 
anos de 19904, muitos estudos se voltaram para suas ações, intervenções e 
estratégias para o questionamento da estrutura agrária brasileira, 
caracterizadas por confrontos “de massa”, mais diretos e contundentes. 
No período posterior, correspondente aos dois governos “Lula” (2003-
2010), houve um “amortecimento” das formas de resistência e de 
confronto por parte do MST. 

O Movimento criou expectativas e esperanças de que um governo 
“do povo e para o povo” corresponderia de modo mais rápido e qualitativo 
às demandas sociais, políticas e econômicas que definem a sua “linha 
organizativa” de questionamento ao latifúndio, nomeadamente, com 
vistas a um projeto de sociedade igualitária. Outros movimentos também 
manifestaram esperanças comuns e perspectivas frente a este período, tal 
condição limitou, em parte, a capacidade de compreender as barreiras 
estruturais que reforçam a manutenção de modelos econômicos pautados 
no agronegócio, por exemplo. 

Contudo, os movimentos sociais são considerados protagonistas de 
uma possível transformação das relações de poder, na medida em que 
podem impulsionar mecanismos de resistência e desestabilizar os atuais 
modelos econômicos e políticos além, também, de criar pressupostos para 
o alcance de maior igualdade nas relações de gênero – não livre de 
relações de poder internas. Estudá-los, portanto, torna-se uma premissa 
constante para a compreensão dos avanços e dos recuos resultantes do 
processo histórico e de transformações políticas, econômicas e sociais em 
seu bojo. Trata-se então, do movimento do movimento social. 

Outrossim, nesta pesquisa em desenvolvimento, o foco de análise 
está em compreender o MST em perspectiva de gênero e pós-colonial, de 
tal modo, desvelar as nuances que impedem este movimento social de se 
lançar como um protagonista preferencial para o combate à discriminação 
de gênero e à dominação masculina.  

Por isso, um dos objetivos para a pesquisa é o de analisar como as 
representações das categorias: “mulher”, “mulheres” “feminismo” e 

                                                             
4 Neste período o país passou pelos governos de Collor de Mello (1990-out. 1992), 
de Itamar Franco (out.1992-1994) e de Fernando Henrique (1995-2002). 
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“relações de gênero” se estruturam no interior do MST (Mato Grosso do 
Sul), e ainda, como são apropriadas e orientam os princípios de 
organização em seus documentos para o direcionamento 
ideológico/político das ações de seus/as militantes, de modo a verificar a 
influência de teorias feministas no Movimento, ou a sua insuficiente 
atenção para elas.  

Dessa forma, ao término da investigação, será possível perceber se 
estão em formação, espaços democráticos concretos para a inclusão de 
mulheres em suas “fileiras internas”, ou seja, se de fato, os espaços 
internos do Movimento podem ser ocupados sem hierarquia de gênero.  

Não estou, com estas considerações, almejando desmerecer ou 
enfraquecer a “luta” social e política deste movimento, ou então, 
apresentar uma visão ingênua de que o MST está isento das influências de 
relações sociais e da cultura política da sociedade da qual ele faz parte. Por 
isso deveria ser um redentor sem conflitos ou contradições. Quero sim, 
destacar que ele vive na fronteira entre as relações de gênero pautadas na 
igualdade e a permanência de certos contornos de dominação-exploração 
de gênero, marcas históricas de sua constituição e de nossa cultura.  

Segundo Scherer-Warren (2002, p. 248), o Movimento vem 
construindo uma meta-ideologia com a influência de três principais 
pensamentos, os quais: “a simbologia cristã, a teoria marxista-leninista [...] 
e o ‘ideário democrático’ no novo movimento cidadão globalizado.” 
Acrescenta a existência de complementaridade e contradições entre eles, 
gerando às vezes, avanços e às vezes, recuos internos na organização. Para 
esta autora, a terceira corrente se intensificou nos anos de 1990 com a 
ampliação de relações e interconexões globalizadas.  

Há concordância com estas considerações, todavia, de acordo com 
os encaminhamentos em diversos setores e a presença de lideranças ainda 
orientadas pelo pensamento marxista-leninista, ocorre a fragilização do 
princípio de democracia e certo predomínio desta corrente – a marxista-
leninista. Este foi um dos dilemas apresentados por militantes durante as 
entrevistas realizadas e nos contatos diretos que ocorreram em período 
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anterior a esta pesquisa, alguns/as de forma explicita outros/as nas 
entrelinhas da narrativa.5 

O MST é um movimento na travessia, não tem um ponto fixo a 
chegar, seus caminhos não são lineares, ao contrário, são formados por 
curvas, por dilemas e desafios, próprios de uma sociedade desigual e plural 
em suas necessidades nos campos do direito, do gênero, da cultura, enfim, 
na história do tempo presente.  

Nesta travessia, o MST é pressionado a reaprender estratégias e a 
reler seus próprios princípios, nem sempre capazes de fazer valer a 
democracia interna e as relações de gênero menos desiguais, 
principalmente. Há dificuldade para que militantes que “se iniciaram” no 
Movimento se desprendam de pensamentos mantenedores de valores que 
não incentivam a construção de princípios de maior igualdade e 
democracia.  

 

Vozes nas “fileiras internas” do MST 

Nas “fileiras internas” do MST, ainda predomina certa hierarquia 
com supremacia masculina, todavia, nestas “fileiras” estão pessoas 
comuns sem identificação ideológica incondicional a ele, sem-terras 
mulheres, crianças e jovens que criam interfaces entre o existente e o que 
está por vir. Estes grupos resistem, demonstram insatisfação, desafiam as 
regras e lançam alternativas através de suas vozes, que é possível registrar 
e trazer à tona através da história oral.  

A história oral contribui, sobremaneira, para o registro de outras 
histórias e experiências que não são as de grupos dominantes, além de 
permitir o reenraizamento e o fortalecimento de subjetividades, na 
medida em que pessoas e grupos reinterpretam suas ações por meio de 
narrativas. Por isso, trata-se de um “instrumento de luta, além de uma 
metodologia e/ou área do conhecimento”. (Khoury, 2010, p. 7) 

A opção pela história oral nesta pesquisa se fundamenta na sua 
possibilidade em abrir brechas no cotidiano fortalecendo as vozes e o 

                                                             
5 Nestes momentos, observou-se recuos nas narrativas, reconstruções do discurso, 
cuidados com as palavras, além dos silêncios, entrecortados por insinuações e 
indicações simbólicas. 
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questionamento de desigualdades e violências simbólicas, por se tratar de 
uma metodologia que respeita, também, as narrativas pessoais, não 
somente uma memória coletiva.  

Desta forma são valorizados os modos de vida, a diversidade de 
trajetórias e as experiências por entre as quais mulheres e homens se 
constituem em sujeitos protagonistas de suas próprias histórias. As 
narrativas são, deste modo, construções constantes, quando então, as 
pessoas indicam sentidos e significados para suas experiências, 
interpretam-nas e lançam novas conotações para os possíveis da história 
social e pessoal. 

Com a realização de entrevistas com pessoas que participam do 
MST registram-se as disputas de variadas conotações sutis ou diretas, os 
desejos e aspirações não valorizadas, mas também, as satisfações e 
conquistas individuais e coletivas advindas da participação no movimento 
social que liderou a “luta pela terra” e, em muitos casos, continua 
liderando a “luta na terra”6. 

É importante informar que além da realização de entrevistas com 
lideranças do MST, procura-se valorizar “militantes comuns”, um grupo 
sem a preocupação em construir respostas ou representações dominantes 
da “luta”, não têm interesse em apresentar certos resultados e responder 
por discursos. São pessoas que apresentam um Movimento (MST) vivido e 
desejado, com suas contradições, ambiguidades e perspectivas, 
notadamente porque a memória é maleável e tem relação com outros 
tempos e lugares significativos na vida e nas histórias das pessoas 
entrevistadas.  

Esta maleabilidade da memória é o que podemos chamar de sentimento de 
identidade, sendo pois esta memória identidade, não somente construída a 
partir da vivência, mas também sobre lugares, transferência de memória ou 
acontecimentos, juntando-se a estes os vestígios da memória, aqueles 
acontecimentos que se materializaram na memória por terem alguma 
ligação pessoal com nossas histórias de vida. (Ferreira, 2009, p. 209) 

A memória, assim sendo, permite a constituição de uma rede de 
lembranças materializada diante de um aceno, de interferências externas, 
ou seja, as pessoas são incentivadas a narrar sobre sua experiência. Pode 
então ocorrer uma relação entre a perspectiva individual e coletiva 
                                                             
6 Fala-se em “luta pela terra”, o tempo de acampamento e “luta na terra”, após a 
conquista desta terra, que passa a ser o lugar de produção e de moradia. 
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emergindo uma história múltipla e com uma pluralidade de subjetividades 
forjadas por entre permanências e mudanças de sentidos e significados 
para as ações pessoais e grupais. Subjetividades emergem, mas também se 
reconfiguram. 

Refletindo com Portelli (2010), posso dizer que a memória é um 
desafio diante de ideologias e projetos sociais dominantes, ela pode criar 
mecanismos de resistência ao ampliar as interpretações sobre as 
experiências. Desta forma, acredito que ao registrar vozes de pessoas 
participantes do MST que não estão em posições de liderança ou 
respondendo por setores no Movimento, os conflitos e as aspirações 
individuais e grupais ainda não incorporadas na luta pela terra, são trazidos 
à centralidade.  

Durante a pesquisa há um esforço para respeitar as lembranças que 
emergem em um exercício da memória ao trazer à superfície o vivido 
social passado, recomposto e refortalecido diante das agruras e das 
dificuldades encontradas na trajetória de vida, mas também diante das 
conquistas. As narrativas permitem apresentar, no presente, 
acontecimentos e sentimentos adormecidos, mas que renascem de acordo 
com os significados e a importância que tiveram na vida dessas pessoas 
comuns. 

A memória é individual quando envolve a trajetória de vida de um 
sujeito – mulher e homem –, encerrando maneiras próprias de linguagem, 
expressões e conjunto de valores que marcam seu modo de vida, é 
alicerçada, primeiramente, no grupo familiar. Mas, como se sabe, as 
mulheres e homens buscam apoio, sentem necessidade de socializar 
experiências cotidianas e de afirmar-se diante da sociedade.  

Digo que os sujeitos, segundo Thompson, vivem um circuito “[...] 
localizado dentro de um equilíbrio particular de relações sociais, um 
ambiente de trabalho, de exploração e resistência à exploração, de 
relações de poder mascaradas pelos ritos do paternalismo e deferência.” 
(1998, p.17). Nesse circuito, as experiências vão se ampliando, e as 
memórias se entrelaçam com o próprio grupo social mais amplo, momento 
em que nascem novas relações; os sujeitos testemunham e compartilham 
os mesmos sentimentos e pontos de vista, havendo, igualmente, a 
identificação no grupo. 
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Então, os sujeitos partilham de dois tipos de memórias: individual e 
coletiva, que estão imbricados, apoiando-se mutuamente sem, entretanto, 
confundir-se. Relembrar o vivido envolve impressões, as marcas de um 
passado, surgem como um olhar para a própria vida, e nela as experiências 
são individuais e coletivas. (Farias, 2006) 

Ao participarem das entrevistas, as mulheres vivenciam o “trabalho 
da memória” e lançam mão da memória individual e coletiva, e ao 
exercitarem a capacidade de expressar-se e de falar, fortalecem 
mecanismos de resistência. A narrarem sobre suas experiências, 
reinterpretam e ressignificam o passado vivido antes de chegarem à “terra 
prometida”.  

Além das fontes orais, lanço mão também de fontes escritas, 
preferencialmente, as originais do MST que as produz desde o seu 
surgimento e nelas demonstram os princípios ideológicos e políticos que 
orientam suas ações em prol de liderar organização de milhares de 
pessoas, a partir da atuação da Frente de Massa, com vistas à conquista da 
terra. Estamos analisando vários deles, desde livros, O Jornal Sem Terra 
(com mil tiragens), Revista Sem Terra, panfletos de divulgação, cartilhas, 
artigos, até documentos disponibilizados no seu site, que divulgam 
informações e conhecimentos aos/às militantes. 

Outras fontes são importantes para a análise, tais como a Bandeira 
do Movimento, o Hino, as músicas, os símbolos que fazem parte das 
caminhadas e de outros objetos de uso comum entre as/os militantes 
(camisetas, bonés, chapéus, faixas, etc.), são documentos considerados 
discursos com significados em si mesmos, direcionados a um determinado 
grupo que também amplia suas significações. 

A análise da documentação se efetiva sob uma perspectiva de 
gênero, considerando que as reflexões perpassam os limites dos textos e 
de sua própria produção. Caminho na análise da fonte escrita, conforme 
Woolf e Possas (2005, p. 587), “[...] muito além de tomar os documentos 
como ‘dados’.”, os mesmos passarão por “[...] uma profunda 
problematização em torno da significação da escrita desses documentos, 
sua forma de produção, seus objetivos e linguagens utilizadas.”  

Desse modo, a pesquisa se desenvolve no campo da Sociologia e 
História, em um ponto de vista de gênero, aproximando-a da memória, ou 
seja, pauta-se em valorizações significativas do vivido social acolhendo a 
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“dimensão humana da dimensão histórica” (Dosse, 2003), rompendo com 
dicotomias e fragmentações.  

Nesta pesquisa, as mulheres são as principais protagonistas e 
narram suas experiências de gênero e as relações de poder que definem 
rumos nem sempre desejados para as suas vidas, tanto nas suas famílias 
quanto no MST. 

O interesse primordial, é valorizar as diversas vozes de mulheres, 
por meio da História Oral, que carecem de reconhecimento, por isso, 
optou-se pelos estudos de gênero e pós-coloniais, cujas/os teóricas/as 
discutem as variadas formas de colonização e de desterritorialização de 
identidades, bem como analisam a superação destas condições.  

Neste momento trago a autora Bidaseca (2010) para o diálogo. Ela 
desenvolve uma reflexão crítica e direta ao anti-imperialimo e 
colonialismo, originando assim, um discurso crítico que não se limita ao 
gênero, mas é amplo e traz à superfície, tramas entre diversos tipos de 
dominação, exclusão e negação de identidades e diversidades, sem, no 
entanto, tomá-los como dicotômicos, mas sim, interpenetrados e inter-
relacionados. Destaca a unidade e inter-relação entre vários aspectos da 
dominação. 

As reflexões são estruturadas pelas margens e lançando mão de 
olhares teóricos da descolonização, de outros continentes e também da 
América Latina, são margens que não foram valorizadas, mas sim negadas 
como histórias e vidas em andamento.  

Outra autora, Anzaldúa coloca no centro de debates feministas 
mulheres de cor, raça, etnias e sexualidades distintas das comumente 
encontradas nesse meio. Entra em cena o feminismo da diferença este 
“portanto distancia-se das determinações biológicas para salientar as 
inscrições socioculturais dos sujeitos além do gênero”. A obra de Glória 
Anzaldúa ocupa os espaços dos diversos sentidos “da diferença resultante 
dos desequilíbrios históricos e das exclusões múltiplas” (Costa, 2005, 
p.693).  

Esta orientação teórica pós-colonial de Anzaldúa propõe 
transformação no modo de observar a realidade e como as pessoas 
reagem diante dela rumo à formação de uma nova consciência, cuja 
origem esta no “movimento criativo contínuo que rompe incessantemente 
com o aspecto unitário de cada novo paradigma” (Costa, 2005, p.700-701). 
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Neste caminho, procuro registrar as vozes fragmentadas, não 
ouvidas, não valorizadas de mulheres sem-terra, brancas e não-brancas e 
silenciadas, uma alternativa para a análise do mundo marginal, somente a 
partir dele é possível incentivar as pessoas que compõem esta margem a 
“lerem o mundo”. Um autor importante pode colaborar nesta concepção, 
também “teórico do mundo marginal”, Paulo Freire.  

Este teórico apresenta em sua trajetória de reflexões e resistências, 
o estímulo à leitura do mundo pelos/as próprios/as sujeitos/as dele 
excluídos/as violentamente, seja ocultando suas vozes, seja silenciando-
os/as totalmente, lembremo-nos de extermínios ocorridos no Brasil e em 
outros países em regimes ditatoriais. Portanto são extermínios, concretos 
e simbólicos, de pessoas em condição de “subalternidade” e são, também, 
inter-relacionados aos tipos de dominação coloniais, entrelaçados e 
simbólicos.  

A história tem a capacidade de “registrar narrativas”, por isso, é 
fundamental não permitir a dissolução da memória dos “passados 
subalternos”. Nesse sentido, a crítica pós-colonial valoriza as vozes 
humildes e inferiores (voces bajas) da história, questiona o domínio da 
historiografia ocidental, suas omissões, perspectivas e objetivos para 
exaltar algumas vozes (ex. discurso oficial do estado) e silenciar outras, por 
partir de pressupostos colonizadores. A proposta é descolonizar o 
conhecimento e gerar novas formas de conhecimento.  

 

Considerações Finais: para não concluir... 

Até esta etapa da pesquisa é possível salientar que no interior do 
MST, por um lado, há um esforço contínuo em criar espaços de discussão e 
participação das mulheres. Por outro lado, ainda são significativas as 
dificuldades em romper com valores e padrões de domínio masculino e de 
hierarquia de gênero. Isso é constatado em suas orientações teóricas, que 
ainda estão muito “coladas” às discussões marxistas de classe social sem 
relação com outras categorias como gênero, etnicidade e diversidade de 
gênero e sexual.  

Vale ressaltar, entretanto, que as permanências e mudanças não 
são lineares, mas sim submergidas por contradições e paradoxos, 
especialmente caracterizadas por outras vozes e anseios, trazidos por 
jovens militantes que levam para o interior do MST questionamentos, 
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insatisfações e aspirações. Muitos/as estão estudando nas universidades e 
têm acesso a outras leituras, teorias, contextos e metodologias, novos e 
mais críticos conhecimentos são introduzidos nas reuniões e nos debates 
dos coletivos, colocando na “pauta do dia”, a democracia interna deste 
movimento social. 

Mulheres estão ocupando alguns espaços decisórios nos núcleos de 
organização, no entanto, continuam com a maior responsabilidade no 
interior da casa e com os mesmos desafios para a participação política, 
desafios esses mantidos pela prevalência do espaço privado (para as 
mulheres) sob o público (para os homens) e pela supremacia masculina, 
esta ainda incentiva os rumos fundamentais da “luta” política. 

Quanto às teorias feministas, pelo que foi possível constatar até 
esta etapa da pesquisa, sua apropriação é tênue, os coletivos de mulheres 
caminham lentamente para a perspectiva de gênero, prevalece a categoria 
mulheres e em alguns casos mulher. E as principais teóricas citadas foram: 
Alexandra Kollontai e Rosa Luxemburgo, ou seja, percebe-se a prevalência 
de fatores econômicos que sustentariam a desigualdade social. 

As insatisfações surgem durante as entrevistas e, ao narrarem as 
pessoas fazem suas avaliações, se apresentam como protagonistas e 
demonstram a capacidade para criarem alternativas que correspondam às 
suas necessidades, nem sempre valorizadas pelo MST, ou seja, 
ressignificam os princípios ideológicos do Movimento, ecoam outras vozes. 

Enfim, o próprio MST, em alguns momentos cumpre o papel do 
colonizador masculino e controlador, por fazer parte de uma sociedade 
criadora de representações colonizadoras que são assimiladas por toda a 
sociedade, inclusive pelas pessoas “subalternas”, que passam a viver sob 
orientações impostas e aceitas como verdade. Mesmo demonstrando 
esforços, o Movimento ainda não conseguiu ouvir as “vozes baixas” e seus 
significados, especialmente as das mulheres e as perspectivas de gênero e 
feminista, nem mesmo no que tange às categorias mulher e mulheres. 

Rupturas são vislumbradas, mas não firmadas, elas podem ocorrer 
com mais intensidade quando as subjetividades, antes bloqueadas, se 
reestruturam, conquistam outras significações, prioritariamente, quando 
as pessoas passam a falar, poderão então, superar a condição de 
subalternidade. Esta consideração pode ser compreendida a partir da 
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leitura do trecho a seguir, no qual Bidaseca apresenta considerações 
alicerçadas em pensamentos de Spivak. 

Para Spivak, el subalterno es una subjetividad bloqueada por el afuera, no 
puede hablar no porque sea mudo, sino porque carece de espacio de 
enunciación. Es la enunciación misma la que transforma al subalterno. Poder 
hablar es salir de la posición de la subalternidad, dejar de ser subalterno. 
Mientras el subalterno sea subalterno, no podrá “hablar”. Claro que esta 
postura sólo se comprende cuando Spivak desnuda su posición: la única 
opción política posible para la subalternidad es precisamente, dejar de ser 
subalternos; en otras palabras, intensificar la voz, hacerla propia, en algún 
sentido lejos de la representación. (Bidaseca, 2010, p.33 grifo da autora) 

Destarte, em outros momentos e situações, o MST cria mecanismos 
e estratégias que potencializam a sua própria descolonização e de 
militantes em suas “fileiras interna” e gera novas formas de conhecimento, 
principalmente quando essas pessoas ocupam espaços sociais diversos e 
intensificam suas vozes. Poderão, então, criar os possíveis nesta história 
escrita entre permanências e transformações. 

Isso demonstra o movimento na travessia, no qual o ponto de 
partida parece tênue, iniciado não se sabe onde, diante dos arranjos com 
outros fatores históricos e movimentos sociais como a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT)7. O ponto de chegada está no horizonte, ao longe e 
impulsionando as pessoas a lá chegarem, a se acalentarem nas margens 
dessa história em andamento, mas com a centralidade na possibilidade de 
fortalecimento de experiências “vindas de baixo”. Mas onde está o 
horizonte? É possível chegar até ele? Como e quando essas “vozes baixas” 
continuarão a se intensificar e cruzarão as fronteiras dessa travessia para 
mais além das representações colonizadoras dentro e fora do MST?  

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Esta afirmação toma como referência as relações e fundamentos e não a 
cronologia. 
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Banhos terapêuticos e Antigos Verões: Do Curismo ao 
Turismo 

Alessandra Buriol Farinha1 

 

A cidade de Rio Grande, primeira do estado foi o primeiro 
referencial urbanístico luso-brasileiro nas terras meridionais do Brasil 
(Torres, 2001, p.65). Suas atividades econômicas, comércio e exportação 
se desenvolveram em meados de 1850, acarretando progresso social e 
cultural no município. O progresso do município assemelhava-se ao da 
província naquele momento. Tal situação fez com que surgisse a malha 
ferroviária do Rio Grande do Sul, ligando várias cidades e colaborando com 
relações comerciais. 

A fundação do balneário Cassino, no município de Rio Grande, se 
deu em 1890 sendo o primeiro balneário marítimo planificado do país, de 
acordo com Torres (2007, p.13). O planejamento deste empreendimento 
foi possível graças à construção da via férrea que ligava a cidade de Rio 
Grande ao balneário – cerca de 18 quilômetros. Talvez por influência de 
imigrantes de várias regiões da Europa, o balneário foi local reconhecido e 
indicado para banhos de mar, considerados na época banhos de cura. 

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver narrativas sobre os 
banhos terapêuticos que ocorriam no Balneário Cassino no início do século 
XX. Desta forma o trabalho buscou compreender, principalmente através 
da história oral, de que forma o balneário se tornou referência de lugar 
para a prática de banhos curativos e como conseqüência, para o 
desenvolvimento do turismo no litoral do sul do estado. 

A problemática que conduziu a este objeto de estudo resulta da 
carência de conhecimento histórico sobre o balneário e sobre os lugares 
de memória e atividades de lazer que ocorriam no local após sua 
inauguração, dentre elas jogos e festas (Farinha, 2008, p.22). 

Reconhecer a importância histórica deste local é uma forma de 
colaborar com sua preservação. Um reflexo da falta de conhecimento da 
representatividade histórica do balneário está em sua excessiva exploração 

                                                             
1 Universidade Federal de Pelotas. Bacharel em Turismo, Especialista em 
Patrimônio Cultural, mestranda em Memória Social e Patrimônio Cultural.  
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comercial e descaracterização. É possível atribuir à degradação do 
patrimônio uma relação direta com a atividade comercial e turística, 
principalmente. Essas atividades são responsáveis por profundas 
alterações no balneário como um todo, tanto no patrimônio edificado 
quanto no ambiental, pois não estão obedecendo a nenhum critério de 
respeito ao patrimônio. 

Foi realizada pesquisa em acervos de documentos escritos e 
fotográficos da cidade de Rio Grande para tanto. A pesquisa documental 
foi realizada na Casa de Cultura e no Museu Histórico da cidade durante o 
período que compreende os meses de julho a setembro do ano de 2007.  

Além disso, foi utilizado o método da história oral com quatro 
indivíduos selecionadas por terem íntima relação comercial e pessoal com 
o mais antigo e tradicional estabelecimento hoteleiro do Balneário 
Cassino: um ex-proprietário, dois ex-gerentes e um ex-recepcionista. 

O principal idealizador do balneário, Antônio Cândido de Siqueira e 
os investidores do projeto de construção da estação balnear sabiam que 
seria inviável a instalação de uma via férrea ligando a cidade ao litoral se 
não houvesse, em anexo ao projeto, a idéia de um local que se adequasse 
ao pouso de visitantes que fosse construído no local. As condições de infra-
estrutura para receber os banhistas exigiram a construção de um hotel 
para as refeições e hospedagem. O Casino Hotel foi o primeiro hotel de 
praia da metade Sul do estado, a referência em acomodação na 
inauguração do balneário. 

Criadas as condições necessárias, o balneário do Cassino foi inaugurado 
oficialmente com a abertura definitiva do tráfego ferroviário em 20 de 
janeiro de 1890 e entregue ao público em 26 de janeiro deste mesmo ano. 
Tracionado por locomotivas a vapor o trem trouxe conforto, rapidez e 
segurança na viagem da cidade ao balneário (BARCELLOS, 2000, p. 5). 
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Figura n°. 01 – Antiga fachada Casino Hotel | Fonte: Casa de Cultura de Rio Grande - 2007 

 

Além da estação de trem, a edificação de um hotel de grandes dimensões 
para a época, foram os referenciais desencadeadores de um processo de 
ocupação populacional e urbano voltado à utilização medicinal dos banhos 
de mar pela população da metade sul do estado do Rio Grande do Sul 
(TORRES, 2007 p. 67). 

 O Balneário Cassino, antigamente chamado de estação balnear Vila 
Sequeira, foi em seu apogeu um espaço de convivência social, 
principalmente de pessoas de estratos mais elevados da sociedade, não só 
da cidade do Rio Grande como também do restante do estado. 

Um dos motivos principais para a vinda de famílias ao Balneário 
eram os banhos terapêuticos. Eles estão entre os atrativos que justificaram 
a inauguração do balneário. De acordo com o historiador Alain Corbin, 
citado por Barcellos (2000), o costume de banhos de mar teve início na 
Europa no século XVII, e se firmou nos séculos XVIII E XIX. Nesta época o 
hábito dos banhos de mar foi associado a uma nova concepção medicinal 
que colocava o banho marítimo no receituário para várias moléstias 
humanas. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
269                                                                                      [anais] 

Rejowski (2002) chama o fenômeno da criação e desenvolvimento 
de estações balneares no século XIX de termalismo. Este termo refere-se 
ao fluxo de pessoas aos balneários a fim de banhar-se em águas salgadas, 
consideradas curativas. 

Briz (1990, p. 4) salienta que em toda a Europa, no final do século 
XIX surgiram novas estações de banhos e que estabelecimentos hoteleiros 
inseridos nestas eram chamados de estâncias de cura. De acordo com 
Correa (2010), as práticas terapêuticas de banhos de mar chegaram ao 
Brasil através da imigração européia, embora sua difusão só tenha 
ocorrido nas primeiras décadas do século XX, quando se desenvolveram as 
primeiras praias balneárias do Rio Grande do Sul.  

De acordo com o médico gaúcho Raul Pilla, citado por Correa (2010 
p. 08), em revista especializada em praias balneárias do Rio Grande do Sul 
(1943), os banhos, as pulverizações salinas do ar, a limpidez e a forte 
luminosidade da atmosfera fazem das praias marítimas grandes e 
insubstituíveis fatores higiênicos e terapêuticos.  

Abaixo consta imagem de material extraído de periódico que 
publicava em idioma alemão os locais para pouso e banhos no litoral 
gaúcho. Percebe-se que o balneário Cassino é o único oferecido 
comercialmente na região sul. 
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FIGURA N°. 03 – JORNAL KOLONIE, SANTA CRUZ DO SUL. | FONTE: CORREA, SILVIU MARCUS DE SOUZA 
GERMANIDADE E BANHOS MEDICINAIS NOS PRIMÓRDIOS DOS BALNEÁRIOS NO RIO GRANDE DO SUL. RIO DE 

JANEIRO, 2010. 

Ao fazer referência sobre banhos, Torres (2007) cita o Regulamento 
Geral da estação Balnear Vila Sequeira. Este documento do ano de 1891 
determina normas que deveriam ser respeitadas pelos clientes no interior 
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do hotel e na beira da praia. Sobre os banhos de mar o Sr. Edson Costa2 
coloca:  

[...] o banho fazia sucesso e todo mundo fala que era depois de março 
quando tinha bastante iodo na água, por isso o movimento ia até chegar o 
frio. Não eram todos que iam na água, mais as mulheres. Diziam que tinha 
gente especial do hotel para cuidar das crianças enquanto as mães iam para 
o banho e também de noite para os adultos jogarem no cassino. 

Os banhos de mar terapêuticos estão presentes na memória dos 
antigos veranistas, conforme nos conta o relato do Sr. João Carlos dos 
Santos Gonçalves3:  

[...] como os hóspedes a maioria eram velhinhos, eles ficaram bem meus 
amigos sabe, ligavam até para a minha casa ... eles contavam quando dava 
tempo na recepção, dos banhos que era diversão mas eram medicinais 
também ... os pais e tios e padrinhos levavam para o hotel para tomar 
banho de mar ... acho que com a poluição, por causa disso ninguém mais 
falou muito que banho de mar fazia bem [...] 

As normas e costumes naquela época eram criteriosas no balneário. 
Torres (2007) cita que tanto nas dependências de estabelecimentos 
quanto na praia o uso de calções e de camisetas era regra para homens e 
que homens e mulheres deveriam posicionar-se em lados opostos. Dentre 
eles se localizava as famílias. Parafraseando o Regulamento Geral da 
estação Balnear Vila Sequeira, tal procedimento “garantia a decência e os 
bons costumes”. Segundo este autor, na praia o salva-vidas das mulheres 
era do gênero feminino. A fotografia abaixo é referente a beira mar na 
antiga Estação balnear. Não se refere ao período comentado no texto, mas 
pode-se verificar ícones que remetem àquela época. 

                                                             
2 Sr. Edson Costa, ex-gerente de hotel em entrevista no dia 18 de agosto de 2007. 
3 Sr. João Carlos Gonçalves, ex-recepcionista de hotel em entrevista no dia 08 de 
setembro de 2007. 
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FIGURA N°. 03 – BARRACAS À BEIRA MAR. | FONTE: WWW.RIOGRANDEEMFOTOS.FOT.BR 

O entrevistado Sr. Edson Costa também nos coloca em entrevista 
sobre a relação direta dos serviços prestados pelo hotel para garantir 
conforto aos veranistas à beira mar:  

Tinha uma barraca de palha mais ou menos ali onde é o barracão hoje, sabe, 
ali se guardavam no verão os objetos que os banhistas usavam na praia, 
tudo com nome identificando com placas de madeira. Era dividido em box, 
um para cada família, para eles ter tudo o que precisavam toda a 
temporada. Daí vinha a carruagem do hotel e trazia as pessoas só. Alguém ia 
até o barracão antes, um funcionário do hotel mesmo, pegava tudo daquela 
família e levava para a praia. Colocavam na praia mesmo a placa com o 
nome da família ... quem fazia tudo isso era os coxeiros do hotel, já sabiam 
tudo até o lugar que eles gostavam de ficar. A entrada dos coxeiros  com as 
carruagens era ali onde é a recepção do hotel hoje. 

O Regulamento Geral da estação Balnear citado por Torres (2007) 
coloca que o Hotel Cassino disponibilizava inclusive homens habilitados e 
equipados para atenderem a casos de afogamento. Outra informação é 
que na praia havia pessoal fiscalizando o cumprimento das regras do 
Regulamento. 

Segundo Pereira (2004), em 1941 o Departamento Estadual de 
Saúde começou a fazer exigências regulamentares para hotéis de veraneio. 
Estas exigências fizeram com que fosse inviável a adequação do Casino 
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Hotel conforme as normas e este fechou suas portas alguns anos após. A 
atividades de lazer permaneceram ocorrendo no balneário, mas este 
perdeu por alguns anos a principal referência de hotelaria, a edificação que 
possibilitou a inauguração da estação balnear. Aos banhos já não era 
atribuída o poder de cura ou prevenção de enfermidades. A motivação dos 
banhistas era o descanso ou o lazer à beira mar.  

 

Considerações Finais 

As narrativas descritas acima e os fatos históricos nos remetem que 
houve diferentes formas de uso do espaço que hoje chamamos praia. 
Correa (2010) chama este fenômeno “de curismo ao turismo”. O 
crescimento da demanda de indivíduos que buscavam águas frias e 
curativas no balneário fez com que a motivação não fosse apenas 
medicinal, mas de lazer e descanso. Foi criada desta forma uma nova 
relação com o litoral. 

A questão dos banhos medicinais foi no princípio uma forma 
elitizada de cura e prevenção de enfermidades do início do século. A antiga 
Villa Siqueira, atual praia do Cassino tornou-se naquela época um espaço 
social, utilizada por elites. O significado de estações balneares, de banhos 
terapêuticos determinaram o marco da “modernidade” pleiteada pela elite 
do sul da Província, hoje estado do Rio Grande do Sul. 

A história oral foi método eficiente de ter contato com a memória 
viva de moradores e trabalhadores do balneário cassino. Pode-se afirmar 
que ela pode ser mais amplamente explorada a partir de relatos de 
sujeitos de pesquisa nascidos nas décadas de 30 a 40. Através da memória 
individual e coletiva trabalhada com a história oral é possível, sobretudo 
entender a representatividade do local para a história e memória da 
comunidade. 

Pode-se concluir que é fundamental o conhecimento histórico dos 
lugares de memória para promover formas de turismo cultural de forma 
sustentável como método de preservação do patrimônio.  
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Balneário (In)visível: a corda, a roleta e as memórias de uma 
estação de banhos 

Felipe Nóbrega Ferreira1 

 

Considerações iniciais 

Pela extensa alameda que vai do hotel até a beira da praia, vários 
balneários estão escondidos pelas esquinas da Villa Sequeira2. Estação de 
banhos localizada na cidade de Rio Grande, sul do Rio Grande do Sul, a 
Villa Sequeira foi inaugurada no ano de 1889 e até os dias de hoje – agora 
sob o nome de Balneário Cassino - recebe veranistas dos mais diversos 
lugares do Brasil.  

Ao realizar uma investigação acerca do cotidiano balnear na década 
de 1950, a partir da memória de veranistas que se deslocavam, 
periodicamente, nos meses de janeiro e fevereiro até o local, um conjunto 
de narrativas foram apreendidas e apresentadas em um trabalho final 
apresentado no ano de 20093. Nesse exercício, memórias distintas vieram 
á tona, ao ponto de, em determinado momento, nos questionarmos: estão 
os depoentes falando sobre o mesmo balneário?  

Apesar das rememorações partirem das rememorações partirem de 
um pano de fundo comum, suas narrativas apresentaram singularidades, 
mostrando em alguns casos expressivas diferenças quanto ao balneário 
praticado durante a estação quente. Referimos-nos aqui, a duas questões: 
a utilização de uma corda que delimitaria o espaço social de convivência de 
uma elite citadina na beira da praia, e a existência, após 1950, de uma 
roleta de jogos nas instalações do hotel mais procurado da localidade, 
Hotel Atlântico4.  

                                                             
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrando (CNPq). 
2 Tal nome diz respeito ao seu fundador, Antonio Candido Sequeira. Desde meados 
da década de 1940 o local passou a se chamar Balneário Cassino.  
3 FERREIRA, Felipe Nóbrega. Do apito da fábrica ao apito do trem: a caminho da 
Estação Villa Sequeira. Rio Grande, 2009. Monografia de conclusão de curso em 
História Licenciatura – Instituto de Ciências Humanas e da Informação, 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  
4 Tal hotel, que primeiramente possuía o nome de Casino Hotel, iniciou suas 
atividades junto com a inauguração da primeira temporada de banhos em 1890. Tal 
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Ao retomar Maurice Halbwachs sob a luz crítica e renovada, de Paul 
Ricouer, propomos reorientar uma possível classificação dicotômica 
(verdadeiro-falso) dessas memórias quando da transformação do relato 
em suporte textual e final de uma pesquisa. A utilização da idéia de 
rumor/boato, em nosso entendimento, se apresenta, então, como uma 
saída possível para operar essas memórias que, sobre o mesmo assunto, 
possuem observações significativamente diferentes.  

Assim, esses dois episódios, estão como um fio, um rastro que 
possibilita uma discussão mais detalhada quanto alguns temas relativos à 
memória (individual e coletiva) e sua utilização junto à escrita da história. 
Escrita essa que, de maneira séria, deve sempre se questionar nessa 
transposição da voz ao texto, não banalizando as diversas nuances 
humanas que se apresentam nesse percurso. 

Apresentaremos a fala de três depoentes, que se propuseram a 
rememorar o cotidiano balnear da década de 1950. São os três oriundos de 
diferentes cidades e que, ao longo da referida década, se deslocavam até o 
litoral sul do Estado para se hospedarem no hotel e praticarem os banhos 
nos meses de janeiro e fevereiro.   

Agora acrescidas de uma reflexão teórica maturada, as falas 
ganham espaço ao longo do texto. Nessa retomada das entrevistas, 
percebemos na obra Memória, História e Esquecimento de Paul Ricouer 
(2000), um importante referencial para reformular as questões sobre 
memória coletiva e individual encontrados em A memória coletiva de 
Maurice Halbwachs (2004).  

 

As memórias, os rumores 

Nossos três narradores possuem entre 71 e 87 anos. Ana, chegando 
de Bagé, fez sua primeira visita no ano de 1955. Orlando, vindo de Porto 
Alegre, comparece pela primeira vez ao balneário em 1953. Por último, 
Eunice, que veraneia pela primeira vez no hotel em 1956 e possuía 
residência fixa em Pelotas.  

                                                                                                                                 
estabelecimento era propriedade da mesma companhia incorporadora do local, 
Bonds Suburbanos da Mangueira.  
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Logo percebemos que, os três veranearam, ao menos a partir de 
1956, juntos no mesmo hotel. Todos acompanhados de suas respectivas 
famílias e ainda solteiros nessa época.  

Não podemos esquecer que, enquanto contextualização, no 
período que vai de 1936 a 1946, estaria em voga o que ficou conhecido 
como cassinismo – os hotéis de férias, comumente, possuindo cassinos 
para atenderem seus hóspedes. Acreditamos, então, que a mudança de 
nome do local, que até então se chamava Villa Sequeira, para Balneário 
Cassino, está associado a esse momento específico.  

Porém, esse modismo não duraria muito tempo, pois no ano de 
1946 o Presidente Eurico Dutra assina um decreto que proíbe os jogos de 
azar no país (SOLHA, 2002, p. 125). Dessa forma, cabe levarmos em 
consideração de que no período em que os entrevistados se faziam 
presentes no hotel, essa lei estava sob vigor.  

Mas passemos as memórias... 

Sobre uma possível distinção espacial na praia, Eunice, que residia 
em Bagé, recorda: “Havia sim, antigamente isso era bem perceptível pra 
todos (...)havia um local, uma coisa redonda que marcava onde ficava a 
elite sabe...” (Eunice, 71 anos). Respondendo ao mesmo questionamento, 
nos informa Ana :  

O pessoal ia pra praia por volta das 10. De tarde ninguém ia, o pessoal mais 
‘assim’, sabe como é, não ia de tarde. Só ia o pessoal do trabalho doméstico. 
Mas o pessoal desse trabalho de casa, se fosse de manhã procurava ficar 
longe...(Ana, 72 anos) 

Por seu turno, o porto-alegrense Orlando apresenta a seguinte fala: 
“...ahhh, não, isso acho que não. Tava interessado em namorar...” 
(Orlando, 87 anos).  

No que diz respeito às referências sobre os jogos, apresentamos a 
fala de Eunice: “O hotel era um cassino né, freqüentava gente importante, 
todo mundo sabia (...) pra mim é muito claro que tinha [roleta]” (Eunice, 
71 anos). Ana apresenta a seguinte resposta:  

Tinha roleta, mas não pode falar isso Eu nunca joguei na minha vida, eu nem 
tinha idade para isso, eu acho que tinha roleta, eu não posso te afiança (...) 
Pois é, eu nunca fui, eu lembro de ouvir (...) falavam que tinha né (Ana, 72 
anos). 
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Por fim, a fala de Orlando: “Isso é mais lenda do que verdade, todo 
mundo fala que tinha, mas nunca ouvi ninguém dizer ‘eu vi’, ‘eu joguei’, no 
fim é só uma história sabe...divertida até. Antes pode ter tido, mas nessa 
época já não tinha mais” (Orlando, 87 anos).  

No primeiro exercício de entendimento dessas entrevistas, ainda no 
ano de 2009, os pressupostos de Maurice Halbwachs, através de sua 
clássica obra A Memória Coletiva, nortearam a análise. O balneário poderia 
não ser a Londres do sociólogo, mas igualmente, chegamos à conclusão de 
que: “nunca estamos sós” (HALBWACHS, 2004, p. 30).  

A noção de “quadros sociais da memória”, que o autor lança no 
primeiro capítulo da referida obra, serviu de base para o produto final que 
foi apresentado. Halbwachs apresentava uma sentença que se mostrava 
bastante pertinente:  

Em todos esses momentos, em todas as circunstâncias, não posso dizer que 
estava só, que refletia sozinho (...) Outros homens tiveram essas lembranças 
em comum comigo. Muito mais, eles me ajudam a lembrá-las: para melhor 
me recordar, eu me volto para eles, adoto momentaneamente seu ponto de 
vista” (HALBWACHS, 2004, p. 31). 

Em uma primeira leitura, as lembranças permaneceriam sempre na 
esfera do coletivo, estão impreterivelmente conectadas ao grupo do qual 
se pertence. Da mesma forma, estão inscritas no sujeito de modo a, 
constantemente, retornarem a ele quando se lembrar de algo, ou mesmo 
circular por algum local – o que retoma importância do grupo enquanto a 
unidade que é capaz tanto de confirmar/atestar um testemunho, ou 
mesmo restaurá-lo em uma seqüência de atos que escapava ao sujeito que 
rememora algum acontecimento. (HALBWACHS, 2004).  

Importante frisar que, o esquecimento, para Halbwachs, da mesma 
forma estaria ligado à idéia dos quadros. No momento que deixamos de 
fazer parte, de interagir com os sujeitos que pertencem a esse conjunto de 
memórias em comum, aconteceria o esquecimento segundo Halbwachs. 
Seu exemplo nas palavras do autor:  

Assim, se encontrarmos mais tarde membros de uma sociedade que se 
tornou para nós a tal ponto estranha, por mais que nos encontremos no 
meio deles, não conseguimos reconstituir com eles o grupo antigo. É como 
se abordássemos um caminho que percorremos outrora, mas de viés, como 
se o encarássemos de um ponto de onde nunca o vimos. Recolocamos os 
diversos detalhes dentro de um outro conjunto, constituído por nossas 
representações do momento. (HALBWACHS, 2004, p. 36) 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
279                                                                                      [anais] 

Se o conjunto de lembranças que temos em coletivo desaparece, 
também os suportes alheios igualmente desaparecem. Nosso relato 
perderia força, validade do testemunho, chegando até o esquecimento, 
quando não mais compartilhamos com o outro o arcabouço das memórias 
que igualmente foram construídas em conjunto. 

Essa primazia da memória coletiva, relegando as possibilidades de 
uma memória individual ao que chama de “intuição sensível” 
(HALBWACHS, 2004, p. 41), foi algo não problematizado quando da 
primeira análise das entrevistas. Porém, ao retomar, tempos depois, 
percebendo com mais apuro, as questões referentes ao emprego da corda 
na beira da praia e os jogos no hotel, constatamos que um novo olhar 
sobre as entrevistas deveria ser concebido.  

Não deixamos de lado os apontamentos de Halbwachs, mas sim 
pensamos em uma leitura mais pertinente em relação aos temas da 
memória na contemporaneidade. A primazia da memória coletiva 
(quadros), não deve sublimar outras possibilidades de entendimento da 
memória, assim, tensionar os campos do coletivo-individual faz com que 
encontremos alternativas interpretativas.  

 

 O olhar de Ricoeur 

“... acreditamos na existência de outrem porque agimos com ele e sobre ele 
e somos afetados por sua ação” (RICOEUR, 2007, p. 139) 

Paul Ricoeur ao escrever A memória, a história o esquecimento 
(20007), retoma esse debate feito por Halbwachs, que diz respeito à noção 
de memória coletiva e memória individual, e como compreender essas 
duas esferas no momento da rememoração. A postura de Ricoeur, então, 
distingui-se da proposta elaborada pelo sociólogo francês na primeira 
metade do século XX, não desconsiderando seus postulados, mas sim 
reelaborando-os.  

Visa Ricoeur, estabelecer essa aproximação a partir de um 
tensionamento entre a perspectiva coletiva e individual da memória – ou 
como ele mesmo prefere dizer, lançar pontes entre esses dois discursos, 
que ele classifica como olhar interior e exterior, que mesmo possuindo 
uma constituição distinta, se dão de forma mútua e cruzada. (RICOEUR, 
2007, p. 106).  
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 Paul Ricoeur percorrerá um caminho no qual classifica como 
esfera do olhar interior: Santo Agostinho, John Locke e Husserl. E, na 
esfera de um olhar exterior, somente Maurice Halbwachs. É nos seus 
apontamentos sobre o sociólogo francês que concentramos nossa atenção. 

 Ao evidenciar de forma breve os escritos de “Memória Coletiva”, 
Ricoeur logo aponta que o seu objetivo é realizar uma leitura crítica, pondo 
a prova o que ele chama de “conseqüência extrema” da derivação de 
qualquer memória individual pela coletiva. (RICOEUR, 2007, p.130).   

 Para o filósofo francês, o que se revela inencontrável e 
inconcebível no escrito de Halbwachs sobre a memória é uma “seqüencia 
interna”, da qual seria fruto de “uma ligação interna ou subjetiva”. 
Halbwachs, acreditando que somos vítimas de uma ilusão da qual faz 
acreditarmos que as lembranças são nossas, quando em verdade são fruto 
do quadro social que operamos, retira qualquer possibilidade de uma 
unidade interna da consciência.  

Essa unidade interna seria uma seleção, organização, elaboração de 
lembranças operada pelo próprio sujeito em sua individualidade. Ao 
adotar diferentes pontos de vista em diferentes grupos, ele alcançaria, na 
leitura de Ricoeur, um ponto de individualidade de suas lembranças:  

O próprio ato de ‘se deslocar’ num grupo e de se ‘deslocar’ de um grupo em 
outro grupo, e mais geralmente, de adotar o ‘ponto de vista’ do grupo não 
supõe uma espontaneidade capaz de dar seqüencia a si mesma? Caso 
contrário a sociedade não teria atores sociais. (RICOEUR, 2007, p. 132) 

Essa é uma das chaves da argumentação de Paul Ricoeur. O sujeito, 
ao se deslocar entre os grupos, possui uma individualidade que, para 
Ricoeur, é intrínseca a noção de uma memória que não coletiva. Ele, ao se 
deslocar, precisa reorganizar as suas lembranças, e esse exercício é 
puramente individual, dotada de uma unidade/coerência interna de cada 
sujeito.  

Com isso, Ricoeur critica aquilo que Halbwachs concebe como ilusão 
das “minhas lembranças”. Nessa releitura, o postulado de Halbwachs 
tangencia um dogmatismo da memória coletiva, em que ela é suprema em 
qualquer situação, em detrimento de qualquer possibilidade da memória 
individual.  

Procurando um reposicionamento, Ricoeur coloca em xeque a 
conclusão de Halbwachs e diz: “... esse ato de recordação é a cada vez 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
281                                                                                      [anais] 

nosso. Acreditá-lo, atestá-lo não pode ser denunciado como uma ilusão 
radical” (RICOEUR, 2007, p.133). 

Dizendo isso depois de enunciar que não se pode abolir todo ponto 
de partida de Halbwachs pelas suas conclusões, procura no próprio autor 
de Memória Coletiva as possíveis brechas de contestação, o que fica 
atestado quando enuncia: “A bem da verdade, o próprio texto de 
Halbwachs contém os recursos de uma crítica que pode ser voltada contra 
ele” (RICOEUR, 2007, p. 133). 

Com essa declaração, Ricoeur propõe que não deixemos de lado a 
obra do sociólogo francês, pelo contrário, que busquemos a partir dela 
outras conclusões que seriam mais pertinentes para o debate 
contemporâneo da memória – o que parece atestar, de certa forma, o 
reconhecimento de que as postulações de Halbwachs possuíam o seu lugar 
social dentro do momento histórico específico de sua autoria5. 

Para tanto, o autor lança o que, em nosso entendimento, seria o 
passo à frente nesse entrave entre a memória coletiva e individual, a 
noção que designa como “os próximos” (RICOEUR, 2007, p.134). Sua 
proposta de tornar inteligível uma faixa intermediária entre o coletivo e o 
individual, encontra nesta noção de “próximos” algo que  não só norteia 
um novo olhar sobre o tema da memória, mas também subsidia a idéia do 
boato/rumor que circunda nosso trabalho.  

A busca por esse nível intermediário está, para Ricoeur, como a 
investigação de uma aporia da problemática da memória em que visa “... 
explorar os recursos de complementaridade que essas duas abordagens 
antagonistas contêm” (RICOEUR, 2007, p. 134). Recursos esses que, no seu 
entendimento, estariam mascarados por diferentes correntes do 
pensamento, fenomenologia husserliana e positivismo, cada qual negando 
possíveis entrecruzamentos entre esses dois pólos.  
                                                             
5 Martins (2007), de maneira sintética, aponta esse momento específico da criação 
das teorias de Halbwachs, e as influências que o autor sofria para o resultado final 
de seus escritos: “A traumática experiência da Primeira Guerra Mundial e o 
testemunho da ascensão dos regimes fascistas no período conduzem Halbwachs a 
formar um juízo duro com respeito a autonomia subjetiva dos sujeitos na 
constituição de suas memórias. Não se pode deixar de levar em consideração essas 
circunstâncias para entender a dicotomia rígida que Halbwachs estabelece entre 
coletividade e indivíduo, de uma parte, e entre simplicidade e complexidade de 
outra” (MARTINS, 2007, p. 41) 
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A existência desses “próximos” está inserida em uma assimetria do 
que o autor chama de “preenchimento”. Elemento esse que só é 
perceptível quando “replica, no plano reflexivo, à suspensão da atribuição 
espontânea a si dos fenômenos mnemônicos” (RICOEUR, 2007, p. 137).  

O preenchimento de uma memória de si, através de uma suposta 
memória dos “próximos” valida a rememoração, além de ser constitutiva 
do momento lingüístico da memória, como bem afirma Ricoeur:  

De fato, o juízo de atribuição somente se torna explicito quando replica, no 
plano reflexivo, à suspensão da atribuição espontânea a si dos fenômenos 
mnemônicos; ora essa abstração não é arbitrária; ela é constitutiva do 
momento lingüístico da memória, tal como a prática da linguagem cotidiana 
promoveu... (RICOEUR, 2007, p.137) 

Ao retomar as falas dos nossos narradores não percebemos, 
justamente, esse movimento de, através do boato/rumor, fazer-se valer 
das atribuições mnemônicas de outrem? E, ao mesmo tempo, não 
estariam construindo coerências internas, individuais, dentro de quadros 
coletivos de memória? 

Basta observarmos, por exemplo, a articulação tanto de Eunice 
como de Ana no caso da corda, respectivamente: “... havia sim, isso era 
bem perceptível pra todos...”, ou então, “... o pessoal ia mais tarde sabe 
como é...”.  Ou sobre a roleta, quando Ana expressa que: “lembro de ouvir, 
falavam que tinha né”. Eunice também se vale da mesma estratégia: “... o 
hotel era um Cassino, todo mundo sabia...”.  

Orlando, por sua vez, faz utilização, justamente, dessa atribuição 
aos outros/próximos, uma maneira de entender que a questão dos jogos 
não passaria de uma “lenda”. Pelo fato de nunca ter participado, ou 
mesmo conhecido alguém que freqüentasse o suposto cassino de jogos, 
afirma de forma veemente, e até sarcástica, essa peculiaridade.  

Os três narradores, de maneira significativa, se valem sempre do 
artifício de evocar a lembrança de outrem para dar sentido, ou mesmo 
legitimidade às suas falas. Para tanto, é importante perceber que isso não 
se dá de maneira posterior – talvez essa seja a primeira percepção – mas 
sim, essa atribuição, é parte constitutiva de suas lembranças.  

Ao rememorar, então, permanecemos nesse campo de 
preenchimentos que, para evocar a memória de si mesmo, também se faz 
necessário enquadrar as de outrem como forma de legitimação – ativar 
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aqueles quadros pensados por Halbwachs não está somente na constante 
manutenção de um determinado grupo de rememoração em sua forma 
concreta e objetiva, mas perpassa estratégias de apropriação do mesmo 
que se modificam com o tempo e a distância do vivido por cada um. 

O que os dimensiona de forma coletiva é o rumor, seja para atestar 
a existência ou não dos dois elementos que apresentamos. Está na unidade 
interna de coerência das lembranças, de como cada um internaliza e dá 
sentido a esse rumor, que ele se impõe, como verdadeiro ou como falso, a 
partir de esquemas mnemônicos individuais construídos ao longo dos anos 
e que hoje se manifestam por diferentes formas de se apropriar do rumor.  

Assim, a organização do rumor funciona como uma forma de 
encontrar a individualidade dentro daquilo que, em primeira análise, 
estava apenas como uma inserção em quadros coletivos. Nesse exercício 
de perceber o rumor/boato enquanto uma categoria a ser explorada 
dentro do ato narrativo do lembrar, outra forma de encarar essa relação 
entre memória coletiva e individual emerge do trabalho.  

Ao pensarmos nos termos de Ricoeur, os “próximos” operam como 
uma forma de dar legitimidade à sua tese de possibilidades individuais 
dentro dos quadros coletivos. Como expõe Ricoeur:  

A aprovação mútua exprime a partilha da afirmação que cada um faz e seus 
poderes e não-poderes, o que chamo de atestação em Si mesmo como um 
outro. O que espero dos meus próximos, é que aprovem o que atesto: que 
posso falar, agir, narrar, imputar a mim mesmo a responsabilidade das ações 
(RICOEUR, 2007, p. 142). 

Em nosso caso, esses “próximos” são acionados através do rumor, 
ou melhor, das condições de existência do rumor que eles proporcionam. 
O que faz, também, com que essas vivências não alcancem o 
esquecimento – àquele esquecimento proporcionado pela distância e 
afastamento do grupo do qual vivenciamos algo de que fala Halbwachs.  

É como se a manutenção dessas duas histórias, corda e roleta, se 
desse, justamente, pela continuidade da dúvida. Estabelece-se um tempo 
vivido por si e pelos outros através dos depoimentos, uma narrativa 
própria que, para existir, precisa dessas outras vozes – os “próximos” que 
cumprem, pensando nos termos de Ricoeur, esse papel que dá a ver um 
nível intermediário entre memória coletiva e individual através da 
(re)organização do boato.  
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Considerações finais 

Primeiro àquele momento que Paul Ricoeur chama de “elevação da 
lembrança à palavra” (RICOEUR, 2007, p. 138). Depois o processo que leva 
da fala ao texto, ambos nunca deixam de ser preocupantes, por que não 
dramáticos, para quem precisa transformar um momento tão humano, em 
uma transcrição que se vê desprovida das trocas de olhares, das pausas 
reflexivas, da troca que acontece a cada encontro.  

Escrever através das vozes é uma responsabilidade que deve ser 
pensada em toda sua extensão, em todo o universo que compõe a 
complexidade dos sujeitos que lembram. Mais uma vez se debruçar sobre 
as falas, não deixa de ser um exercício de dar vida, novamente, a elas, 
agora sob a luz de novas problematizações.  

Para além de meros pontos de vista dentro de quadros coletivos da 
memória, Havia algo que os unia, mas ao mesmo tempo tornava evidente 
individualidades. Suas coerências internas de organização da lembrança 
que, através do rumor/boato, aproximava ou distanciava esses sujeitos da 
corda e da roleta em questão mereciam um posicionamento. 

Pensar uma nova relação entre memória coletiva e individual é uma 
das grandes contribuições de Paul Ricoeur, que alcança nessa relação 
estabelecida com os “próximos” uma condição objetiva de uma possível 
percepção intermediária desses dois pólos. Nos valemos, ao longo do 
texto, desse postulado enquanto uma tentativa de aproximação com obra 
tão densa como é essa escrita pelo filósofo francês.  

Em nosso entendimento, reorientar os pressupostos de Maurice 
Halbwachs tornou-se uma necessidade nos últimos anos. Pois, junto à 
emergência dos trabalhos com fontes orais, uma banalização, ou mesmo 
sacralização do texto de Halbwachs, faz-se sentir em diversos trabalhos 
que, em busca de frases feitas e repetidas a exaustão desse autor, 
parecem isentar os mesmos de críticas ou revisões.  

Ao chegar às últimas linhas desse trabalho, a dúvida quanto à 
existência, ou não, da corda e da roleta parece ainda não ter sido 
resolvida. Mesmo que o interesse ao longo do texto tenha sido circundar 
os desdobramentos do tema da memória, algum tipo de resolução pode 
ser pretendida tão somente através das poucas falas que apresentamos.  
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Assim, acreditamos nos rumores. Não como forma de validar uma 
fala em detrimento de outra, mas sim como um indicativo de que “algo” 
parecia haver ali, manifestando-se hoje através do boato que, ao longo do 
tempo, foi reorganizado por cada sujeito interessado em lembrar-se de um 
tempo pretérito no qual um balneário estava sendo descoberto por eles.  
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Memórias do Trabalho no Pampa 
FERREIRA, Letícia de Faria1.  

GONÇALVES, Jussemar Weiss2.  
 

Anotações sobre a memória 

Diferentemente de outras fontes históricas, a memória é uma fonte 
carregada de contingências, podendo, no decorrer do tempo, ser 
atravessada por inúmeras variáveis. O conhecimento, como artefato da 
memória, é capaz de transportar em si diferentes momentos, 
circunstancias e eventos e colocá-los frente à luz de interpretação sempre 
renovadas. O relato de uma profissão, seus percursos e contextos talvez 
seja um campo interessante para se perceber as transversais que o 
decorrer de uma vida coloca para a história. Algo como uma espiral 
compõe o trabalho de um artesão na medida em que envolve vida, labor, 
tempo e gosto. 

No caso dos trabalhadores do pampa – peões, campeiros, 
domadores ou simplesmente gaúchos – essa transcorrência do tempo 
histórico foi bem observada por Bioy Casares quando diz “El tema abunda 
en dificuldades. Las generalizaciones, las afirmaciones mismas, resultan 
problemáticas. Ante todo, El gaucho há tenido uma vida prolongada y, 
como todo longevo, ha cambiado mucho.[...]cuando no lo encontramos,¿  
no estaremos buscando al de nuestra infancia, o al de la tradición de 
nuestra casa y de nuestro libros?” (Casares, 1999, p.37). 

Observar as narrativas dos atuais gaúchos pode parecer a princípio 
um labirinto onde certas trilhas já foram fechadas tornando-se um beco 
sem saída enquanto outras reinventam novas modalidades de trabalho, 
reapropriando-se de saberes do passado para compor outras modalidades 
de vida e trabalho, com técnicas e arranjos do presente. Assim, ao 
percorrermos esses labirintos vamos encontrando explicações singulares 
para as escolhas de vida dos trabalhadores da campanha gaucha3.  

                                                             
1 Universidade Federal da Fronteira Sul (doutora em Ciências Sociais). 
2 Universidade Federal do Rio Grande. (pós-doc e m Educação). 
3 Estou chamando aqui de trabalhadores da campanha gaúcha aqueles peões que 
residem nas fazendas ou possuem pequenas propriedades e que intitulam sua 
profissão como de campeiros. 
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A proposta deste artigo é apresentar a descrição do trabalho de um 
domador tradicional de cavalos que ainda persiste enquanto ofício, apesar 
das adversidades das novas técnica (diferente da modalidade atual 
chamada de doma racional) . 

 

 O DOMADOR 

“Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para 
completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma 
informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas permaneçam 
obscuras para nós”.(Halbwachs, 2006, p.29).  

Morando em uma pequena casa dentro dos campos4 que compõem 
a Fazenda Bela Vista onde trabalha, Basílio divide seu tempo entre os 
afazeres típicos de um campeiro – sejam eles: tirar leite, cuidar das 
criações domésticas, camperiar, carnear ovelhas para o seu consumo e 
também da casa do patrão, cortar lenha, entre outros – e a doma de 
cavalos ainda xucros. Cada desses seus afazeres mereceria uma descrição 
mais densa, mas neste texto optamos por descrever a doma, deixando 
para outro momento os relatos de suas outras tarefas.  

Enquanto o dia ainda mal e mal desponta é hora de levantar, o 
horário da natureza é incorporado, visto como o mais apropriado para as 
lides campeiras – começando pela atividade de tirar leite. Em seguida tocar 
os cavalos, encilhar e sair para o campo para cuidar de afazeres 
relacionados com o gado e as ovelhas. A manha transcorre geralmente a 
trote de cavalo, no abrir porteiras e fechar porteiras, entrar em potreiro, 
laçar e curar algum animal eventualmente “abichado” (doente). Antecipa-
se a todos esses momentos, a hora do mate. Movimento inicial, fazer o 
fogo no pequeno fogão à lenha e dependendo do tempo disponível 
esperar que a água aqueça para mate junto a chapa de ferro, porém, caso 

                                                             
4 Campos: os campos são potreiros extensos que ocupam parte da propriedade 
agrária. A expressão campo advem do período anterior aos cercamentos do 
pampa. Neste momento o campo era a parte do pampa, da qual alguém se 
adonava. Usamos a expressão pampa para a região que abrange todo o pais 
Uruguai, as regiões da Argentinade Entre-Rios, Corrientes, Buenos Aires, Cordoba e 
Santa fé e La Pampa. No Brasil a região que compreende a fronteira do Estado do 
Rio Grande do Sul com o Estado do Uruguai, e com a Argentina até a região 
conhecida como missioneira. 
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esteja com pressa, Basílio não hesita em acionar o fogão a gás para 
antecipar o horário do mate. 

Durante o ano, normalmente no período de verão Basílio recebe 
alguns cavalos para domar. Alguns são provenientes da própria fazenda 
onde trabalha, outros são trazidos vizinhos ou outros que reconhecem seu 
trabalho de domador. Domar um cavalo que ainda não teve nenhuma ou 
pouca domesticação, requer cerca de um ano de trabalho. Sendo 
normalmente iniciada no verão para que o animal resista mais,  –   
considerando que quando o potro (cavalo em fase de doma), não é 
racionado com alimentação especial e ficando apenas “ a campo” como 
dizem ( ou seja, em sua maioria os potros ficam soltos no campo nativo, 
alimentando-se apenas do pasto) – pois sofre um processo de degradação 
física intenso pelo esforço e pelo frio e, muitas vezes, a atividade precisa 
de  um intervalo nos meses mais rigorosos do inverno.   

Em janeiro iniciou a doma da égua Geada. Pouca domesticada, 
apenas algumas vezes foi trazida a mangueira onde recebia alguma 
atenção. As primeiras ações de Basílio com a potra é amarrá-la a um forte 
poste que fica estrategicamente situado na saída da mangueira. Por cerca 
de dois ou três essa é a prática, deixá-la ali várias horas, como se estivesse 
se curtindo, o que segundo Basílio tem o efeito de deixá-la menos 
resistente por que ao forçar contra o poste com a cabeça presa a um buçal  
acaba ficando mais sensível  por “estar já sentida de se golpear solita”, 
explica nosso domador.  O segundo passo do que Basílio chama de “doma 
rústica” é envolver quase todo o corpo da égua Geada com tiras de couro 
conhecidas como maneador. Esse passo tem como finalidade não só de ir 
acostumando-a com os arreios como também tirar as cócegas e deixá-la 
mansa para ser tocada em qualquer parte, das patas as orelhas. Uma 
espécie de litania – “ quieta”, “calma, calma”, “psit”, “não te judia” etc –  
vai sendo proferida pelo domador enquanto agilmente envolve o animal 
com o maneador.  Para um observador que não está acostumado com as 
lidas, o conjunto de ações que compõe o processo de doma, aparece como 
exercício da violência, mas é preciso notar que está prática se insere em 
um estilo de vida na qual a rusticidade  é um elemento cotidiano.Neste 
sentido a aproximação do domador do cavalo,é também uma aproximação 
com sentido humano, isto é, procura conhecer, julgar o outro, para saber 
com quem se está lidando. 

O Gado, O Cavalo e o Homem na formação da Cultura do Pampa 
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Com a chegada do cavalo e do gado vacum a partir dos séculos XVI 
e XVII começou um processo de constituição do que chamamos de cultura 
do pampa. Esta cultura esteve centrada na estância, na pecuária e na 
utilização do cavalo. O tipo humano que vai caracterizar essa cultura é o 
gaucho, gaúcho5. Este sujeito é resultado de um conjunto de variáveis 
sócio-culturais e psicológicas que vão moldar sua forma de ser e de viver. 
Vivendo longe das cidades em meio ao pampa tocando o gado e montando 
os cavalos que encontrava disperso em manadas o gaucho vai construir um 
estilo de vida que trás a marca da relação que ele mantem com um tipo 
especifico de ecosistema, isto é, o pampa. É inegável que sem a presença 
das imensas pradarias que se tornaram próprias a cultura da pecuária, ou 
seja, a criação de bovinos , ovelhas e cavalos, o gaucho enquanto  uma 
construção particular e singular da prática da cultura do vaqueiro, não teria 
existido. Como sabemos houveram outras formas de vaquejar, as quais 
não seria correto nomear o sujeito que a faz como gaucho, gaúcho. 

Esta cultura se desenvolve em meio, então, a uma constante 
disputa com a natureza, no sentido em que, o gaucho tem que 
cotidiamente arrancar o seu sustento. O seu sustento, isto é,sua 
alimentação, vestimenta, e meio de locomoção, como também a 
moradia,ele fazia a partir de um conjunto de habilidades que se 
constituíram a partir mesmo da vivencia naquelas paragens. O gaucho 
surge como resultado da penetração do gado no pampa, surge como um 
sujeito que dispõe de si,sem precisar empregar-se para sobreviver, o que 
na época, em outras partes do mundo seria impossível, na Europa, por 
exemplo, começava o longo processo de constituição do trabalho 
assalariado, que é total submissão do sujeito trabalhador as demandas da 
produção. Esta possibilidade de viver sem ser condicionado por algum tipo 
de relação oficial se dá partir da presença de grandes rebanhos nas regiões 
do pampa. Com alimento farto a sua volta com os meios de locomoção 
também a disposição, o sujeito que se constituirá em gaucho, precisa 
apreender as formas de interagir com a natureza. Dessa interação entre o 
humano e o pampa, habitado pelos rebanhos de gado e cavalo, brotará 
esse tipo humano: O gaucho, gaúcho. As “ Vaquerias” que nada mais eram 
que caça ao gado cimarron, são momento do desenvolvimento do 

                                                             
5 Usaremos ora gaúcho, ora gaucho, entendemos que englobam a mesma prática.  
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aprendizado da prática guachesca na visão de Coni6. Nestas caçadas ao 
gado os gauchos foram desenvolvendo as habilidades necessárias ao tipo 
de vida que se inaugurava naqueles momentos 

Esta interação é o desenvolvimento de habilidades necessárias a 
reprodução da existências nestas áreas de pradarias: saber montar é uma 
prática muito importante, pois com se venceria enormes distancias em 
busca do gado, ou mesmo, para simples locomoção de um lugar a 
outro,por isto a equitação pampeana se torna uma arte no que ao 
conjunto de saberes e habilidade que ela envolve. Depois desse saber 
ligado a montaria, o conhecimento do terreno, da natureza. Em meio a um 
mar verde, como orientar-se, a não ser a partir de uma habilidade de 
marcação visual de pontos de apoio que servem de balizas nas travessias 
desses campos.  O vaqueano, nome dado aquele sujeito que sabe 
locomover-se com segurança no imenso território do pampa. Mas não 
basta saber atravessá-lo, é preciso conhecê-lo, se assim posso dizer por 
dentro, isto é, conhecer os arroios, as passagens naturais entre as coxilhas, 
os lugares nos quais os rios dão vão, enfim este conhecimento se constitui 
em um processo de experimentação concreta e cotidiana na qual o sujeito 
se faz ao apreender esse saberes e modifica o seu entorno ao saber. Em 
um mundo ainda sem cercas artificiais, o conhecimento de possíveis 
limites naturais é vital na formação do rodeio. 

As habilidades acima formam um conjunto de saberes que 
permitem a vida nesta região, mas é preciso ressaltar que este conjunto se 
realiza a partir de uma mediação violenta, pela violência. A violência era a 
forma, o jeito da realização dessas práticas, poderia se dizer a violência no 
meio do pampa instaura uma forma de vida. Notamos o choque que causa 
aos viajantes que passaram pelo pampa em várias épocas essa vida 
violenta. Violência na condução dos animais, violência na forma do abate, 
violência no estilo da doma, e por fim a presença da violência no convívio 
humano. De todas as formas de violência comuns a vida do gaucho no 
pampa a que mais longeva tenha sido a doma. As formas de abate se 
modificaram, ninguém mais usa desgarrodear, ou degolar em meio ao 
campo,como também ao se tocar o gado de campo a campo ou para 
potreiros os rebenques e relhos perderam seu lugar para uma conduta 

                                                             
6 Coni,Emilio. História de las Vaquerias de Rio de La Plata: 1555-1750. Buenos Aires, 
Devenir,1956 
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mais calma e que protege o animal,isto é, o investimento do dono, do 
estresse. 

 

A Doma 

Mas a doma persiste, não, apenas, por que as formas de doma 
racional aparecem ao redor da segunda metade do século XX, mas em 
função da forma como o gaucho constitui sua humanidade. Escrevemos 
mais acima que a vida do gaucho se constitui pela violência, isto é, é ela 
que articula as práticas e os sentidos da vida. Ela  a violência, está presente 
em todos os momentos: na lida, nos conflitos entre os sujeitos, na relação 
direta dos humanos com a natureza, em suma a violência ou uma versão 
bruta da convivência tornam possível a existência no pampa. Mas esta 
violência não é uma guerra constante, não estamos nos referindo a isso, 
mas um estilo áspero, agressivo mesmo de convívio, no cotidiano. 

A doma é um conjunto de habilidades que se constituíram ao longo 
de uma prática de mais de dois séculos de convívio com as manadas de 
cavalos selvagens no pampa. O processo de domesticação envolve mais do 
que habilidades,digamos práticas, apenas, mas um tipo de tato,de 
sensibilidade que faz com que o domador seja uma artesão especial, dono 
de um saber particular, embora circule entre todos. O que queremos dizer 
é que todo o gaucho pode domar,o que é lógico em meio ao pampa não 
poderia esperar por alguém que só realizasse este serviço, mas logo o 
processo da doma tornou-se um tipo de especialização no universo da 
gauchesca. Existem certos domadores que são requisitados pelas suas 
habilidades em preparar o cavalo, deixa-lo pronto, ou de uma forma rápida 
reconhecer aquele animal no qual a doma não terá o resultado desejado.   

Esses domadores,são portadores de um saber no qual mesclam a 
violência com uma serena capacidade de escutar e perceber as fases da 
doma na qual o cavalo está passando. O domador percebe a partir de suas 
habilidades para o cavalo está indo na doma, todos os seus gestos, que 
vistos de fora parecem ou descabidos ou mera violência gratuita,seguem 
um método concreto no qual a experiência acumulada durante anos se 
reverte em saber que mostra segurança no que faz. 

Mas a doma não é apenas uma realização de um saber geracional, 
passado de pai para filho, é como todo trabalho do artesão uma relação. 
Relação no sentido em que,que não se restringe a aplicação de técnicas 
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das quais resulta o cavalo domado, é antes de tudo um convívio com o 
cavalo a ser transformado.  

Este convívio espelha a luta do humano na construção de sua 
humanidade, de seu lugar no imenso outro que chamamos de natureza. 
Esta luta, de combates agressivos e de afagos demorados, de quebra de 
queixo e de terno contato, revela uma luta silenciosa na qual o humano 
tranformando o cavalo-fera, em cavalo-homem, isto é apto as lidas, 
também passa por um processo de modificação encontrando seu lugar 
particular no mundo. Podemos dizer como faz Clastres ao estudar os 
Guaxaki em relação a caça” a caça é o momento da revelação do  talento 
do caçador,ele vai a caça pois precisa,não apenas pela questão nutricional, 
mas fundamentalmente por que não pode deixar de ir,já que ela instaura o 
seu mundo. O mundo humano, da habilidade,singular diante do imenso 
outro, natureza, estranho que lhe faz eco em todos os momentos7.   Assim 
o gaucho ao domar penetra no imenso outro e sai diferente, singular, dono 
de si, sabedor de seu lugar no cosmos.Dessa forma domar é conquistar sua 
humanidade ameaçada, ela animalidade do cavalo,que sintetiza todo o 
perigo que ronda a vida humana singularno interior desse ser 
desconhecido:a natureza. 

Basilio é isto um domador instaurador de humanidade, seu saber 
prepara o cavalo-fera para penetrar no mundo da lida, isto é, mundo 
humanizado, e ao mesmo tempo, revela o humano em sua diferença, na 
sua singularidade. Embora possamos notar as várias modificações pelas 
quais passou e passa o processo de doma, ele sempre é um processo que 
instaura no que realiza, o ato de domar, uma diferença. É esta diferença 
que precisa ser mantida, pela doma, para que o humano não pereça 
enquanto particularidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Clastres, Pierre. Crônica dos Índios Guaxaki.Rio de Janeiro, Ed. 34. 1995, p. 21 
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Memórias do Cassino: um primeiro rosto das práticas 
corporais infames de um bairro-balneário 

Gustavo da Silva Freitas1 
Méri Rosane Santos da Silva2 

 

As ações investigativas lançadas mão nos estudos de memória na 
contemporaneidade vêm apresentando um movimento simultâneo de 
afastamento no que diz respeito à rigorosidade e linearidade histórica e 
uma atenção àquilo que é imprevisível, o comum, o cotidiano, as coisas 
que permitiram (e permitem) o aparecimento, a sustentação e o 
apagamento de determinadas práticas dentro de um respectivo período 
histórico. Nesta perspectiva, o trabalho vem apoiado na ideia 
nietzscheniana de que o esquecimento é uma atividade tão ou mais útil 
para a história quanto a ação de lembrar, que nada tem a ver com 
passividade ou inércia. 

A todo agir liga-se um esquecer: assim como a vida de tudo que é orgânico 
diz respeito não apenas à luz, mas também à obscuridade [...] Portanto: é 
possível viver quase sem lembrança, sim, e viver feliz assim, como mostra o 
animal; mas é absolutamente impossível viver, em geral, sem esquecimento. 
Ou, para explicar-me ainda mais facilmente sobre meu tema: há um grau de 
insônia, de ruminação, de sentido histórico, no qual o vivente se degrada e 
por fim sucumbe, seja ele um homem, um povo ou uma cultura. (Nietzsche, 
2003, p.9-10 – grifo do autor) 

Na tentativa de “poder-esquecer” aquilo que já foi dito sobre a 
história do bairro-balneário Cassino, localizado no litoral sul do Rio Grande 
do Sul, é que se abre a possibilidade do novo e não a cristalização de uma 
verdade. Para dar conta disso é preciso, ao menos, desconfiar que existam 
histórias por serem contadas, vozes a serem ouvidas, outras verdades a 
serem produzidas sobre este local para, em seguida, colocar em 
funcionamento uma “arte de ouvir” (Portelli, 1997). 

Sendo assim, partindo da ideia de que a fala de uma pessoa pode 
estar encharcada pelo local em que a entrevista é realizada, Bom Meihy e 
Holanda (2007) afirmam que uma das primeiras condições que se deve 
tomar cuidado na lida da história oral é com o local em que uma entrevista 
irá ocorrer. Portanto, às oito horas e trinta e dois minutos da manhã 
                                                             
1 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Mestre. 
2 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Doutora. 
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ensolarada do dia onze de abril de dois mil e onze, como agendado há uma 
semana e confirmado por telefone três dias antes, chego ao condomínio 
residencial do Sr. Valter Albrecht, um lugar de “conforto” para o depoente. 
Subindo às escadas que davam acesso ao primeiro andar do prédio, já 
percebia que o Sr. Valter estava à porta entreaberta, ereto, mãos para trás, 
trajato com calça e camisa social e uma pequena gravata com a marca do 
Lyons Club3. Sentamos à sala, perto da janela, ele em sua poltrona de 
frente para algumas fotos da sua família que estavam em um porta-retrato 
sob a televisão, e fui convidado a ocupar o sofá, ao seu lado.  

[...] em vez de uma “roda” de ouvintes, a situação de entrevista institui uma 
bipolaridade dialógica, dois sujeitos face a face, mediados pelo emprego 
estratégico de um microfone. Em torno desse objeto os dois se olham. A 
ideia de que existe um “observado” e um “observador” é uma ilusão 
positivista: durante todo tempo, enquanto o pesquisador olha para o 
narrador, o narrador olha para ele, a fim de entender quem é e o que quer, 
e de modelar seu próprio discurso a partir dessas percepções. A 
“entre/vista”, afinal, é uma troca de olhares. E bem mais do que outras 
formas de arte verbal, a história oral é um gênero multivocal, resultado do 
trabalho comum de uma pluralidade de autores em diálogo. (Portelli, 2010, 
p.20) 

Para localizar, essa entrevista é a primeira de uma rede que se 
pretende formar numa pesquisa de doutorado em andamento que tem 
por objetivo construir parte das memórias das práticas corporais 
encontradas no bairro-balneário Cassino, sobretudo daqueles que 
podemos nomear, na esteira de Foucault (1996), de infames, sendo que 
nessa primeira operação, importa estabelecer o rosto desta infâmia. 
Cassino é um bairro-balneário localizado no litoral sul do estado do Rio 
Grande do Sul, especificamente na cidade de Rio Grande, inventado4 por 
volta de 1890-1892. A particularidade do Cassino não ser somente um 
bairro, mas também um balneário propõe certos cuidados ao se pensar as 

                                                             
3 Lions Clube é uma organização civil internacional de clubes de serviço existente 
há mais de 90 anos, que tem por missão promover ações humanitárias atendendo 
as necessidades humanas. 
4 O uso dessa expressão corrobora com o estudo de ENKE, Rebecca Guimarães. 
Balneário Villa Sequeira: a invenção de um novo lazer (1890-1905) ao afirmar que 
“[...] foi a chegada da modernidade ao Brasil que deu impulso para o planejamento 
da Villa, influenciado por padrões de vida europeus e sul-americanos” (p.08). 
Assim, um novo espaço de lazer, a praia, é inventado para responder aos anseios 
de interação, entretenimento e prazer entre os personagens da elite que a 
frequentavam. 
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questões de pertencimento da comunidade com este local. Isso porque se 
hoje ainda assistimos um movimento migratório para as residências de 
praia durante a temporada de veraneio, que, somados aos moradores do 
ano todo, preenchem o bairro, ao final do século XIX e início do XX, essa 
movimentação era restrita à temporada. 

Já desde os meados do século XIX, vinham-se ampliando as estações 
balneárias em todo o litoral francês, onde chalés no estilo helvético eram 
construídos por ‘novos ricos’ ou ‘velhas famílias’. [...] e é, nesse espírito, que 
surge o balneário Cassino destinado ao lazer e aos prazeres e são 
construídas as primeiras residências de veraneio para famílias abastadas, 
estrangeiros, aristocracia rural e comercial gaúcha. (Pereira, 2005, p.29) 

A construção de um balneário espelhado àquilo que vinha 
acontecendo na Europa, acrescido da particularidade de não ser um bairro 
de moradia fixa, mas temporária, e por seu afastamento significativo do 
centro da cidade5 – o que poderia lhe caber a caracterização de periferia –, 
fez com que o local não fosse, a princípio, ocupado por qualquer cidadão. 
Aliás, tanto o movimento de ida quanto de retorno do período de veraneio 
era digno de ocupar as páginas dos jornais do início do século XX, 
proporcionando ares de notoriedade aos comentados: “Dr. Arlindo C. 
Leite: De regresso do Cassino acha-se entre nós este presado amigo, 
estrela fulgurante da magistratura rio-grandense pela sua esclarecida 
inteligência e caráter impoluto”. (Jornal O Intransigente, 28 de março de 
1903). 

A preocupação em definir o balneário como um lugar destinado às 
famílias “de sobrenome”, as quais construíram seus chalés ao longo da 
Avenida principal, era manifestado inclusive por algumas práticas da 
época.6 

 

                                                             
5 O trajeto entre o centro da cidade e o Cassino, hoje feito em estrada asfaltada por 
cerca de 18km, foi realizada, segundo o depoente, até meados da década de 20 
exclusivamente por trem, sendo substituído aos poucos pelos ônibus no início da 
década de 30 que passaram a trafegar em estrada de terra. 
6 Neste trabalho, está se optando por apresentar os trechos da entrevista através 
de quadros em que constam a fala do entrevistador GF, Gustavo Freitas, e do 
depoente VA, Valter Albrecht. Foi acordado com o depoente que o mesmo poderia 
ter sua identidade revelada, tendo assinado Termo de Cessão para uso pleno da 
entrevista (Bom Meihy & Holanda, 2007). 
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Pensando as 
práticas sociais na 
esfera do bairro, 
Pierre Mayol (1996) 
aponta a ingerência 
deste na produção de 
estilos de vida dos 
seus moradores, 
afirmando ser esta 
prática “[...] uma arte 
de conviver com 
parceiros (vizinhos e 
comerciantes) que 
estão ligados a você 
pelo fato concreto, 
mas essencial, da 
proximidade e da 
repetição”. (p.39). A 
ocupação dos espaços do bairro vai definindo maneiras de se sentir 
pertencente a esse lugar, pois, “[...] o bairro é, quase por definição, um 

VA: Exatamente, só quem tinha uma possibilidade financeira de 
adquirir uma quadra inteira, porque as quadras do Cassino 
geralmente são com 50m de testada por 100m de fundo, então a 
pessoa que adquiria uma quadra, construía seu chalé ali na frente e 
nos fundos tinha... 
GF: E adquiriam a quadra? 
VA: Geralmente, geralmente as quadras inteiras. 
GF: E eu li um outro trabalho sobre o Cassino, de algo que me 
chamou bastante atenção que muitos casarões, ou a maioria deles, 
apresentam grandes jardins na frente...  
VA: Exato, exato... 
GF: O do Bianchini tem um jardim na frente, o próprio Lawson tem 
um jardim do lado, na frente... 
VA: E ao lado, no do Lawson, tinha a cancha de tênis, o Seu 
Eduardo Lawson gostava de jogar tênis, então ao lado da casa dele, 
tem um espaço grande onde era a quadra de tênis. 

GF: É, porque o Sr. falou dos casarões né...nós 
temos alguns casarões de famílias tradicionais, 
até hoje alguns casarões se mantém...[...]  
VA: O Lawson, o Pock... 
GF: Dos charutos? 
VA: Dos charutos Pock, é...meu pai, meu avô, 
Carlos Albrecht Senior era muito amigo do Seu 
Gustavo Pock Senior, o iniciador da fábrica de 
charutos Pock. E do Seu Gustavo que tinha 
firma de exportação de artigos da agropecuária 
e do Seu Carlos que também trabalhava com 
artigos da pecuária. Então eram os quatro 
alemães que todas as semanas se reuniam na 
casa de um ou de outro pra tomar as suas 
cervejinhas, contar as novidades da terra. 
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domínio do ambiente social, pois ele constitui para o usuário uma parcela 
conhecida do espaço urbano na qual, positiva ou negativamente, ele se 
sente reconhecido”. (p.40) 

Não só as práticas, mas as roupas, os modos de se comportar, as 
condutas, os objetos passam a configurar maneiras de pertencer a esse 
novo lugar. No entanto, essas formas de ocupar e estabelecer vínculos 
afetivos com o local em que se vive não são harmônicos se tomarmos as 
práticas sociais como resultantes de relações de poder7. Se, por um lado, 
parece impensável que uma camada “mais baixa” pudesse investir neste 
lugar pelas condições de possibilidade existentes, 

 

 

                                                             
7 Segundo Michel Foucault, o poder produz e é produzido pelos sujeitos inseridos 
nas práticas sociais e, ao contrário de estar localizado, o mesmo é exercido, é 
relacional: “Na medida em que as relações de poder são uma relação desigual e 
relativamente estabilizada de forças, é evidente que isso implica um em cima e um 
em baixo, uma diferença de potencial. [...] para que haja um movimento de cima 
para baixo, é preciso que haja ao mesmo tempo uma capilaridade de baixo para 
cima”. (Foucault, 2003, p. 144 ) 

VA: [...] Nos domingos, o trem das duas da tarde que saia da 
cidade, uma hora mais ou menos, e voltava quatro e meia, cinco 
horas, esse ia cheio de operários, de empregadas domésticas, 
de...enfim, de gente mais humilde que só tinha o domingo de tarde 
livre pra ir até a praia. Então nós, que morávamos no Bolaxa nos 
domingos íamos depois do almoço para a estação, pra ver quantos 
vagões tinha vindo o trem naquele domingo de tarde. Então a gente 
fazia aposta entre nós crianças: "olha hoje são vinte vagões, hoje 
são vinte e dois, hoje são dezoito", né, as pessoas iam depois do 
almoço e retornavam ao fim da tarde. 
GF: Sim, esses que trabalhavam na cidade e iam somente aos 
domingos e tinham um horário específico? O trem das duas horas 
era pra eles. 
VA: Da tarde, da tarde, depois do almoço...geralmente almoçavam 
em casa e, depois do almoço pegavam o trem pra ir até a praia. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
299                                                                                      [anais] 

por outro, a elite aparece exercendo determinada territorialidade 
como efeito da presença dessa gente não famosa. 

 

Neto de alemães que chegaram de Hamburgo ao Brasil em 1870, o 
Sr. Valter Albrecht é nascido em 23 de outubro de 1918, tendo trabalhado 
como comerciante durante toda sua vida com serviços portuários, agência 
de navegação, recebedor e embarcador de mercadorias por conta dos 
terceiros e sofisticação de produtos de lavoura. Seu avô, Carlos Albrecht 
Senior, aos 18 anos de idade, se fixou em Rio Grande em meio à imigração 
alemã iniciada em 1825. Diz o depoente que, naquela época, o Rio Grande 
do Sul se ressentia de muitos produtos industrializados que não eram 
produzidos no Brasil e sim, na Alemanha. Dessa forma, Rio Grande passou 
a receber diversas firmas de Hamburgo sendo um canal de entrada de 
produtos embarcados direto daquele porto, como máquinas, ferramentas 
e tecidos. O seu avô, portanto, trabalhou no comércio, primeiro como 
empregado e mais tarde abrindo firma própria chamada Albrecht e 
Companhia especializada em tecidos e aviamentos, fornecendo materiais a 
todo Estado. 

Chego à sala do apartamento do Sr. Valter para a realização da 
entrevista por indicação de um amigo que via nessa pessoa, um profundo 
conhecedor das coisas do Cassino com grande número de histórias em 
potencial. No entanto, a escolha em fazer dessa entrevista, como diria Bom 
Meihy & Holanda (2007) o “ponto zero” foi, num primeiro momento, 
hesitante. Isto porque, como justificar que a origem da rede de depoentes 
que trataria de construir memórias infames respondesse a um nome, 
concordemos, com rastro?  

VA: Mas eu acho que não havia muitos outros tipos de ...não havia 
muitos outros tipos de práticas esportivas. O que havia isso sim, 
era na frente de cada, na frente de cada um desses casarões, 
mastros com a bandeira da nação originária do proprietário. 
Então, bandeiras alemãs, bandeiras inglesas, bandeiras 
portuguesas, bandeiras espanholas. Cada um gostava de botar nos 
domingos, principalmente nos domingos, de ornamentar a frente 
da sua casa com a bandeira do país de origem. 
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O termo infame, conforme o pensou Foucault (1996), é utilizado 
para identificar sujeitos sem fama, “[...] que no estuviesen dotados de 
ninguna de esas grandezas instituídas y valoradas – nacimiento, fortuna, 
santidad, heorísmo o genialidad –, que perteneciesen a esos millones de 
existências destinadas a no dejar rastro [...]” (p.124). No entanto, 
complementa o autor, só é possível falar dessas existências, mesmo que 
brevemente, porque de uma forma ou de outra elas tratam com o poder.  

 

Diante desse entendimento, a infâmia que se quer nesse investigar 
trabalho terá um rosto a partir do momento que os corpos se encontram 
com o poder. Um rosto desenhado por dentro das relações, que mostra 
suas feições tanto pelos encontros quanto pelas diferenças. 

Vasculhar o arquivo da história em busca da infâmia é, portanto, um 
procedimento estrábico: olha-se simultaneamente para os grandes relatos e 
para suas lacunas, para o discurso do vencedor e também para as micro-
vozes que, como resíduos, são deixadas pelo caminho. A infâmia é uma 
temporalidade que, à revelia do tempo estabelecido pela cronologia e pela 
diacronia convencionada pela história, se instaura no discurso do saber, 
ativando um ruído de rebelião, de intensidade baixa e dispersa, mas 
constante. (Klein, 2010, p.15-16) 

Em Rio Grande, Sr. Valter teve sua formação escolar em colégio 
alemão que, afora as disciplinas de História do Brasil e Português, todas as 
outras eram dadas na língua germânica. Além da escola, participava de 
outros espaços sociais na cidade como a Igreja, a sociedade de ginástica, 
de canto, de tiro, pois estas se configuravam num intenso cenário 
associativo da colônia alemã no início do século XX. Sua relação com o 

GF: Por exemplo, a sua governanta, ela tinha a casa dela no 
Cassino.. 
VA: Não...morava conosco, dentro da própria casa. Agora, tinha o 
capataz e o peões, estes tinham residência à parte. 
GF: Eles moravam aonde? Se concentravam aonde? 
VA: No próprio, na própria chácara havia residência pra essa gente 
mais humilde.  
GF: E isso se expandia a todos os casarões, todos os casarões 
tinham residências dentro da sua quadra? 
VA: Isso, é, a residência oficial, o dono do imóvel e depois os 
empregados mais humildes, tinham as suas residências à parte. 
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bairro-balneário se dá desde cedo, uma vez que seu pai era dono de uma 
chácara no Bolaxa – bairro próximo ao Cassino – onde passavam 
temporadas de seis meses, entre novembro e maio. Além de brincar na 
própria chácara, o passatempo era ir à praia (distante cinco quilômetros de 
sua chácara) e tomar banho de mar com seus irmãos acompanhados pela 
governanta da família, que também servia como uma espécie de 
enfermeira que cuidava de pequenos desconfortos na sua perna. Havia 
sempre uma preocupação em não perder a hora do trem, tanto nas idas 
para a praia, quanto no retorno deste para a cidade, como bem lembra o 
Sr. Valter: 

 

A praia, aos poucos, vai passando de um “território do vazio” 
(Corbin, 1989) que causava temor e repulsa pela vinculação do mar às 
grandes catástrofes bíblicas e literárias, para um lugar de admiração, 
contemplação e deleite que aliviaria as ansiedades e os desejos dos 
indivíduos. Segundo o autor, é pela noção de impotência da elite diante do 
vigor que o trabalho proporcionava às classes trabalhadoras que se 
inscreve, na Europa, a emergência do desejo das praias em meados do séc. 
XVIII. A praia como o lugar, e propriamente a prática do banho de mar 
seriam, portanto, indicativos de como a elite poderia revigorar suas forças, 
acalmar suas ansiedades, estancar a perda de energias vitais, corrigir os 
males da civilização. 

VA: Geralmente nós íamos com essa governanta e, nos fins de 
semana, meu pai e minha mãe nos acompanhavam.  
GF: Em algum horário específico, preferiam ir pela manhã ou vocês 
iam à tarde? 
VA: Geralmente de manhã, geralmente a gente ia de manhã. E tinha 
um detalhe, a chácara do meu pai tinha grandes taquarais, uma 
porção de lugares com taquaras. E a minha mãe sempre ocupada 
com os afazeres domésticos até a última hora ela tinha alguma coisa 
pra fazer. Então, geralmente uma charrete com um empregado e a 
charrete puxada por cavalos estava preparada ali e o meu pai 
mandou construir um mirante de madeira mais alto que as taquaras 
pra quando o trem apitasse no Cassino daria tempo da minha mãe 
pegar a charrete e ir até a estação e chegar lá junto com o trem pra 
vir pra cidade. 
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O banhista delicia-se ao experimentar as forças imensas do oceano. O banho 
nas ondas participa da estética do sublime: implica enfrentar a água 
violenta, mas sem riscos; gozar do simulacro de ser engolido; receber a 
vergastada onda, mas sem perder o pé. Daí os cuidados da salvaguarda. A 
precisão da prescrição médica, os serviços do “banhista auxiliar”, a 
companhia, um leito de mar de areia dura cujo declive seja cuidadosamente 
reconhecido, ajudam a aliviar o perigo para que subsista apenas a emoção. 
(Ibid, p.85) 

Associado a fins terapêuticos de uma pureza que limpa o corpo e o 
espírito, o mar, ainda que indomável, é reconhecido como aquele que 
produz esperança para uma elite acuada em suas neuroses. A imersão do 
corpo no mar gélido traria alguns benefícios sejam eles relacionados ao 
resfriamento das paixões do sexo, ao impedimento da efeminação dos 
homens pouco viris, à fuga do calor das cidades, ao bloqueio do exercício 
demasiado do pensamento, ou à possibilidade da longevidade. A invenção 
da praia como o lugar de uma nova cena social decorre da disposição do 
tempo e arranjo do espaço empregado para tal, os quais permitem a 
organização dos modos de se estar à beira-mar (Ibid., p.256) e nas suas 
proximidades.  

Entre 1926 até meados de 1956, 1957 quando compra a própria 
casa no bairro-balneário, Sr. Valter e família passam a morar em casas 
alugadas nas temporadas, usufruindo do Cassino também pela prática dos 
piqueniques aos finais de semana. Os piqueniques de domingo aconteciam 
na zona da barra, distante aproximadamente sete quilômetros da 
centralidade do Cassino. Na década de 60, algumas famílias pegavam seus 
carros e se deslocavam para os grandes bosques de eucaliptos e pinheiros 
daquela região. O acesso ao local se dava por uma segunda estrada que 
ligou a cidade ao balneário chegando diretamente aos Molhes da Barra, e 
que concentra grande número de empresas para movimentação portuária. 

Da mesma forma que podemos notar certa “fuga” de algumas 
famílias para os piqueniques na zona da barra, há também um 
deslocamento pontual para a zona da Querência, que fica na direção 
oposta. Lembro, junto com o Sr. Valter, da tentativa de criar um 
loteamento chamado Stella Maris nesse local num tempo em que um 
maior número de pessoas tinha acesso ao Cassino, tanto para morar 
quanto para usufruir aos finais de semana. 
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Nesse momento, a narrativa permite suspeitar que as migrações 
ocorridas tanto por um sentido de (re)planejamento na tentativa de criar 
um novo balneário, quanto àquelas de breves incursões aos domingos de 
piquenique em lugares de difícil acesso, foram ativadas por uma vontade 
de distinção. Isto porque não só a praia, mas também a própria 
circularidade no bairro-balneário não parece garantir à elite as mesmas 
condições e objetivos quando da sua invenção. O processo de distribuição 
dos espaços, a ampliação da mobilidade8 entre o centro e o Cassino e a 
urbanização do bairro-balneário são acontecimentos, no sentido 
foucaultiano do termo, para que se pense a territorialidade do Cassino em 
disputa. Para o autor, antes de serem compreendidos pelo jogo de causa e 
efeito de sentido uniformes, a história busca os acontecimentos para 
alargá-los, para tomá-los naquilo que tem de mais superficial e de mais 
                                                             
8 Na década de 30, surge a primeira frota de ônibus ligando a cidade ao bairro-
balneário, utilizando uma estrada de terra construída próxima à ferrovia, que uma 
década mais tarde, é asfaltada. Segundo o Sr. Valter, até a década de 60, trens e 
ônibus funcionaram simultaneamente, até o governo Brizola extinguir o uso da 
ferrovia. 

VA: Não era bem Stella Maris, era Querência. Aí foram os paulistas 
que quiseram explorar o jogo, então fizeram o Hotel Querência, que 
deveria ser uma sala de roletas enfim, de jogos de azar. Mas nessa 
época, que foi em 46, quando o presidente Dutra resolveu terminar 
com o jogo no Brasil. Então, Querência nunca chegou a funcionar. 
[...] É porque o Stella Maris era tanto do Seu Louro Costa, do Sr. 
Pedro Lourival da Costa, então ele resolveu fazer um pequeno...uma 
pequena, como é que eu vou dizer, um loteamento, pro pessoal 
vender terreno na beira do campo dele, à beira da praia e começou 
a vender e denominou Stella Maris. E o meu sogro comprou um 
terreno a 18Km do Cassino, que era chamado (pausa), também feito, 
aí feito por uruguaios que queriam instituir o jogo lá, era o ...agora 
não me recordo, daqui a pouco.  
GF: É pro lado da Querência também ou é pro lado da Barra? 
VA: Entre a Querência e o Chuí, a dezoito quilômetros de distância.  
GF: Comprou o terreno lá? Em que época isso? 
VA: Olha, eu casei em 58, 57, olha, deve ter sido em 1950, por aí 
[...] Tinha lá uma lanchonete que nos domingos eu fui lá várias 
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profundo, capaz de ser tanto numeroso e substituível quanto raro e 
decisivo.  

Claro que o acontecimento não é nem substância nem acidente, nem 
qualidade, nem processo; o acontecimento não é da ordem dos corpos. 
Mas, mesmo assim, de modo nenhum o acontecimento é imaterial; é 
sempre ao nível da materialidade que ele adquire efeito, que ele é efeito; e 
consiste, tem o seu lugar, na relação, na coexistência, na dispersão, no 
recorte, na acumulação, na seleção de elementos materiais; o 
acontecimento não é nem o ato nem a propriedade de um corpo; produz-se 
como efeito de uma dispersão material, e produz-se numa dispersão 
material. (Foucault, 1998, p.25). 

Mais do que um evento em particular, como seria a ida à 
lanchonete ou ao bosque, o acontecimento se inscreve dentro uma ou 
mais séries que se entrecruzam num tempo intempestivo, cujas análises se 
detêm sobre as condições do seu aparecimento. Se as ruas do balneário e 
os salões construídos como parte do complexo do Hotel Atlântico9 para as 
solenidades, bailes, apresentações artísticas e jantares de homens e 
mulheres da elite não dão mais conta de assegurar práticas de distinção no 
espaço social do Cassino, é porque a ocupação desse lugar responde a 
outras condições de possibilidade não sentidas até então. 

A presença de uma infâmia faz parte das memórias do Sr. Valter, 
ainda que não muito bem definida naquilo que faziam ou por onde 
transitavam: 

                                                             
9 O Hotel Atlântico, foi construído pela própria empresa que arrendou o balneário e 
obteve o direito de explorar a linha de trem que ligava o centro da cidade ao 
balneário, a Carris. O Hotel fazia parte da Sociedade Balneária Atlântica que 
compreendia o hotel, os salões e um conjunto de casas, chamada de “Quadra” que 
as pessoas menos afortunadas em comparação aos mais poderosos, explica o 
depoente, podiam alugar nas temporadas. 

GF: [...] acredito que existiam pessoas no Cassino pra trabalhar 
puxando o burro, pra trabalhar na construção dos casarões, pra 
trabalhar como governantas. 
VA: Sim....tinha gente mais modesta. GF: Eu fico curioso se existiam 
outros espaços para essas pessoas ou como é que elas se 
relacionavam com a grande sociedade porque afinal de contas 
estavam no mesmo ambiente, no Cassino. O Sr... 
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Talvez a memória, neste caso, não tenha falhado, mas sendo 
composta pelo próprio esquecimento, pela resistência e opção por uma 
linha de condução da história do Cassino. Sem ser definitivo, é possível 
dizer que a seleção do que foi lembrado e esquecido, nesse caso, 
independia se a entrevista tivesse acontecido alguns anos antes ou num 
outro momento. A memória, aqui, está dando ao depoente uma 
identificação, um lugar de fala, uma ponta do que viveu e ainda vive. A não 
lembrança das práticas e espaços próprios dos infames pode sugerir 
também àquilo que Candau (2002) infere no quinto capítulo da obra 
Antropologia de La Memoria: enquanto que, aquilo que se lembra está 
mais próximo de uma memória individual10 que compõe a memória social, 
o que se esquece, faz parte de uma memória coletiva.  

Nesse entendimento, a entrevista do Sr. Valter é única, singular ao 
ponto de que, se o retirarmos da pesquisa, suas memórias o acompanham. 
Ao contrário, sua permanência se dá pela potencial diferença de discurso 
em relação ao do infame, algo que Bom Meihy & Holanda (2007) apontam 
como saudável para a pluralidade de uma rede, “[...] porque nas diferenças 
internas aos diversos grupos residem as disputas ou olhares diferentes que 
justificam comportamentos variados dentro de um mesmo plano”. (p. 54). 

                                                             
10 Segundo Portelli (1997), “A memória é um processo individual, que ocorre em 
um meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e 
compartilhados. Em vista disso, as recordações podem ser semelhantes, 
contraditórias ou sobrepostas. Porém, em hipótese alguma, as lembranças de duas 
pessoas são – assim como as impressões digitais, ou, a bem da verdade, como as 
vozes – exatamente iguais (1997). 

VA: Olha, eu não tenho ideia de como é que havia esse convívio 
social dessa classe mais baixa porque na época não convivia com 
esse tipo de gente. Mas imagino que deve ter havido locais onde eles 
se reuniam onde trocavam ideias, onde se divertiam. 
GF: Por exemplo, na praia vocês conseguiam enxergavam esse tipo 
de pessoa ou ele nem apareciam na praia, na praia em si? 
VA: Muito pouco, muito pouco apareciam. 
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Por fim, é preciso dizer que investir na construção das memórias 
culturais, esportivas, corporais, pertencentes a uma determinada cidade, 
região ou bairro significa antes de tudo apostar em uma possibilidade de 
fortalecer os laços afetivos e de pertencimento desta comunidade com as 
positividades11 do seu cotidiano. Em suma, mais do que datas históricas, 
esta pesquisa está direcionada às singularidades socioculturais presentes 
nas manifestações das práticas corporais de um bairro da cidade do Rio 
Grande, sobretudo as de laços infames. Os vínculos dessa pesquisa com a 
sociedade se mostram bastante férteis, principalmente pelo forte interesse 
e legitimidade cultural que alcançaram as práticas corporais e esportivas. 
Neste âmbito, as memórias servem também como uma referência para 
registrar e organizar essas práticas, delegando um espaço privilegiado para 
as experiências da cidade e, especificamente, do bairro-balneário Cassino. 
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Museus e a História Oral: o caso do Museu Etnográfico da 
Colônia Maciel 

Cristiano Gehrke1 
Rodrigo Dal Forno2  

 

De acordo com o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico 
Nacional (IPHAN), Museu é uma instituição com personalidade jurídica 
própria, aberta ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento. 

Neste conceito de museu, é que se encaixa o Museu Etnográfico da 
Colônia Maciel, que nasceu de um projeto de pesquisa intitulado 
“Recuperação e Preservação da Memória Histórica da Comunidade Italiana 
Pelotense”, desenvolvido no ano de 2000, pela Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL), por meio do Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Antropologia e Arqueologia (LEPAARQ).  

O projeto de pesquisa tinha como objetivos resgatar a memória 
histórica da formação e da trajetória da comunidade italiana pelotense, 
sendo o núcleo escolhido para realização deste trabalho a Colônia Maciel, 
que está localizada no 8o distrito do município de Pelotas. De acordo com 
Peixoto:  

A escolha desta colônia como núcleo central de desenvolvimento da 
pesquisa baseou-se em dois critérios: a) foi identificada como a mais 
representativa da presença italiana na região de Pelotas; b) apesar de ter 
sido implantada pelo governo imperial, jamais foi reconhecida como tal pela 
historiografia, causando, assim, um descontentamento para a comunidade 
italiana, organizada na SIP3, que deseja o reconhecimento histórico da 
Colônia Maciel como a 5ª Colônia Italiana do RS. (PEIXOTO, 2003 ) 

Com o andamento das pesquisas, que consistia em formar um 
catálogo de cultura material, um de história oral e outro de fotografias, 
percebeu-se na comunidade um grande interesse pela criação de um 

                                                             
1 Universidade Federal de Pelotas, Mestrando em Memória Social e Patrimônio 
Cultural. CAPES. 
2 Universidade Federal de Pelotas, Graduando em Bacharelado em História. PIBIC-
CNPq 
3 SIP: Sociedade Italiana Pelotense, hoje esta instituição possui uma outra 
denominação: ACIP – Associação Cultural Italiana Pelotense 
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espaço adequado para a guarda e preservação de sua memória coletiva. 
Nasceu daí a ideia de criação de um museu. 

Elaborou-se então um projeto para a criação de um museu, que foi 
encaminhado à COREDE-Sul do Governo do Estado. E por meio da Consulta 
Popular obteve-se a verba para implantação deste e a restauração do 
prédio da antiga Escola Garibaldi (construída na década de 1930), o prédio 
foi doado pela Prefeitura Municipal de Pelotas à Universidade Federal de 
Pelotas, com o intuito de ser a sede do museu.  

Em menos de dois anos de trabalho, formou-se o acervo da 
instituição que é composto por três grandes coleções: o acervo de 
fotografias, o acervo de História Oral e o acervo de cultura material.  

No acervo de História Oral estão guardados os depoimentos 
recolhidos na fase de implantação do Museu, junto aos mais antigos 
moradores da região.  Foram realizadas um total de 32 entrevistas, destas, 
oito foram feitas na primeira etapa do projeto e 24 na segunda etapa (a de 
implantação do museu). Há que se ressaltar que em alguns casos foram 
realizadas duas ou mais entrevistas com a mesma pessoa, uma vez que 
estas tinham grande número de informações que contribuiriam com a 
pesquisa.  

No acervo fotográfico, estão colocadas tanto as fotografias que 
fazem parte do acervo, ou seja, aquelas que foram doadas pelos 
moradores, bem como aquelas que foram produzidas durante a realização 
dos trabalhos de pesquisa, que são denominadas registro de pesquisa. E 
por último o acervo de cultura material onde estão colocados os objetos 
de uso cotidiano em trabalhos rurais como arados, semeadeiras e objetos 
de uso doméstico como panelas, xícaras, etc. 

Visando apresentar a potencialidade da utilização das narrativas 
orais na composição da expografia do Museu Etnográfico da Colônia 
Maciel, assim como as relações que a fonte oral traça com as demais 
fontes do acervo (visuais e materiais) na construção do circuito temático e 
na evocação da memória coletiva da imigração italiana em Pelotas, foi 
elaborada a proposta expográfica no museu. Esta estabelece um diálogo 
triangular entre estas três coleções. Optou-se por este tipo de expografia 
que dialoga constantemente com os três tipos de fontes, para que 
houvesse uma maior identificação da população com museu, já que temos 
por instituição museológica o mesmo entendimento que Giraudy e 
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Bouilhert, que afirmam que museu é um espelho no qual a população olha 
para si mesma, para reconhecer-se e procurar a explicação para o 
território ao qual está ligada (GIRAUDY, BOUILHERT, s/d).   

Por se tratar de uma comunidade isolada, que não tem 
conhecimento das normas técnicas da museologia, é comum que o 
indivíduo que doou um objeto ao museu queira ver este objeto exposto, o 
que acaba se tornando inviável na grande maioria das vezes, tanto pela 
falta de espaço físico da exposição, como pela inadequação contextual na 
proposta expográfica. Então, a escolha deste tipo de expografia foi a forma 
encontrada para eliminar os possíveis conflitos (como restituição de 
objetos doados), e tentar privilegiar quase a totalidade dos colaboradores. 

Durante a fase de pesquisa para a implantação do museu foram 
efetuadas uma série de visitas à comunidade local que tinham como 
objetivo principal a doação de objetos para a composição do acervo do 
museu. A pesquisa histórica do acervo material tem como fonte as 
entrevistas realizadas durante a fase de implantação do Museu. Nestas 
estão contidas inúmeras informações tanto referentes ao uso, material e 
pertencimento dos objetos e fotografias, pois em muitos momentos o 
entrevistado recorreu aos objetos como suportes de memórias, 
lembrando-se de fatos que ocorreram, estando estes ao lado do doador.  

Ainda nesta fase de pesquisa ocorreu a identificação dos possíveis 
personagens locais detentores da memória da trajetória do seu grupo 
étnico. Moradores antigos, e descendentes dos primeiros imigrantes, que 
através da metodologia da História oral puderam ser entrevistados e 
contribuir com a investigação da trajetória da etnia italiana na região.  

 Durante todo o processo de formação do museu e na recolha do 
acervo material doado, foram visitados cerca de 50 propriedades e 
colhidos, conforme mencionado mais acima, 32 depoimentos, que hoje 
compõem o banco de dados de História Oral do museu (Banco de Imagens 
e Sons do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, este ainda em fase de 
implantação). 

Além da captação destes relatos, sempre se teve no Museu a 
preocupação de além de registrar as informações contidas nos 
depoimentos, pesquisar a veracidade do que foi dito, isto devido a 
distancia temporal entre as gerações, e a relação entre os fatos 
acontecidos e presenciados e os relatos narrados. Pois entendemos que a 
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análise critica e consciente é extremamente necessária em história oral, 
devido ao caráter subjetivo das memórias narradas (MEIHY, 2000).  

Nestes relatos orais é possível perceber a intensa relação de 
sentimentos contida nas narrativas pessoais, pois tratam-se de histórias 
passadas de gerações para gerações, acontecimentos de grande 
importância na vida familiar, algo sempre muito presente entre os 
imigrantes italianos da Colônia Maciel.·. 

Além da gravação das entrevistas, nos preocupamos sempre em 
fazer um registro fotográfico, como documentação e ilustração do 
momento de realização destas, que serviram tanto de ilustração, e como 
suporte de pesquisa. Além do uso do caderno de campo, na anotação de 
informações relevantes que não poderiam ser perdidas. 

Nota-se até aqui a intensa relação que as narrativas das memórias 
orais traçam com as demais fontes do acervo, e a grande importância disto 
na constituição do museu. Algo que se torna ainda mais presente na 
expografia implementada. Todas estas informações presentes nas 
entrevistas orais foram materializadas através da exposição do museu. O 
circuito expográfico está dividido em três grandes temáticas: a Chegada, o 
Trabalho, a Casa, e outras duas sub-temáticas a Educação e o Lazer.  Ao 
longo do circuito expográfico, entra-se e contato com estas diferentes 
temáticas, que estão constantemente presentes nos depoimentos 
colhidos. 

Neste sentido, tentamos aqui, através da exemplificação de trechos 
destas narrativas orais, explicar o potencial e a relevância da História Oral 
como objeto expográfico, e as relações que esta traça com as demais 
fontes do acervo dentro de um Museu. 

Conforme já mencionado, a exposição do Museu nos é apresentada, 
dividida em temáticas. Temáticas estas que foram elencadas e destacas 
pelos depoentes durante as entrevistas, como aspectos mais 
representativos do cotidiano dessas famílias. Desta forma, a exposição 
começa com a temática de Chegada dos imigrantes à região, parte onde 
estão colocados objetos que tenham acompanhado estes imigrantes deste 
a Itália até o seu destino, como por exemplo, o baú, doado pelo Sr. João 
Casarin, que se trata do único objeto presente no acervo de procedência 
italiana. Ao lado deste baú, estão as reproduções das primeiras páginas do 
Livro Tombo da Igreja da Paróquia de Sant’Anna, nas quais estão colocados 
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os nomes das primeiras famílias vindas para a Colônia Maciel em 1884-
1886, bem como um breve histórico da Colônia Maciel. Junto com as 
reproduções destas páginas do Livro Tombo, se encontra a reprodução 
daquela que julgamos ser uma das mais antigas fotografias da região, onde 
estão retratados os primeiros grandes patriarcas das pioneiras doze 
famílias que, vindos do porto de Rio Grande, após sua chegada ao Rio de 
Janeiro, simbolizavam a unidade étnica do grupo, uma vez que eram todos 
imigrantes vindos da Itália e fundadores da colônia. A foto representava o 
coro que se apresentava em festas religiosas (CERQUEIRA; PEIXOTO; 
GEHRKE, 2008) além de trechos das entrevistas, onde estão relatadas as 
primeiras impressões, as historias, curiosidades de chegada destes 
imigrantes: 

Pra vir povoar. Aqui era tudo mato. O meu avô tinha oito anos quando 
chegou. Ele contava que olhava pro chão e via terra, olhava pros lados, e via 
mato... Não se via mais. Só isso. O barracão foi feito ali. (João Casarin 
04/08/2005, p. 10) 

“Meu pai veio com um ano de idade da Itália. Vieram muitos com aquela 
idade. Alguns morreram durante a viagem no navio. Ele se salvou. (Francisca 
Camelato 25/06/2005, p. 3)  

(...) O falecido meu avô veio pra cá pra não morrer de fome. Depois aqui no 
Brasil, graças a Deus, temos o que comer. (...) Os italianos passavam fomes 
lá (...) Estabeleceram-se na Maciel, que no início se chamava “barracon”, 
que foi feito pelo governo. Então o governo colocou todos esses italianos ali 
debaixo nessa barraca (...) e ficavam todos juntos. (Irene Casarin 
20/05/20050, p. 2-3) 

O próximo espaço temático está destinado ao trabalho, onde estão 
expostos um arado, semeadores, ancinho, e um carretel de enfardar alfafa:  

(...) na época, uma das coisas que se destacava era a alfafa, porque o 
transporte na cidade era também através de cavalo e burro, então levava 
muita alfafa para alimentar a força de trabalho da cidade (...) (José Luis 
Portantiolo, 25/06/2005, p. 6) 

Logo em seguida montou-se um ambiente que recriou o cenário da 
produção do vinho, no qual foi colocada uma caixa de amassar uva, um 
coador e uma pipa de vinho com torneira: 

Era tudo parreira (...) A principal cultura era parreira (Pedro Potenza, 
24/09/2005, p. 3) 

(...) se fazia muito vinho (...) se esmagava a uva e botava numa caixa e 
apertava ela, para fazer (...) naquele tempo era como os pés (...) (Julia 
Schiavon, 24/06/2005 p. 4-5) 
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Um outro espaço ao lado deste recria uma ferraria: 

O meu serviço era, aquilo (...) eles chamavam, naquele tempo de bocha, 
carregava material para os outros, assim, ferro, nós tinha uma, eles tinham 
uma ferraria aí, então eles aprontavam aquela ferramenta todas, eu tinha 
um irmão que trabalhava comigo também (...) (Jorge Blas, 25/06/2005, p. 4). 

Na sequencia recriou-se um ambiente que retrata a casa, no qual 
estão expostos utensílios domésticos, como talheres, bules, xícaras, ferros 
de passar e uma panela presa por uma corrente chamada pelos italianos 
de trempe: 

Cozinha lá em casa, me lembro, era separada da casa. O fogão era como se 
fosse um monte: na beirada era a parede montada de pedra, com terra 
dentro; em cima, era feito de barro. Naquele tempo, a panela fervendo, ali, 
pendurada, por um gancho, num pau suspenso no alto... eu me lembro de 
quando nós éramos pequenos, Mãe de Deus! Quanta fome. Mamãe nos 
dava polenta e mandava nós comermos com uva porque não tinha nada. 
Ninguém sabe o que era aquela miséria. Agora pra mim, tudo é bom, 
porque eu gosto de tudo. Lembro o que nós passamos. (Irene Casarin 
Scaglione, 20/05/2000, p.6) 

Ficavam mexendo aquela polenta, uma mão segurava a panela e a outra 
mexendo; com fogo alto para poder fazer uma panela de comida ligeiro. 
(Maria Lorenzon, s/d, p. 8) 

Mais adiante há um espaço destinado a educação, a qual não era 
um motivo de grande preocupação na vida cotidiana destes entrevistados, 
já que ela não era vista como uma atividade lucrativa, já que de acordo 
com a grande maioria dos entrevistados, havia o interesse em que as 
crianças trabalhassem ao invés de estudarem, e os poucos que 
frequentavam a escola, o ensino possuía muita qualidade: 

Ah era tudo junto naquele colégio (...) na época em que eu estudei, 
estudava assim, tanto aluno (...) aquilo tudo misturado, né. Não tinha essa, 
primeira série, segunda série assim... Separado. Eu nem sei como o 
professor (...) acho que (...) dizia ele que ficava louco lá (...) Mas tinha que 
ser mesmo né? Tinha setenta alunos. Numa sala só né?” (Pedro 
Potenza,24/09/2005, p.5-6) 

Cinco anos eu fui na escola, naquele tempo a gente não dizia primeira série, 
segunda série, era primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, 
quinto livro, até o quinto livro eu estudei (...) (Carlito Blas, 26/06/2005 p. 5) 

Após este se montou um espaço que faz referencia ao lazer, 
elaborou-se uma proposta expográfica dando ênfase ao futebol, já que em 
inúmeras entrevistas houve menção a este esporte, porém em virtude da 
tipologia de acervo que estava à nossa disposição e do espaço destinado à 
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temática do lazer, expusemos algumas taças de futebol, uma bandeira, um 
apito em um suporte preso na parede. De acordo com alguns depoentes, 
este esporte era muito popular no interior:  

Ah, tinha muitos times. Aqui era São Manoel, tinha o São Jorge(...)tinha time 
lá de Canguçu(...) Nós ia pra lá também pra lá jogar, e eles vinham jogar aqui 
também, tinham muitos, muitos times, eram tantos que a gente nem se 
lembra (...) E todo o domingo nós tinha jogo (...) (Delcira Tessmer, 
11/06/2005, p. 6) 

Além do futebol havia outras formas de lazer: 

Antigamente, não é como agora, aqui nós fazia bailes todos os meses, um 
baile por mês, e aí depois festas maiores era no Natal, Páscoa, Ano-Novo e 
depois tinham mais umas festas no meio do ano que eram os feriados e 
esses coisas. Mas a maior festa era sempre no Natal. (Delcira Tessmer, 
11/06/2005, p. 3) 

Olha a infância, naquela época não tinha quase nada, então era assim, a 
gente juntava os vizinhos assim no domingo para brincar. Naquela época 
que eu me criei era carrera, corrida de cavalo (...) Também, bocha tinha na 
Maciel (...) (João Gruppelli, s/d, p. 6) 

A próxima questão privilegiada na exposição do museu foi a 
religiosidade, já que esta goza de grande importância entre a população 
local, a igreja. Assim com afirma Possamai, a igreja possuía um papel 
aglutinante entre a população, ela servia além de local de culto, como um 
centro de recreação. (POSSAMAI, 2005, p. 125) 

Era bom, eu gostava de sair, assim pra igreja, nós caminhávamos longe (...) 
mas eu não deixo de ir, vou quase todos os domingos e hoje o padre é meu 
amigo. (Luís Antônio Casarin, 11/06/2005 p.6) 

Eles falavam que a gente tinha que seguir o caminho de Deus, seguir a 
religião que era importante, os passos que Deus deixou né (...) a gente 
rezava o terço a noite, antes de deitar (...) geralmente toda noite, quando, 
depois mais tarde entraram as rádios, aí então eles escutavam através da 
rádio pelotense, um programa da fé, todos os dias as 7 horas então em vez  
rezar ouvia pela radio (...) (Romeu Camelato, 24/09/2005, p. 6-7) 

É interessante que a partir dos relatos, percebemos que os 
imigrantes buscavam recriar o ambiente dos locais de origem, percebemos 
isto, observando tanto a questão da religiosidade, quanto a própria 
questão arquitetônica.  

O Museu Etnográfico da Colônia Maciel está se tornando parte viva 
da comunidade local, através do resgate identitário que ele proporciona 
aos seus frequentadores, pois se percebeu que a proposta expográfica 
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sugerida pela equipe foi muito bem aceita entre a população, o museu 
virou um local onde as pessoas levam os seus filhos, netos para conhecer, 
ou até mesmo para lembrar o modo de trabalho, da vivência familiar e 
comunitária, dos momentos de lazer, da educação, da prática religiosa e de 
todos os aspectos que faziam parte do cotidiano destes imigrantes e de 
seus descendentes. 

Com a implantação do Museu, o turismo rural da região está sendo 
potencializado, pois este além de divulgar a memória, divulga também a 
paisagem colonial, proporcionando, dessa forma, ganhos econômicos para 
os ítalo-descendentes que vivem da produção familiar, como por exemplo, 
a produção de vinhos e comidas típicas. 
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A HISTÓRIA DA LIGA DE VETERANOS DO RIO GRANDE: SUA 
CRIAÇÃO E SUA CONSOLIDAÇÃO A PARTIR DO FUTEBOL 

GHIGGI, Micheli Vergínia1  
RIGO, Luiz Carlos2 

 

Introdução 

Este estudo é parte de uma pesquisa de mestrado e está sendo 
realizado a partir dos acontecimentos da Liga de Veteranos do Rio Grande 
(LVRG). A partir do estudo etnográfico e do contato de mais de um ano 
com o grupo estudado, percebemos que emergiam muitos fatos narrados 
pelos participantes sobre a história da LVRG. 

A partir dessa constatação, buscamos, através da história oral, 
narrar os momentos de criação da LVRG a partir das palavras daqueles que 
a vivenciaram; contextualizar sua consolidação; e registrar acontecimentos 
e subjetividades que constituem a história da LVRG. Para o 
desenvolvimento desse estudo, utilizamos como suporte empírico 
documentos da LVRG (Ata de Fundação e Registro de Estatuto Social) e 
uma entrevista com um de seus fundadores. 

 

Considerações metodológicas 

Para a realização do estudo buscamos apoio teórico na metodologia 
da história oral, principalmente em Paul Thompson e Walter Benjamin. 

Nos encontros com o grupo investigado, os depoimentos orais eram 
marcantes, destacando-se em vários momentos os fatos ocorridos na 
trajetória da liga desde sua criação e, ainda, os acontecimentos anteriores 
ao seu surgimento. Percebemos haver naquele grupo uma diversidade de 
fontes orais que poderiam “corroborar” e “preencher” com minúcias os 
eventos acontecidos no passado (Thompson, 1992, p. 255). 

As fontes escritas analisadas relatavam informativamente os 
acontecimentos de criação da LVRG. Por isso, procuramos mesclar os 
documentos escritos com as fontes orais para obter maior suporte 

                                                             
1 Universidade Federal de Pelotas; Mestranda em Educação Física. 
2 Universidade Federal de Pelotas; Doutor em Educação. 
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empírico e “mergulhar” na história do grupo, pois a narrativa “não está 
interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma 
informação ou um relatório” (Benjamin, 1996, p. 205). 

 

A criação da Liga de Veteranos do Rio Grande (LVRG) 

A Liga de Veteranos do Rio Grande (LVRG) foi fundada em 19953 por 
um grupo de amigos que joga futebol desde a juventude. Quando ainda 
iam à escola, moravam no mesmo bairro e resolveram montar um time, o 
Bahia Futebol Clube. Segundo um de seus formadores, esse time se 
destacava, demonstrando “sucesso” em competições na região. 

Nós criamos o Bahia, que teve uma felicidade muito grande, assim, de 
angariar muitos títulos. Nós chegamos a uma época, assim, que tinha os 
torneios de futebol, coisas assim, e nós já não éramos mais convidados. 
Porque se nós fôssemos convidados os clubes já não teriam mais outros 
tantos que eram convidados, porque o nosso time ia e tomava conta. 
(Entrevista – Dias, 2010). 

No período em que esses meninos se reuniam para jogar futebol, 
havia três clubes de futebol profissional4 ativos na cidade do Rio Grande, o 
que fazia movimentar a busca por jovens jogadores. Essa influência acabou 
por determinar a trajetória de alguns garotos do Bahia FC, que iniciaram na 
profissão de jogadores de futebol nesses clubes e depois passaram a 
“rodar”5 por outros clubes do estado, e alguns até fora do Rio Grande do 
Sul, em estados próximos. 

[...] todos foram chegando aos seus 16, 17 anos, os clubes de Rio Grande, os 
três na época estavam vivos, que era Rio Grande, Rio Grandense e São 

                                                             
3 A Liga de Veteranos do Rio Grande foi fundada em 14 de fevereiro de 1995, como 
sociedade civil, de âmbito regional, sem fins comerciais, de caráter científico, 
educacional, desportivo, associativo e prestadora de serviços de utilidade pública, a 
fim de organizar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e divulgar as atividades 
esportivas nos campeonatos de futebol de campo, futebol de salão, voleibol e 
demais modalidades, em qualquer categoria amadora, promovidas pela entidade 
(Estatuto Social da LVRG, 1995).  
4 Rio Grande, Rio Grandense e São Paulo. 
5 O termo rodar é utilizado pelos veteranos para se referirem à circulação de 
jogadores em clubes de diferentes regiões, em sinal de aceitação. Rial (2008) 
refere-se a esse termo utilizado por jogadores profissionais para abordar os 
movimentos migratórios, também em sinal positivo de enriquecimento através da 
experiência. 
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Paulo. Então, eles olhavam o futebol amador daquela época, então eles 
passavam a fazer uma vistoria em campos do interior e acharam a mim... 
Acharam meu irmão, acharam meus dois primos, acharam mais outros dois 
que jogavam conosco lá [...]. (Entrevista – Dias, 2010). 

Desse grupo de jogadores, nenhum permaneceu no futebol 
profissional; todos seguiram outras profissões, mas mantiveram a 
proximidade com o esporte. Alguns anos depois, esses jovens, agora 
senhores, resolveram reunir o Bahia FC para participar de um campeonato 
comemorativo, organizado pela administração municipal, que estava 
proporcionando inscrições a uma categoria acima de 35 anos. 

Nós recolhemos todos de novo e fizemos o mesmo grupo Bahia. Entramos 
no torneio e tiramos o torneio. Não nos encontrávamos há 10 anos, não 
jogávamos há 10 anos juntos, mas pegamos os mesmos atletas que jogavam 
naquela época. Nós encontramos todinhos e todos foram. E foi gostoso, 
porque aí já tínhamos famílias [...] (Entrevista – Dias, 2011). 

Naquele momento esses jogadores perceberam uma forma de 
continuarem atuando no futebol competitivo. Aquele campeonato os fez 
perceber que uma categoria que selecionasse apenas jogadores com faixa 
etária próxima os fazia sentir mais participativos, competindo com 
igualdade de condições: “Ninguém ficava sem correr atrás da bola e sem 
tocar na bola, porque tinha fôlego para enfrentar a todos...” (Entrevista – 
Dias, 2011). 

Na idade a que haviam chegado, eram poucas as opções de lazer 
que dispunham de uma organização competitiva. As opções de lazer 
através do futebol haviam se tornado mais restritas e se tornara mais 
comum jogar uma “pelada” antes do almoço, enquanto esperavam os 
filhos que jogavam nas categorias de base dos clubes da cidade. Esses 
jogos eram formados por times de jogadores com idade mista para 
completar a numeração necessária em campo, o que deixava os jogadores 
mais velhos insatisfeitos. Devido ao melhor desempenho físico, os 
jogadores mais novos acabavam se destacando e os veteranos pareciam 
apenas figurar naquele cenário. O equilíbrio de tensões entre dois 
subgrupos em uma partida de futebol, a que se referiam Elias e Dunning 
(1992), havia se rompido. 

Partindo dessa necessidade, alguns dos jogadores que haviam 
disputado aquele campeonato comemorativo resolveram fazer uma 
associação com um campeonato específico de 35 anos. Antes de tomar as 
providências administrativas, foram consultados outros jogadores 
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veteranos para tomar conhecimento de qual seria a receptividade dessa 
organização por parte do grupo. Foi realizado um campeonato “piloto” no 
ano de 1994 e, a partir da total aceitação e dos incentivos, iniciaram-se os 
movimentos de criação da liga de veteranos: “[...] e vamos fazer essa 
velharada toda jogar bola, que é isso que nós queremos” (Entrevista – 
Dias, 2011). 

Em fevereiro de 1995, foi realizada a “reunião que trataria da 
fundação de uma entidade esportiva, que iria a partir desta data dirigir o 
campeonato municipal de veteranos” (Ata de Fundação, 1995). Na ocasião, 
estavam presentes 11 pessoas6, os “fundadores”, na casa do senhor Elói 
Maciel, na Rua Taquarimbó, número 77, balneário Cassino. 

O campeonato de veteranos na categoria acima de 35 anos teve 
quatro edições e depois veio a “necessidade” de delimitar melhor a idade 
desses jogadores, pois “aqueles que estavam ali com 45, 46, 47, já estavam 
quase fazendo coisa de 50, e continuavam jogando 35 anos, porque não 
tinha outro nível de campeonato, só tinha 35 anos” (Entrevista – Dias, 
2011). Assim, o campeonato estava perdendo seu propósito, pois os mais 
jovens estavam novamente tirando o espaço dos mais velhos, que 
acabavam não jogando e apenas desempenhando outras funções, como as 
de massagista ou roupeiro. Então eles decidiram “empurrar” um pouco 
mais, e a idade mínima passou a ser os 40 anos completos, na categoria 
“veteranos”, e foi criada a categoria “máster”, acima de 50 anos: “Então 
isso é que a gente conseguiu avaliar e ver que realmente botasse uma 
idade fixa, [...] tanto que a gente levou pra 40 anos. Hoje é a melhor coisa 
que tem, a gente vê cara com 35 anos andando que é um foguete no 
amador aí, jogando muito” (Entrevista – Dias, 2010). 

Em 15 anos de LVRG (1995-2010) participaram 36 clubes e 1.235 
atletas, de acordo com um levantamento realizado pela diretoria da liga 
(2009/2010) que foi publicado no Jornal Agora (4-5/12/2010, p. 9). 
Percebe-se, assim, que aquela necessidade de um espaço competitivo, 
delimitado igualitariamente através da idade, não era restrita ao grupo de 
amigos do Bahia FC. O grande número de filiados demonstra que muitos 

                                                             
6 Theóphilo Farinha Camargo, Moisés Cardoso da Silva, José Airton de Sá Soares, 
Theodomiro Dall Pizzol, Clóvis Pércio Mallmann, Alexandrino Ferreira Maiato, José 
Soilo Soares, Carlos Reni Pinho Dias, Elói Maciel, Antônio Carlos Rodrigues Soares e 
Sérgio Antônio Carvalho. 
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jogadores veteranos se sentiram representados pelo grupo idealizador na 
LVRG. 

 
Figura 1: Campeonato de veteranos de 20107 

 

A foto acima mostra a comemoração do título do campeonato de 
veteranos do ano de 2010, conquistado pelo Piratiny Futebol Clube. A 
partida foi realizada na Praça Saraiva, que possui três campos de futebol, 
um dos quais é utilizado pelo Piratiny. A praça possui um amplo espaço 
que privilegia a sociabilidade em torno do campo de futebol. 
Principalmente as crianças (alguns filhos de jogadores), permanecem ao 
redor do campo brincando, jogando futebol com pausas para buscar a bola 
do jogo, para assistir a partida e para a comemoração final. 

 

 

 

                                                             
7 Fonte: acervo pessoal, 27 nov. 2010. 
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Considerações finais 

A LVRG foi criada a partir de um grupo de amigos que se reunia 
através do futebol na juventude. Curiosamente, foi o próprio futebol que 
acabou os afastando, através da busca pelo trabalho no meio futebolístico. 
Na época, a interferência dos clubes profissionais na cidade do Rio Grande 
(São Paulo, Rio Grande e Rio Grandense) contribuiu para isso. 

Mesmo afastados, os componentes desse grupo chegaram juntos a 
uma nova fase da vida, que parecia excluí-los do futebol. Com 35 anos, as 
práticas de futebol existentes na cidade estavam restringindo-se a disputas 
recreativas com equipes mistas, formadas por homens de diferentes 
idades. Tal formato acabava selecionando para o jogo os mais jovens, que 
geralmente eram os que possuíam também um melhor condicionamento 
físico, os corpos mais produtivos na lógica do futebol moderno. 

A LVRG parece ter suprido a demanda de outros veteranos que não 
pertenciam ao grupo inicial, mas também faziam parte do quadro de 
velhos jogadores, que não estavam satisfeitos em atuar à sombra de 
outros jogadores nas partidas. A criação da LVRG reorganizou aquele 
grupo, garantindo que jogadores, mesmo com 40, 50 anos ou mais 
continuassem treinando e participando de disputas dos campeonatos de 
futebol, que duram quase o ano todo, e representam uma das suas 
principais opções de lazer. 
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Práticas de cura entre benzedeiras e parteiras na região sul 
do Brasil 

Lorena Almeida Gill1  
Lóren Rocha2 

Micaele Scheer3 
Marciele Vasconcellos4 

 

1  Introdução  

O século XVIII foi um marco para a sucessão de grandes mudanças, 
fossem econômicas ou sociais, sobretudo a partir da Revolução Francesa, 
por suas transformações no campo da política e da ideologia, com a 
Revolução Industrial e, logo após, através de mudanças científico-
tecnológicas e seus reflexos que ultrapassaram as fronteiras da Europa e 
chegaram ao “Novo Mundo” ao longo do século XIX.  

Nicolau Sevcenko5 descreve muito bem a passagem do século XIX 
para o XX no Brasil, período no qual ocorreu a Abolição da Escravatura, a 
Proclamação da República e a difusão do trabalho assalariado, próprio do 
capitalismo moderno, ou seja, a modernização do país a partir do ponto de 
vista europeu e nos moldes franceses. Embora no Brasil a República tenha 
sido uma conquista “para todos”, enquanto fenômeno político, também 
representou a ascensão de uma pequena elite que era de berço imperial. 
Porém, enquanto um fenômeno social, as mudanças provocadas pelas 
iniciativas modernizadoras atingiram toda a população, alterando os 
ritmos de vida, hábitos cotidianos, tipos de trabalho, com novidades que 
invadiam suas casas dia a dia. 

Com a proliferação da produção em larga escala, o trabalho deixou 
de ser artesanal e passou, muitas vezes, a ser manufaturado, ou seja, a 
especialização nas atividades foi cada vez mais valorizada. Em função disso, 
                                                             
1 Professora Coordenadora do projeto, vinculada ao Mestrado em Ciências Sociais e 
História. 
2 Graduanda em História. Bolsista CNPq. 
3 Graduanda em História. Bolsista FAPERGS. 
4 Graduanda em História. Bolsista FAPERGS. 
5 SEVCENKO, Nicolau. Introdução. In: NOVAIS, Fernando (org). História da Vida 
Privada no Brasil, vol. 3 – República, da Belle Époque à era do rádio. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, pp. 7-48. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
325                                                                                      [anais] 

uma série de ofícios entrou em vias de desaparecer, como é o caso dos 
alfaiates, lavadeiras, leiteiros, chapeleiras, arrumadores de guarda-chuva, 
afiadores (cuteleiros), relojoeiros (relógios de corda), parteiras, engraxates, 
motorneiros.  

Em 2009, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a partir do 
Núcleo de Documentação Histórica (NDH)6, se desenvolve um projeto de 
pesquisa intitulado – “À beira da extinção: memórias de trabalhadores 
cujos ofícios estão em vias de desaparecer”7 – que visa, a partir das 
narrativas dos trabalhadores, observar o cotidiano de suas vidas durante a 
segunda metade do século XX no Brasil e, entre outros objetivos, perceber 
como o processo de industrialização provocou a exclusão desses 
profissionais do mercado de trabalho.  

A metodologia adotada pelo projeto é a História Oral8 Temática, 
portanto, são realizadas entrevistas com o foco na trajetória profissional 
dos narradores. Há um contato inicial com a pessoa que se pretende ouvir 
para agendar o encontro, momento no qual são explicados os objetivos do 
trabalho. As entrevistas são gravadas e, partindo do pressuposto que os 
gestos e expressões nos permitem perceber com mais clareza o impacto 
que determinadas situações causaram a esta pessoa, neste procedimento 
dá-se preferência a filmagens, desde que a pessoa concorde. Logo as 
entrevistas são transcritas, levadas ao depoente que, após a leitura, assina 
um termo de cessão permitindo sua utilização para fins acadêmicos, 
havendo, então, uma análise do material. Este documento passa a fazer 

                                                             
6 O Núcleo de Documentação Histórica é um projeto de extensão da Universidade 
Federal de Pelotas que reúne outros projetos e vários acervos com o intuito de 
preservar a memória, principalmente dos trabalhadores. Dentre os acervos que se 
encontram no NDH estão o da Delegacia Regional do Trabalho, entre os anos de 
1933 e 1968; os processos trabalhistas da Justiça do Trabalho da Comarca de 
Pelotas (1940-1990); o acervo do DCE da Universidade; o Laboratório de História 
Oral, entre outros.  
7 Esta pesquisa tem financiamento do CNPq e da FAPERGS.  
8 A História Oral, enquanto metodologia, vem ganhando espaço maior nos 
trabalhos acadêmicos pós Segunda Guerra Mundial. Em 1994 foi criada a 
Associação Brasileira de História Oral. 
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parte do Laboratório de História Oral9, do NDH da Universidade Federal de 
Pelotas.  

A primeira etapa do projeto vinculou-se a um grupo de estudos em 
que as principais discussões giraram em torno de textos que trabalham 
com a metodologia da história oral e com o conceito de memória como 
aqueles dos seguintes autores: Alessandro Portelli (1994), Daniel James 
(2004), Maurice Halbwachs (2004), Jöel Candau (2002), Walter Benjamin 
(1994). Destes encontros iniciais resultou uma lista de ofícios considerados 
em extinção e, dentre eles, a benzedura apareceu com proeminência. Logo 
nas primeiras saídas de campo percebeu-se que a benzedura não se 
caracterizava como um “ofício em vias de desaparecer”, pois esta prática é 
ainda muito frequente na metade sul do Rio Grande do Sul em cidades 
médias e pequenas. Mesmo assim, as narrativas chamaram a atenção do 
grupo e abriu-se outro viés do projeto maior. 

Para a questão da benzedura elaborou-se um roteiro básico de 
entrevista que contém dados pessoais do entrevistado e informações mais 
pontuais sobre a prática da benzedura. A partir das entrevistas foram 
identificadas três motivações diferentes para o exercício da benzedura 
sendo: o dom, a religião e a tradição. Porém, todas elas dependem de um 
aprendizado que é transmitido a partir de uma narrativa, ensinamento de 
algum parente ou outra pessoa experiente. A fala é um dos elementos 
presentes nos rituais de cura pela benzedura, podendo ser considerada a 
própria ação.  

Quintana (1999, p. 101) trabalha com os componentes de ação da 
fala a partir dos estudos de Mauss, Vygotsky, Malinowiski, Barthes, Freud, 
entre outros e destaca: “Dizer ‘Eu te benzo, em nome de’ não está 
descrevendo uma ação, pois a frase é a própria ação. Talvez, por isso, 
embora certas partes da bênção sejam ditas em voz baixa, o ‘eu te benzo’ 
é dito sempre de forma audível”10 (grifos nossos). Conforme mencionado, 
no entanto, a fala é apenas um dos elementos do processo, inclusive o 

                                                             
9 O Laboratório de História Oral foi inaugurado em 2010 e abriga as entrevistas 
realizadas por diferentes projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Documentação 
Histórica, tendo por objetivo o resguardo da memória, sobretudo de trabalhadores. 
O acervo do laboratório conta com mais de 100 entrevistas, todas transcritas e 
grande parte impressas. 
10 QUINTANA, Alberto M. A ciência da benzedura: mau olhado, simpatias e uma 
pitada de psicanálise. São Paulo: EDUSC, 1999, pp. 101. 
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benzedor também é um elemento, um símbolo. Esta característica da fala 
com trechos audíveis é exemplificada por vários dos entrevistados que se 
propuseram a nos benzer para demonstrar o processo. É comum que as 
palavras iniciem sendo pronunciadas de forma que se possa ouvir, 
transformando-se em sussuros ao final. 

 

2 O Aprendizado da benzedura: entre a religião, o dom e a tradição 

Há uma discussão acerca da classificação da benzedura enquanto 
um ofício, porém grande parte dos autores defende essa nomenclatura 
considerando-a como uma “missão divina” ou “dom”, mas que exige um 
tempo de dedicação daquele que a pratica, impedindo-o de se inserir no 
mercado de trabalho. Nessa perspectiva, Elda Rizzo Oliveira11 trabalha a 
benzedura como um dom que impõe à pessoa um ofício.  

O dom vem acompanhado de uma missão transmitida por um ser 
superior. Neste caso, não se tem um aprendizado que expresse a 
sabedoria dos mais velhos através das gerações; aqui a possibilidade de 
cura se dá em outro plano. Investido de uma posição de mediador entre 
dois campos: “humano e divino”, o benzedor presta serviços à 
comunidade; logo é reconhecido e adquire um status de autoridade 
representativa. Na figura de um escolhido, recebe a credibilidade dos que 
o procuram.  

Dentro do que se classificou como dom há percepções diferentes 
por parte dos benzedores. Quando questionados, quase todos dizem ter 
um dom, uns acreditam tê-lo recebido durante a vida, outros imaginam 
que nasceram com ele. No entanto, Dona Joana12 trabalha com a ideia de 
que a benzedura é um dom que deve ser aperfeiçoado: 

[...] Só com aquele poder lá de cima. Graças a Deus! Nunca ninguém me 
ensinou a benzer nada! Nada! Nem de olho grosso, nem de quebrante, nem 
de sapinho, nem de encalho, nem de espinhela caída. Nada, nada, ninguém 
me ensinou. [...] Quando eu me desenvolvi na umbanda! Aí quando mais 
desenvolve... Na umbanda me aprontei, ai a gente vai atendendo. Quanto 
mais gente a gente atende mais evolui a mente. Parece mentira, mas é 

                                                             
11 OLIVEIRA, Elda Rizzo. O que é medicina popular. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
12 Entrevista realizada com a senhora Joana Barbosa de Souza, no dia 21 de janeiro 
de 2010, na casa dela, no bairro Areal de Pelotas (RS). Entrevistadores: Lóren Rocha 
e Marciele Vasconcellos. 
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verdade! [...] Mas é, ninguém me ensinou a benzer. Ninguém mesmo me 
ensinou a benzer! [...] Benzedura é um dom que Deus dá [...].  

Dona Joana é uma benzedeira vista como de religião, pois seu 
aprendizado se deu através do contato com a umbanda, onde aprendeu a 
benzer. Nota-se que estas motivações diferentes para a prática da 
benzedura como o dom, a tradição e a religião não são absolutamente 
separadas. Os benzedores, em sua grande maioria, trabalham com a 
religião e o dom concomitantemente, pois ambas as invocações lidam com 
forças maiores. A benzedura de religião é aquela que se dá através de 
“ritos da espiritualidade”13, onde nem sempre é o “benzedor” quem benze 
e sim uma entidade. Neste caso, o benzedor também é mediador, assim 
como aqueles que benzem por dom.  

Dona Maria Amaro14, por exemplo, tem dois dias na semana que 
benze incorporada, com duas entidades diferentes e nos demais dias 
benze de modo tradicional (ela própria). O ritual de benzedura religiosa 
não difere muito das demais, se não pelo método como é concebida.  

No caso da Umbanda, por exemplo, há o fenômeno do 
“aprontamento” que é quando o “filho de corrente”15 recebe uma 
entidade e através desta passa a desenvolver uma série de atividades, 
entre elas a benzedura. Dessa forma, a cura religiosa é a que mais se afasta 
da extinção porque todos que se aprontam estão aptos a benzer, 
mantendo a tradição da benzedura sempre viva enquanto sabedoria 
popular. Os métodos de prática são os mesmos utilizados pelas demais, 
incluindo elementos da natureza, palavras e rezas que se repetem três 
vezes ou múltiplos de três e, inclusive, receitam chás e ervas.  

[...] Eu deixei de benzer, depois que eu fiz a cirurgia, até enquanto eu fiz, eu 
tava doente, tinha as dor, mas eu sempre trabalhei e muito também a 
doação [...] dou a erva de chá, tudo sendo pra ajudar é comigo. Sempre 
assim. Eu vou mostrar pra vocês o meu armário. [levanta e abre o armário] 
Olha aqui! [os chás e ervas] Me trazem as ervas dos chás e eu dou. Tudo é 

                                                             
13 CARNEIRO, Cirlei Francisca Gomes. Projeto Doença e Cura: os médicos da 
memória da população dos Campos Gerais. 1907 – 1997. Ponta Grossa: 
DEHIS/PROEX/UEPG, 2000. 
14 Entrevista realizada com a senhora Maria Amaro, no dia 13 de janeiro de 2010, 
na casa dela, na zona central de Pelotas. Entrevistadores: Lorena Almeida Gill, 
Lóren Rocha e Marciele Vasconcellos. 
15 Termo utilizado para designar os membros da cada de religião, no caso da 
Umbanda. 
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doado, tudo, tudo! [...] Dou um pouquinho pra eles e eles fazem o chá, se é 
dez dias. cinco, quinze dias. Conforme a entidade pede, a entidade espiritual 
determina. Ah [...] eles é que dizem! O que tem que tomar [...]. (Dona Delva, 
benzedeira).16 

Cada benzedor apresenta uma especialidade e uma característica 
que o faz ter determinado status.  

 Os elementos da natureza são utilizados por todos os benzedores. 
Maria Cristina Cortez Wissenbach17 explica a sua utilização a partir da 
percepção da mesma enquanto “mágica”. “Estes elementos da natureza, 
por sua vez, remetem a uma ordem natural, a um curso, a um fluxo que as 
coisas naturalmente devem seguir, o que revela a própria concepção de 
bênção”.18 Dona Maria Amaro usa um elemento bem particular para a cura 
da bronquite, que é a lesma: 

[...] Eu trabalho com uma lesma! A gente passa na criança a lesma e a gente 
diz umas palavras, e depois a criança tem que tomar um chazinho de 
figueira branca com graça provada. São três sextas-feiras que eu faço, e tem 
curado gente! [...] Sextas-feiras que não esteja chovendo! E na semana 
santa eu faço, semana santa também! [...] É porque aquela gosma, que a 
criança tem é a mesma que a lesma tem, a lesma não tem aquela gosma? 
Então a gente põe na criança e diz umas palavras. Aqui próximo! (região do 
peito) Aqui, e nas costinhas!E tomo o chazinho da figueira branca, eu tenho 
inclusive a figueira branca aqui no pátio. É como se aquela gosma da lesma 
absorvesse! [...] 

Entre os campos do saber, há um respeito ao saber acadêmico. O 
trabalho do benzedor não anula o do médico, assim como as receitas 
caseiras não substituem os remédios. Dona Anarolina19 e Dona Joana, que 
benzem a partir da religião, ao serem questionadas se as pessoas 

                                                             
16 Entrevista realizada com a senhora Delva Lemos França, em agosto de 2010, na 
casa dela, no bairro Simões Lopes em Pelotas (RS). Entrevistadores: Lóren Rocha, 
Marciele Vasconcellos e Micaele Irene Scheer. 
17 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Da escravidão à liberdade: dimensões de 
uma privacidade possível. In: NOVAIS, Fernando (org). História da Vida Privada no 
Brasil, vol. 3 – República, da Belle Époque à era do rádio. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998, pp. 49-130. 
18 QUINTANA, Alberto M. A ciência da benzedura: mau olhado, simpatias e uma 
pitada de psicanálise. São Paulo: EDUSC, 1999, pp. 184. 
19 Entrevista realizada com a senhora Anarolina Fagundes Soares, março de 2010, 
na casa dela, no bairro Santa Terezinha de Pelotas. Entrevistadores: Lorena 
Almeida Gill, Lóren Rocha e Marciele Vasconcellos. 
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procuram primeiramente o tratamento médico ou a benzedura, explicam 
como se dá essa relação: 

[...] Muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas procuraram o médico!  
Não resolveram com o médico, porque não era pro médico né! Tem as coisa 
que é pro médico e outras que não são! Tem que se trata com o médico, os 
problemas com o médico, e os problema espiritual também, aí tem que se 
trabalha espiritualmente com aquela pessoa pra que ela possa se encontra 
com o médico também né! Com os remédios e ervas! (Dona Anarolina). 

[...] Não, primeiro... Tem uns que primeiro vem a mim pra depois procura o 
médico. Ah é, pra depois procura o médico. [...] Mas não adianta. Eu digo: tu 
tem que fazer os dois tratamentos, tanto o espiritual como o material. [...] 
Trabalha o corpo, a mente, tudo junto! (Dona Joana). 

Há ainda a benzedura pensada como de “tradição”. Seria aquela 
transmitida de geração em geração, principalmente por laços familiares, 
expressando a sabedoria e a experiência dos mais velhos. O principal 
método de aprendizagem consiste na observação20 do processo ritualístico 
realizado pelo “mais velho” e na oralidade. Levando em conta que as 
orações são um elemento chave na benzedura, é necessário aprender as 
palavras “mágicas”.  

Na benzedura de tradição o ato de curar está mais centrado no 
benzedor, o que exclui o trabalho de entidades e faz com que esta figura 
seja investida de uma grande autoridade durante o processo. Os 
elementos presentes nos rituais variam de acordo com as moléstias, sejam 
elas físicas ou espirituais, mas, na maioria das vezes são usados: ramos 
verdes, copo com água, brasas, tesoura, linha, agulha, pano (virgem).   

No que diz respeito às parteiras, até o momento, foi entrevistada 
apenas uma que trabalhou por 40 anos no hospital Nossa Senhora da 
Conceição, em Piratini. Dona Jaci chegou a realizar mais de trinta partos 
por mês e ensinou a sua profissão a uma outra mulher, que atua no 
mesmo hospital até hoje.  

Dificilmente conhecia a gestante antes do parto, não sabendo qual 
a situação que encontraria. Fazendo uma espécie de retrospecto de sua 
vida, diz que provavelmente não assumiria novamente a tarefa que 
escolheu, por ter perdido muito tempo de convivência com a família, 
especialmente com sua filha. 

                                                             
20 Bastante utilizado pela antropologia. 
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3 Considerações Finais 

Embora se tenha detectado pelo menos três motivações diferentes 
para a benzedura, fica evidente que em todas essas práticas interagem 
características em comum. A visão que os entrevistados têm do seu papel 
social é a de “missão”, ou seja, pretendem ajudar ao próximo na cura, 
alívio ou eliminação de determinadas moléstias. É comum que os 
benzedores façam trabalhos filantrópicos como a doação de alimentos, 
roupas e remédios, já que a caridade e o cuidado viriam em primeiro lugar.  

A fé é um elo entre o benzedor e o paciente, uma vez que todos os 
entrevistados a mencionam como o principal elemento da cura, assim o 
ato de benzer não é somente de responsabilidade daquele que está 
praticando a ação, mas também de quem a procura. 

Os rituais assemelham-se. Todos os benzedores proferem 
palavras/rezas que se repetem sempre três vezes ou em números 
múltiplos de três. Sobre o misticismo que envolve este número, os 
entrevistados não sabem responder, afirmando que aprenderam assim, 
porém, para a numerologia o número três representa o “equilíbrio”, a 
ordem natural e, ainda para a religião católica vem associado à Santíssima 
Trindade, conferindo um caráter sagrado ao ato. 

Todos utilizam elementos da natureza tanto para o processo quanto 
no tratamento com receitas feitas com ervas, partes de animais, chás 
naturais, xaropes. Por questões culturais, a mulher está mais vinculada ao 
ato de “cuidar do outro”, talvez esta seja uma hipótese a explicar porque 
há mais mulheres do que homens benzendo, porém os mecanismos e os 
rituais praticados por homens e mulheres são praticamente os mesmos.  

A benzedura de tradição é a que mais vêm sofrendo com o processo 
de extinção, uma vez que são poucos aqueles que dizem encontrar pessoas 
dispostas a aprender o ofício. De toda a forma, como o ato envolve 
práticas populares há muito vivenciadas pelas comunidades, acredita-se 
que essas terapêuticas de cura e de cuidado sobreviverão, mesmo que seja 
através de maneiras novas de se concretizar.  
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Fontes:  

- Entrevista realizada com a senhora Joana Barbosa de Souza, no dia 21 de 
janeiro de 2010, na casa dela, no bairro Areal de Pelotas (RS). 
Entrevistadores: Lóren Rocha e Marciele Vasconcellos. 

- Entrevista realizada com a senhora Maria Amaro, no dia 13 de janeiro de 
2010, na casa dela, na zona central de Pelotas. Entrevistadores: Lorena 
Almeida Gill, Lóren Rocha e Marciele Vasconcellos. 

- Entrevista realizada com a senhora Delva Lemos França, em agosto de 
2010, na casa dela, no bairro Simões Lopes em Pelotas (RS). 
Entrevistadores: Lóren Rocha, Marciele Vasconcellos e Micaele Irene 
Scheer. 

- Entrevista realizada com a senhora Anarolina Fagundes Soares, março de 
2010, na casa dela, no bairro Santa Terezinha de Pelotas. Entrevistadores: 
Lorena Almeida Gill, Lóren Rocha e Marciele Vasconcellos. 

- Entrevista realizada com a senhora Jaci, abril de 2011, na casa dela, no 
centro de Piratini, RS. Entrevistadores: Lorena Almeida Gill, Lóren Rocha, 
Marciele Vasconcellos e Micaele Scheer. 
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PRÁTICAS EM HISTÓRIA ORAL: A EXPERIÊNCIA DO CENTRO DE 
MEMÓRIA DO ESPORTE (ESEF-UFRGS)  

SILVANA VILODRE GOELLNER 
21 

 

Não há duvidas que as práticas corporais e esportivas traduzem-se, 
hoje, em um fenômeno com grande abrangência e visibilidade no cenário 
mundial. As diferentes modalidades esportivas, a dança, a educação física 
escolar, as atividades de lazer, os exercícios ginásticos,  as lutas e as 
práticas corporais alternativas, por exemplo, envolvem sujeitos de 
diferentes contextos culturais, seja como praticantes, seja como 
espectadores. São práticas regulares que se desenvolvem no cotidiano das 
cidades modernas despertando interesse, mobilizando paixões, evocando 
sentimentos, criando representações de corpo e saúde, enfim, convocando 
as pessoas para uma imediata participação. 

Ainda que estas sejam práticas que adquiriram centralidade na vida 
moderna, há que referenciar que não são invenções do presente. Resultam 
de conceitos e práticas há muito estruturadas no pensamento ocidental 
cujos significados foram e são alterados no tempo e no local onde 
aconteceram e acontecem. Em outras palavras, possuem história e esta é 
feita pela ação de diferentes homens e mulheres que, a seu tempo, 
realizaram ações que consolidaram estas práticas influenciando, de certa 
forma, o que hoje vivenciamos (Goellner,  2003).  

Trabalhar, portanto,  com a  memória  esportiva de uma pessoa, 
grupo ou instituição é construir um passeio  por um tempo que é passado 
e é presente pois, apesar de distante na cronologia,  carrega em si 
proximidades com representações, conceitos e preconceitos, formulações 
teóricas, construções estéticas, políticas e ideológicas desse tempo que é 
hoje e que é nosso. É  procurar nos fragmentos do passado,  vínculos e 
persistências  com o presente e o futuro, não no seu desenrolar contínuo e 
cronológico mas na descontinuidade dos enlaces  que entre eles se vão 
construindo e  que são pelo sujeito-pesquisador/a construídos. 
Lembremos, ainda, que a memória é “uma construção e não está 

                                                             
21 Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Doutora em Educação. 
Coordenadora do Centro de Memória do Esporte (CEME). Bolsista Produtividade 
Pesquisa do CNPq. 
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aprisionada nas coisas e sim situada na dimensão inter-relacional entre os 
seres, e entre os seres e as coisas” (Chagas, 2006, p. 31).  

Entendendo que as práticas corporais e esportivas são 
constituidoras da vida cotidiana de um país, conformando, inclusive, suas  
referências identitárias, percebemos como de extrema importância o papel 
desempenhado pelos museus esportivos, centros de memória e de 
documentação, na medida em que sua intervenção política se destina, não 
apenas a agrupar dados, objetos, documentos, experiências individuais e 
coletivas mas, fundamentalmente, a preservar, produzir e transmitir 
informações oriundas de suas coleções por entender que ali se alojam 
conhecimentos de grande significação social (Goellner, 2009; Wacker, 
2009). São, portanto, lugares da memória (Nora, 1993), entendidos aqui  
como espaços que  possibilitam conhecer dados de um tempo já 
transcorrido colaborando, sobremaneira, para  entender o presente, não 
no sentido de justificá-lo, mas de buscar várias possíveis respostas aos 
diversos questionamentos que hoje podemos empreender. Afinal, a 
memória não nos aprisiona ao passado mas nos conduz a indagar o 
presente. 

Baseado nestas formulações, a equipe de pesquisadores/as do 
Centro de Memória do Esporte (CEME) da Escola de Educação Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul22 (ESEF-UFRGS), desenvolve, 
desde 2004,  o projeto  Garimpando Memórias23, cujo objetivo geral está 
direcionado para a reconstrução e  preservação da memória das práticas 
corporais e esportivas do Rio Grande do Sul. Para tanto, adota como 
principal aporte teórico-metodológico a História Oral tendo como  
especificidade a coleta de depoimentos de pessoas que atuaram e atuam 
na  estruturação e legitimação dessas práticas.  

Mais do que definir exatamente o que seja História Oral é 
pertinente pensar que, desde meados do século XX, vários 
pesquisadores/as e autores/as a têm empregado de diferentes formas e 
em diferentes campos disciplinares, e através dela produzido muitos textos 

                                                             
22 Algumas pesquisas, monografias, dissertações e teses produzidas pelos grupo de 
pesquisadores do Grupo de Estudos sobre Corpo e Cultura (GRECCO), vinculado ao 
CEME, podem ser acessados através da página 
http://www.esef.ufrgs.br/ceme/grecco/ 
23 Aprovado pelo Comitê de Ética da UFRGS sob o número 2007710 em outubro de 
1007. Apoiado pelo Cnpq e Ministério do Esporte.  
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acadêmicos, científicos e literários. Talvez uma dificuldade encontrada 
para a sua  definição está situada no fato de  que a História Oral não 
pertence a um domínio estrito do conhecimento, ela não encerra um 
estatuto independente sendo que uma das suas especificidades reside  no 
fato de que ela pode ser utilizada em diferentes abordagens e assim 
transitar em um terreno pluridisciplinar (Camargo, 1989; Thompson, 1992; 
Ferreira e Amado, 1996). Em função desta acepção, paralela à realização e 
processamento das entrevistas, são desenvolvidas atividades voltadas para 
a coleta de materiais (fotografias, documentos, artefatos, etc) com o 
intuito de enriquecer o acervo do Centro de Memória do Esporte que 
conta, atualmente, com mais de 4000 livros sobre educação física, lazer, 
dança e esporte publicados antes de 1960, um acervo documental que 
comporta por volta de  80.000 páginas, aproximadamente 3000 
fotografias,  além de inúmeros artefatos tais como vestuários, medalhas, 
troféus,  distintivos, bandeiras, enfim, uma lista imensa de peças, algumas 
delas consideradas como  raras.24 

Outro desdobramento do projeto Garimpando Memórias se dá 
através da realização de oficinas temáticas, exposições, cursos, mostras 
fotográficas sobre a história do esporte, do lazer, da educação física e da 
dança no Rio Grande do Sul. Estas ações objetivam  divulgar os 
conhecimentos produzidos a partir da realização das entrevistas buscando, 
ainda, sensibilizar crianças, jovens e adultos sobre a importância da 
preservação da memória como um dos elementos da construção da 
cultura e da identidade de uma cidade e das pessoas que nela vivem. 

No que tange as pesquisas desenvolvidas sob o abrigo do projeto 
Garimpando Memórias, seu eixo teórico-metodológico está fundamentado 
na  História Oral  tendo como  referência o trabalho desenvolvido pelo 
Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea no Brasil 
(CPDOC).  Partilhamos da idéia de que 

A história oral é um método de pesquisa (histórica, antropológica, 
sociológica, etc.) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que 
participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visões 
de mundo, como forma de se aproximar deste objeto de estudo. Como 
conseqüência, o método de história oral produz fontes de consulta 
(entrevistas) para outros estudos, podendo ser reunidas em um acervo 
aberto a pesquisadores. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, 

                                                             
24 Para maiores informações sobre o CEME, acessar: 
http://www.esef.ufrgs.br/ceme/index.html 
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instituições, grupos sociais, categorias profissionais, etc., à luz de 
depoimentos de pessoas que deles participaram ou os testemunharam 
(Alberti, 1989, p. 1-2). 

Vale lembrar ainda que, assim como a entrevista está intimamente 
relacionada à memória, seu processamento articula, simultaneamente, 
pesquisa e documentação, na medida em que permite, também, a 
produção de um documento histórico. Daí sua riqueza, pois “a evidência 
oral, transformando os “objetos” de estudo em “sujeitos”, contribui para 
uma história que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, mas 
também mais verdadeira” (Thompson, 1992, p. 136). O sentido de 
verdadeiro, neste contexto, não significa assumir que aquilo que está 
sendo relatado aconteceu tal qual descrito, mas de que há, nessa 
rememoração, algo a ser exposto a partir do olhar de quem viveu o que 
está sendo narrado. Assumimos, portanto, que entre o vivido e o narrado 
há uma mediação e esta é construída, também,  pela memória dos sujeitos 
que, mesmo sendo guardada por um indivíduo cujas  referências são as 
suas experiências e vivências, está marcada pelo grupo social onde 
conviveu e se socializou.  

Entendemos, portanto, que o caráter social da memória constitui-se 
em um elemento essencial da formação de sua identidade bem como da 
percepção que tem de si mesmo e dos outros. Nas palavras de Henry 
Rousso: “Se o caráter coletivo de toda a memória individual nos parece 
evidente, o mesmo não se pode dizer da idéia de que existe uma “memória 
coletiva”, isto é, uma presença e, portanto, uma representação do passado 
que sejam compartilhadas nos mesmos termos por toda uma coletividade” 
(1996, p.95). 

Ao partilharmos dessas representações acerca do caráter social da 
memória e, ainda da sua importância no que se refere constituição de 
histórias acerca das práticas corporais e esportivas no Rio grande do Sul e 
Brasil, desenvolvemos as entrevistas de modo a que, além de atenderem 
os objetivos específicos de cada pesquisa, sejam processadas de forma a se 
constituírem como fontes primárias para outros projetos e ações. 

A partir das referências acima descritas foram desenvolvidas várias 
pesquisas tendo como fontes primárias as entrevistas coletadas pelo 
projeto. Destacamos algumas delas: 1)  
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“Lazer e cidade na Porto Alegre do início do século XX: a 
institucionalização da recreação pública”25; 2) “O elegante esporte da rede: 
a estruturação do voleibol feminino no Rio Grande do Sul”26; 3)  “Da 
estruturação à consolidação do remo no cotidiano esportivo da cidade de 
Porto Alegre”27; 4) “Memórias da Criação da Maratona de Porto Alegre”28; 
5) Jogos Abertos Femininos: espaço de visibilidade das mulheres no 
esporte gaúcho”29; 6)  “Memória do judô feminino do Rio Grande do Sul: 
histórias a serem contadas”30;  7) “História do movimento estudantil de 
Educação Física no Rio Grande do Sul (1956-1964)31;  8)   “ ESEF 65 Anos: 
entre memórias e histórias32; 9) “Memórias da dança no Rio Grande do Sul: 
João Luiz Rolla33;  10) Memórias do Clube Recreativo Atlântico da cidade de 
Erechim34;  11) “Skate para meninas: modos de se fazer ver em um esporte 

                                                             
25 Dissertação de Mestrado realizada por Eneida Feix. Capitulo de livro publicado 
em: Goellner, S. e Jaeger, A. Garimpando memórias: esporte, educação física, lazer 
e dança. Porto Alegre: UFRGS, 2007. 
26  Realizada por  Karine Dalsin como monografia de conclusão do curso. Disponível 
em: http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2895/1531 
27 Realizada por  Luanda dos Santos Dutra como  monografia de conclusão do 
curso. 
28 Realizada por Giovanni Frizzo como monografia de conclusão do curso. 
Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd100/maratona.htm. 
29 Realizada por Anna Maurmann, bolsista de Iniciação Científica do Cnpq. 
30 Realizada por  Ana Paula Duarte como monografia de conclusão do curso. 
31 Realizada por  Leon Frederico Kaminski como monografia de conclusão de curso. 
Disponível em 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz/article/view/3275/
3401 
32 Pesquisa coordenada por  de Silvana V. Goellner. Disponível em: 
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2878/1492 (2005) 
33 Realizado por  Cecília Elisa Kilpp, Iniciação Científica. Disponível em: 
http://www.efdeportes.com/efd115/danca-do-rio-grande-do-sul-joao-luiz-
rolla.htm  
34 Dissertação de Mestrado de autoria de Jorge Alba. Texto publicado em: 
GOELLNER, S. Ciências do Movimento Humano: possibilidades investigativas. 
Erechim: EDIFAPES, 2008. 
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em construção”35;  12) “ESEF 70 Anos: o processo de federalização sob o 
olhar discente36” 

Para finalizar, vale mencionar que essas pesquisas partem do 
pressuposto que  memória revela, simultaneamente, lembranças coletivas 
e interpretações particularizadas. Razão pela qual ao ser eleita como  fonte 
de pesquisa não operamos com a memória como se fosse uma  narrativa 
oficial sobre os temas pesquisados. A memória é uma reconstrução de um 
tempo que já passou, portanto, pode  apresentar falhas, distorções, 
esquecimentos ou acréscimos. Em função dessa percepção, identificamos 
como importante, no procedimento adorado pelo Garimpando Memórias, 
a etapa da pesquisa que é realizada a partir e sobre cada entrevista.  È no 
entrelaçamento, portanto, de memória e história que desenvolvemos 
pesquisas e, a partir delas, exposições, seminários, oficinas, mostras, 
enfim, atividades outras que façam da memória algo vivo a dizer de ontem 
e de hoje. Afinal, acreditamos, tal qual Keith Jenkins que, mesmo sendo 
palavras próximas, história e passado são absolutamente diferentes visto 
que: 

O passado e a história não estão unidos um ao outro de tal maneira que se 
possa ter apenas uma leitura histórica do passado. O passado e a história 
existem livres um do outro; estão muito distantes entre si no tempo e no 
espaço. Isto porque o mesmo objeto de investigação pode ser interpretado 
por diferentes práticas  discursivas (...) ao mesmo tempo em que, em cada 
uma destas práticas, há diferentes leituras interpretativas no tempo e no 
espaço (JENKINS, 2004, p. 24). 

Assim temos desenvolvido as atividades do Garimpando Memórias, 
com a certeza de que, apesar dos diversos limites com os quais nos 
deparamos no fazer historiográfico, as atividades do projeto possibilitam 
tornar visíveis trajetórias particulares e coletivas  no âmbito do esporte, do 
lazer, da educação física e da dança no Rio grande do Sul e Brasil.  

 

 

 

                                                             
35 Tese de doutorado de autoria de Márcia Luiza M. Figueira. Disponível em 
http://www.rbceonline.org.br/revista/index.php/RBCE/article/view/254/369. 
36 Pesquisa coordenada por Silvana Goellner. Disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/18215 
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AHORA QUE SE PUEDE CONTAR…: un aspecto de la memoria 
traumática presente en los uruguayos emigrados a Brasil. 

Ana María Sosa González1. 

Lo antiguo / lo pasado / lo caduco 
ocupa en la memoria una caverna  

pero afuera hay un trueno que retumba 
y ya no llueven lluvias sino piedras 

 
lo pasado pisado / reza el dicho  

pero no siempre es cierto / a veces sigue 
el pasado buscándonos, cercándonos 

y aflojando lo que parece firme2 

 

Este artículo es parte de la tesis de doctorado vinculada al estudio 
de la “diáspora” uruguaya en Brasil, que toma como metodología la 
historia oral. Se centra en el entorno de partida de estos migrantes, 
asociado al momento que vivía el Uruguay: la Dictadura. En los relatos de 
este grupo que emigró en la década de 1970, se manifiestan narrativas 
traumáticas en torno a dicha experiencia, con diferentes connotaciones y 
sentidos, según la subjetividad de la experiencia vivida y lo que afecta 
desde el presente a cada entrevistado individualmente.  

Actualmente América Latina vive un proceso de reconquista y 
reconstrucción de aquella memoria silenciada en épocas de la dictadura, 
con la asunción al poder en varios países de grupos opositores al régimen 
dictatorial de entonces se viene procesando una serie de 
quebrantamientos de aquellos “pactos de silencio”, lógicamente, 
obligando a hacer nuevos pactos, ya que en esta selección se están  
silenciando otras memorias; tal como ha sucedido a lo largo de la historia, 
se ponen acentos en unos aspectos dejando otros de lado, de acuerdo a 
demandas sociales, pugna de grupos, intereses políticos, etc. 

Se produce entonces, una nueva valoración y discusión del pasado 
asumiendo protagonismo otros actores político-sociales. Al mismo tiempo 
este proceso somete al historiador a una responsabilidad y acción que no 
debe ignorar. El hecho de estar construyendo fuentes donde gran parte de 
                                                             
1 Doutoranda em História pela Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do 
Sul. 
2 Fragmento del Poema 30 de Mario Benedetti: Testigo de uno mismo. 
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ellas no habían podido ser explicitadas, y colocándolas en un lugar 
destacado fruto de un ambiente favorable y receptivo a los testimonios 
otrora ocultos, le da un poder de acción, que deberá manejar con un gran 
compromiso ético y académico ya que seguramente suscitará efectos que 
no podrá detener, pero que sin embargo de alguna manera contribuyó a 
generar. 

En este proceso tan intenso como interactivo se permite o brinda 
un espacio para que esos “hijos de la dictadura” puedan expresar sus 
memorias desde la diáspora y el dolor, desde el exilio y el afecto a la 
“tierra” que los albergó. Los “hijos de la dictadura” forman un grupo 
dentro de otro mayor, y han tenido un conflicto de identidad diferenciado, 
al que algunos llaman “identidad de expatriados” (FAGÚNDEZ, 2011), 
cuyos aspectos están asociados a la infancia en el Uruguay. En ese acto 
prácticamente forzado en que esos niños y jóvenes debieron establecer 
nuevos vínculos, adaptándose a nuevos hábitos y cultura en medio de un 
proceso de desenraizamiento, continúa presente una memoria traumática 
o dolorosa donde aún se intenta entender que fue lo que les ocurrió y 
buscan todavía las formas de incorporarse a esa “nueva patria”, sin 
necesidad de silenciar o callar lo vivido en el país de origen.  

En este sentido, si bien no es lo que ocurrió en todos los 
entrevistados, existen elementos y circunstancias en las que se ha podido 
detectar lo reprimido, lo no dicho, como “fallas colectivas de memoria”; y, 
otros momentos en los que tan importantes como esas fallas, son los 
cambios colectivos de memoria en función de ciertas demandas del 
presente, sobre este punto nos detendremos para abordar aquello que ya 
había sido percibido en los testimonios de los uruguayos entrevistados en 
Porto Alegre en 2005 y 2006 (SOSA, 2006, pp. 213-216), y que nuevamente 
aparece en el transcurso de la investigación llevada a cabo entre 2007-
2011: la dictadura continua siendo un episodio traumático, aún mal 
resuelto en las trayectorias personales de nuestros entrevistados, 
permeando en mayor o menor grado todas las narrativas y dispuesto a 
explicitarse en un momento que se siente adecuado para hacerlo.  

Esta situación nos obliga a tener muy clara la responsabilidad de 
quien construye Historia a partir de fuentes orales, sabiendo que su acción 
también “despertará” memorias, reavivará episodios, y si bien no podrá 
detenerlos es importante saber que los mismos podrán llegar a ocurrir, por 
lo tanto es una dimensión a tener en cuenta. Por ello, cabe recordar lo 
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apuntado por Montenegro en relación al “movimiento permanente de 
resignifiación de la memoria a partir de las experiencias del presente” 
(MONTENEGRO, 1997, p. 200), siendo una de estas experiencias la propia 
instancia de la entrevista, que va a movilizar nada menos que toda la 
experiencia migratoria de nuestros entrevistados. Este movimiento irá 
asociado a un conjunto de procesos de fundación de otras memorias, por 
lo tanto habrá un constante rehacer de esa memoria que podrá 
reafirmarse y recrearse en otras narrativas de sí. Elizabeth Fornés en este 
testiomonio puede ser un buen ejemplo de ello: 

En el momento que yo conseguí superar los recuerdos de la dictadura 
militar, de aquella persecución, de los tiroteos, de las bombas de gas 
lagrimógeno, de aquella cosa que tu no podías hablar una palabra que 
siempre había un “milico” cerca de ti, ahí yo pasé a ser realmente más 
brasilera, pero eso llevó realmente años, y yo no se explicarte como eso 
sucedió, no tengo como, hoy realmente lo veo,..(FORNES, 2006). 

Estos testimonios, por su delicadeza merecen una atención y 
consideración diferente; los estudios de Elizabeth Jelin sobre la Segunda 
Guerra Mundial y las dictaduras latinoamericanas (JELIN, 2007) han 
contribuido en esta dirección. La autora destaca que es necesario que 
exista en primer lugar las condiciones sociales para que ese testimonio se 
produzca y no permanezca en el silencio, lo cual implica la existencia o 
ausencia de un ‘otro’ que estimule el relato. En el presente estudio es el 
ascenso de la izquierda al poder conjuntamente con una serie de 
compromisos políticos asumidos lo que ha permitido y en muchos casos 
hasta generado, que exista la posibilidad de expresar ciertos testimonios 
en la medida que se pretende una revisión del pasado en esa lucha por una 
“justa memoria”. Por otra parte, constantes reclamos de derecho o deber 
de memoria muestran las tensiones sociales de grupos que no se sienten 
contemplados en sus necesidades, reivindicando el ser escuchados, 
pretendiendo la “devolución” de ese protagonismo social antes silenciado. 
Se percibe entonces traumas que no fueron superados y que han sido 
silenciados por actores políticos como ocurre en el proceso pos-dictadura 
uruguayo y que ahora encuentra un espacio, autoridades de gobierno y 
actores públicos que viabilizan este recuerdo.  

Es justamente el complejo entramado entre la memoria pública o 
política, -entendida como aquella memoria que de alguna manera se 
oficializa desde el poder-, y la memoria colectiva o compartida –como 
experiencia compartida que define socialmente lo que es lícito recordar- 
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aquello que precisamos tener presente para comprender y analizar las 
expresiones narrativas de hoy que son reflejo y generadoras de una 
memoria que ahora se muestra, pero que también se transforma en 
función de múltiples intereses. 

Otro aspecto a tener en cuenta en relación al testimonio en sí, en la 
experiencia individual del testimoniar, es aquello que se puede y no se 
puede decir, lo que tiene y no tiene sentido, tanto para quien cuenta como 
para quien escucha; y, especialmente la cuestión de los usos e impacto de 
lo que se dice, el entorno en el que se manifiesta, tanto por lo narrado 
como por las apropiaciones y sentidos que distintos públicos pueden llegar 
a darle posteriormente. Según Jelin, la posibilidad de dar un testimonio 
requiere de un tiempo de reconstrucción subjetiva, una toma de distancia 
entre presente y pasado, elaborando y construyendo una memoria de un 
pasado vivido pero no como una inmersión total. Por ello “una parte del 
pasado debe quedar atrás, enterrado, para poder construir en el presente 
una marca, un símbolo, pero no una identidad (un re-vivir) con ese 
pasado” (JELIN, 2007, p. 375). 

Cabe preguntarse entonces, quién escucha?, para quién se 
testimonia? Sólo con el paso del tiempo se hace posible: para Jelin esto  

es una de las paradojas del ‘trauma histórico’ que señala el doble hueco en 
la narrativa: la incapacidad o imposibilidad de construir una narrativa por el 
vacío dialógico –ni hay sujeto ni hay oyente que escuche-. Cuando se abre el 
camino del diálogo, quien habla y quien escucha comienzan a nombrar, a 
dar sentido, a construir memorias. Pero se necesitan ambos, interactuando 
en un escenario compartido (JELIN, 2007, p. 380).  

Sólo si existe alguien que escuche, se brinda la oportunidad de 
revivir el acontecimiento, o la reactualización de la experiencia traumática; 
si no hay un otro, un oyente, se aniquila el relato. Se requieren ‘otros’ con 
capacidad de interrogar y expresar curiosidad por un pasado doloroso. 
Esos “emprendedores de la memoria” deben estar comprometidos con 
preservar pero también muy atentos a los procesos subjetivos de quien es 
invitado a narrar. A veces esto se facilita cuando son nuevas generaciones 
las que interrogan, cuando preguntan sin los sobreentendidos de la 
contemporaneidad, función que pueden cumplir ‘otros’ que tienen otros 
marcos históricos y culturales. En el caso de esta investigación, ese “otro” 
puede ser el entrevistador que por la distancia que tiene con los hechos 
narrados (no solo por la diferencia generacional sino por no ser alguien con 
quien haya compartido en aquel tiempo la experiencia traumática) puede 
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interrogar y hacer explícito lo “sobreentendido”. A su vez también a las 
segundas generaciones se les presenta esa oportunidad, aunque se sabe 
que no siempre es fácil. 

En la experiencia de Ariel Fagúndez, la manera como siempre se 
vivió el proceso de “salida” de la familia hacia el Brasil en su hogar, los 
“pactos de silencio” que se produjeron en relación a los episodios que 
vinculan a un tío preso, no permitían siquiera interrogar sobre ese pasado. 
Según su testimonio, la curiosidad de niño al hacer reiteradas preguntas 
para las que nunca había respuesta lo lleva años después, a buscarlas e 
interesarse profesionalmente por ello, y, de alguna manera su estudio 
demuestra la búsqueda incesante de aquel tiempo reactivada en el 
presente desde otro lugar, con otras herramientas de indagación.  

Bueno, ese silencio, empieza por ahí, por Maldonado. La memoria, ahora, y 
después de leer tanto sobre memoria, creo que empiezo, a “me fiscalizar”, 
pero me acuerdo que algo pasaba. Mis viejos, papa, mamá, conversaban 
preocupados no? Y ahora, esa imagen la tengo nítida, bien clara. Pero será 
que realmente pasó, o yo la construí? No se. Pero seria así. Mamá, como 
que tomada de susto preguntó: “Y el Coco?”, que era mi tío, hermano de mi 
padre. “Cayó?” O algo así. Mi padre respondió: “qué tiene a ver el Coco?” O 
algo parecido. “No digas pavadas!” Pero el Coco realmente cayó. El era 
Tupa, el era Tupamaro (FAGUNDEZ, 2011).  

Además de todo lo dicho, es interesantísimo su proceso de acceso y 
evocación de aquella época, imágenes que le aparecen nítidas pero no 
sabe si las mismas son construcciones de algo vivido o algo contado por 
miembros de su familia. De cualquier manera es recurrente en su narrativa 
sobre muchos momentos similares en la historia de “lo no dicho” en su 
familia.  

Me acuerdo o me contaron, que como te dije, tenía como cuatro años o 
menos. De que por la mañana se preocupaban en limpiar el patio, porque 
podría encontrase cualquier papel o documento, volante como se dice, con 
propagandas, entonces tenías que eliminar todo. Veníamos ya para Brasil, y 
esa es una anécdota que cuento que, claro, a los niños no se les explica 
mucho. Había una dictadura, yo no la sentí, el momento que yo sentí que 
había una dictadura era la presencia constante de los militares en cada lugar 
público, habían muchos, un vacío en las calles, eso era algo que me llamaba 
la atención, sobre todo Montevideo, algunas imágenes que tengo de 
Montevideo de esa época, y cuando fuimos a la jefatura de policía para salir, 
hacer los trámites, hubo una situación que yo siempre cuento que fue así, 
teníamos que hacer los trámites, papeles y yo estaba con una bolsita de esas 
de caramelos, que en la época los supermercados daban caramelos en 
bolsitas de papel. Y me olvide en un determinado lugar y fui hacer los 
papeles. Y en ese momento, como que se crea una tensión en la jefatura, 
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porque apareció un paquete extraño! Y dicen, yo no me acuerdo muy bien, 
dicen que todos los… empieza e llenarse de milicos a la vuelta y nadie toca! 
Que será eso? De donde vino? Y en eso, yo entro y voy buscar, entro en el 
medio, y agarré el paquete con los caramelos y que mirándolos a ellos les 
digo: “Se pensaron que era una bomba!” Medio cosas que un niño dice y 
que después en familia se torna anécdota. Todos contaban lo que había 
pasado, y con eso lo fui grabando (FAGUNDEZ, 2011).  

Nuevamente no solo el contenido de su relato, es interesante 
también observar como las historias familiares se reproducen y en medio 
de lo que aparentemente no puede ser contado –en relación a episodios 
familiares de la dictadura-, surge como hecho anecdótico y gracioso de lo 
que un niño es capaz de hacer y decir desde su inocencia. El episodio no 
envuelve elementos de la historia de su tío, por lo tanto “se puede” 
reproducir sin problemas, y así en lugar de callarlo es reafirmado y 
descontextualizado de los episodios y eventos ocultos que la familia desea 
preservar en el olvido. Por otro lado la auto-reflexión que Ariel hace sobre 
la manera, sobre cómo fue grabando sus recuerdos, es otro aspecto a 
tener en cuenta en el análisis sobre la fijación y trasmisión de la memoria. 

En este sentido Leticia Ferreira afirma:  

En la búsqueda de una identidad funcional, coherente con situaciones de 
destierro, refugio, exilio, por ejemplo, el recurrir al olvido y/o negación 
puede ser al mismo tiempo facilitador de las relaciones interpersonales y 
aceptación en un medio diferente del original, así como factor de 
fragmentación de esas identidades en una cadena generacional, por 
ejemplo (FERREIRA, 2011, p. 112).   

La familia Fagúndez-Rojas, puede ser un ejemplo de lo señalado por 
la autora, en lo que respecta a la construcción de una identidad familiar 
que desea dejar atrás determinados episodios dolorosos y necesita por 
otro lado insertarse en los diferentes medios en los que se instaló en ese 
largo peregrinaje transitado hasta establecerse definitivamente en la 
ciudad de Pelotas. Continuando con su testimonio Ariel recuerda que 

después en Livramento, se que por una ocasión le dije a mamá, le pregunté 
que era Tupamaro, porque a nosotros nos llamaban de Tupamaros. Me 
acuerdo que un gurí, brasilero, decía que Tupamaros eran como los 
vampiros, chupa sangre, eran unos monstruos y secuestraban crianzas, esas 
cosas. Y pregunto en casa, lo que era Tupamaro. Y por la severidad con que 
mamá me habló, ella como que, hablé una palabra prohibida, no? Ella: 
“Nunca más repitas esa palabra!” O sea, no se habla de eso. Bueno, me 
callé. Algo que no se puede hablar. Pero sabía que tenía un tío que estaba 
preso, que era tupa, nunca se comentó cual fue la participación de él, estuvo 
en [la cárcel de] Libertad (FAGUNDEZ, 2011). 
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En este fragmento aparecen también los miedos, la necesidad de no 
repetir ciertas expresiones por el peligro que representaban en aquel 
momento, junto a los preconceptos y construcciones sociales en relación a 
la palabra tupamaro.  

El testimonio de Marisa Méndez también lo reafirma, dejando ver lo 
que en la época era un procedimiento común, reforzado al mismo tiempo 
con números  drásticos en relación a los arrestos: 

En los años ’70, fue preso varias veces [refiriéndose a su marido], acusado 
de tupamaro, de guerrillero, que no era nada de eso, pero eso era una 
característica bastante grande en Uruguay en ese momento, [...], en pro de 
las medidas prontas de seguridad, existieron muchas injusticias, entre ellas 
arrestar gente acusándolas de cosas que no era, pero, se dice de cada tres 
uruguayos uno siempre fue preso, ...(MENDEZ, 2006). 

En la obra sobre “Memoria y Re-sentimiento” Bresciani y Naxara 
proponen ir más allá de la memoria voluntaria construida como estrategia 
política, de afirmación identitaria y observar las que se van construyendo 
en el dolor, permeada por fuertes sentimientos negativos que no se 
pueden o se quieren apagar. Las autoras abordan estas dos dimensiones 
de la condición humana especialmente cuando no somos inducidos a 
compartirlo (porque no se presenta la oportunidad, en el sentido que Jelin 
lo afirmaba anteriormente), a expresarlo por medio del lenguaje, y lo 
guardamos.  

En este sentido el artículo de Ansant analiza la Historia, la memoria 
y el resentimiento, se centra en la memoria de los resentimientos 
(entendido como rencores, envidias, deseos de venganza, fantasmas de la 
muerte) que tienen como eje las relaciones entre los afectos y lo político, o 
sea, entre los sujetos individuales en su afectividad y las prácticas sociales 
y políticas (ANSANT, 2002, p. 18). Pero se trata de comprender y explicar 
cómo se manifiestan. Ansant entiende que  

los resentimientos, los sentimientos compartidos de hostilidad, son un 
factor eminente de complicidad y solidaridad al interior de un grupo, y sus 
expresiones, manifestaciones (…) pueden ser gratificantes. El odio recalcado 
y después manifestado crea una solidaridad afectiva que, extrapolando las 
rivalidades internas, permite la reconstrucción de una cohesión, de una 
fuerte identificación de cada uno con su grupo (ANSANT, 2002, pp. 21-22).  

El resentimiento como sentimiento inherente al ser humano, y 
compartido por un grupo, como puede ser el caso de la exaltación de un 
sentimiento nacional que ofrece al individuo un objetivo para sus 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
348                                                                                      [anais] 

necesidades de vínculo, base para su auto-afirmación y orgullo personal, 
equilibra al mismo tiempo ese vínculo en la difamación de las naciones 
rivales (ANSANT, 2007, pp. 24-25). En estos casos sirve para olvidar las 
disputas políticas internas y asegurar la unión. Pero, en otros casos, para 
evitar conflictos internos, es necesario “moderar los odios sociales y los 
resentimientos por la legalización de las oposiciones” (ANSANT, 2002, p. 
27). De este modo se trata de impedir que los descontentos sociales se 
transformen en resentimientos peligrosos. Esto es aplicable para la 
reapertura democrática de los ’80 en Uruguay; instancias que ahora 
también están siendo cuestionadas y se exige reconsiderarlas. 

Actualmente son numerosas las denuncias sobre la responsabilidad 
de los gobiernos pos-dictatoriales, específicamente el de Julio María 
Sanguinetti en relación a las investigaciones por los detenidos, presos y 
desaparecidos en el período dictatorial. Es claramente observable que aún 
hoy hay heridas no sanadas en la sociedad uruguaya en relación ya no sólo 
a la dictadura sino al período inmediatamente posterior y, 
fundamentalmente a la acción (o “inacción”) de los partidos tradiciones 
(blanco y colorado) en la solución –juicios y castigos-y explicitación de las 
violaciones a los derechos humanos.  

Entonces, qué memoria conserva un grupo de sus propios 
resentimientos y de los resentimientos de los enemigos de los cuales fue 
víctima?  La respuesta que da Ansart es que es necesario distinguir cuatro 
posibles actitudes que atraviesan al mismo tiempo la memoria individual y 
colectiva, estas son: la tentación al olvido, la tentación a la repetición, la 
tentación a la revisión y la tentación de la reiteración de la exasperación de 
la memoria de los resentimientos (ANSANT, 2002, p. 30-31).  

Muchas veces se intenta olvidar el resentimiento aunque 
permanezcan los recuerdos de los hechos que lo llevaron a sentirlo, como 
mecanismo de protección que nos evita el sufrimiento. Ya la 
rememoración, como estrategia de apaciguar el resentimiento, como 
tentación del olvido de los resentimientos no siempre es compartida e 
irrita a quienes se consideran víctimas en el presente de esa situación. Se 
llegan a agrupar en asociaciones que se manifiestan sistemáticamente para 
que no se olvide, intensificando, y alimentando este sentimiento de 
resentimiento. Por último, las revisiones, también llamadas “guerra de 
memorias” se dan cuando un grupo y otro reivindican la importancia del 
mismo en el proceso y se encargan de enfatizar aquel aspecto.  
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Este tema nos lleva a abordar aspectos vinculados a la memoria 
política, o memoria histórica. Halbwachs al referirse a la memoria colectiva 
le confiere el atributo de natural, espontánea, desinteresada y selectiva, 
que guarda del pasado aquello que le pueda ser útil para crear un puente o 
conexión con el presente; mientras que la historia, contrariamente, 
construye un proceso interesado, político y por lo tanto manipulador. Así la 
memoria colectiva es sobre todo oral y afectiva, condensada en una 
multiplicidad de narrativas. Pero la Historia es una actividad de la escritura, 
que organiza y sistematiza unificando, dando una totalidad a las 
diferencias y a las lagunas, de este modo la historia comienza su 
trayectoria justamente donde la memoria colectiva se detiene (SEIXAS, 
2002, p. 40).  

Retomando esta cuestión, Nora afirma que es imposible establecer 
una distinción clara entre memoria colectiva y memoria histórica, puesto 
que la primera pasa necesariamente por la historia, es filtrada por ella, se 
le hace imposible escapar de los procedimientos históricos 
contemporáneos (NORA, p. xix). Nora toma la memoria como la tradición 
vivida, la memoria como vida actualizada constantemente en un “eterno 
presente”, es espontánea y afectiva, múltiple y vulnerable; ya la Historia es 
su contrario, es profana, una reconstrucción intelectual siempre 
problematizadora que requiere análisis y explicación, una representación 
sistematizada y crítica del pasado. La historia memoria se vincula con la 
tradición, en este sentido es conservadora, mientras que la historia crítica 
es subversiva e iconoclasta. Por lo tanto la memoria se encuentra 
prisionera de la historia o acorralada en los dominios de lo privado o 
íntimo, al transformarse en objeto y trama de la historia es una memoria 
historizada, una memoria que vive sobre la mirada de la historia 
reconstituida, en “lugares de memoria” (NORA, p. xxiii).  

Por su parte, Leticia Ferreira (FERREIRA, 2011), sostiene que como 
contrapunto a las políticas de memoria, que tienen su foco en algunas 
acciones del Estado, existen también “estrategias de olvido” formadas en 
torno a la aparente “explosión” de memorias, como “deber de memoria”. 
Estas acciones van en busca de memorias del presente en su dimensión 
política, motivadas desde el Estado, en contextos que permiten la 
expresión de testimonios, con una clara finalidad de traer luz, sacar del 
olvido, denunciar hechos, etc., buscando una cohesión y memoria 
compartida. El Estado es en estas situaciones un agente que propone, 
interviniendo en el proceso de producción y validación de esa memoria. 
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Con esta fuerte interligación e interacción entre el Estado como agente y la 
posibilidad de testimoniar porque hay condiciones para hacerlo, -hay quien 
escuche y esté dispuesto a “hacer algo”-, se genera así el espacio apto o 
propicio para la expresión de las mismas al que Jelin hacía referencia. 

Además, es sabido que el recuerdo es meramente particular, una 
experiencia individual, pero el hecho de creer en lo compartido de esos 
recuerdos origina esa memoria colectiva, lo que estaría en la base de la 
función política de la memoria o lo que hoy se denomina ‘políticas de la 
memoria’ (FERREIRA, 2011). Los mecanismos de acumulación de la 
memoria, las formas de conservación, la actualización y reconocimiento de 
un recuerdo así como los procesos que permiten compartir las 
representaciones sociales, junto a las interacciones y significaciones que el 
sujeto y el grupo va construyendo será lo que hará esa constante 
reinterpretación del pasado y reconfiguración del presente. La actual 
tendencia o compulsión por la memoria se expresa en múltiples 
situaciones, conmemoraciones, retomada de tradiciones, generación de 
espacios de visibilidad, etc., adquiriendo formas ritualizadas.   

Conjuntamente existen procesos de búsquedas de memoria para la 
afirmación identitaria, donde tiene una expresión activa la memoria que se 
patrimonializa, que se destaca, memoria reapropiada, revalorizada, 
expuesta. De este modo se dan diversas situaciones o “guerra de 
memorias” que compiten por el reconocimiento y por el uso futuro que se 
dará a esa memoria. Surgen así tentativas de reparación de errores 
históricos y la necesidad de comprender estos procesos en la capacidad 
que tiene esa reconstrucción cuando se propone una acción, como una 
intención y dirección oficial, desde el Estado, cabiéndole un rol regulador 
de la memoria o “agente de memoria” en algunos casos (FERREIRA, 2011).   

En la investigación realizada se constató que si bien fue la dictadura 
la que condujo en este caso a la emigración, no fue su variable política sino 
económica en relación a su partida la que estaba presente en este grupo 
de entrevistados. A pesar de ello se percibió marcas fuertes en la memoria, 
que no se sospechaban al inicio del trabajo, revelando que se trata de un 
tema por demás significativo y valorado (aunque negativamente) por los 
entrevistados. De este modo se percibe un amplio rechazo a este período 
al mismo tiempo, que por formar parte de un pasado común remite a la 
identidad del grupo, esta vez con contenidos de un “pasado traumático” 
vivido por el colectivo. Los uruguayos emigrados al Brasil, “han tomado la 
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palabra”: se han permitido en una entrevista que inicialmente no 
pretendía abordar el tema de la dictadura en profundidad, colocarlo en 
toda su extensión (en la que la memoria individual lo permite), con todas 
sus heridas e implicancias, sacarlo del olvido, no silenciarlo... Así cada 
entrevistado revive, revisita y narra lo experienciado en aquel momento. 
Se reproducen emociones que aún hoy los afectan, lo cual permite afirmar 
que se trata de un tema y herida social que no ha cerrado, al mismo 
tiempo que se han generado ciertas condiciones para explicitarlo.  

Un entrevistado reproduce este mensaje en una de las tarjetas que 
vende:  

El pasado es indestructible, 
 tarde o temprano vuelven las cosas,  

y una de las cosas que vuelve, 
es el proyecto de abolir el pasado. 

Jorge Luis Borges 
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HOMENS INFAMES: MEMÓRIAS DE EX-JOGADORES DE FUTEBOL 
Aline Rodrigues Guimarães1  

 

Introdução 

A profissão de atleta, de maneira geral, pode ser considerada de 
curta duração se comparada a outras profissões. Diferentemente de outras 
atividades que permitem que um indivíduo possa se dedicar à sua área de 
conhecimento por muitos anos, chegando até a possibilidade de estender 
essa prática até a terceira idade, o atleta profissional e,  mais 
especificamente,   o jogador de futebol não raras vezes se obriga a 
“pendurar as chuteiras”. Ou seja, aposentar-se, em alguns casos,  muitas 
vezes antes de completar quarenta anos de idade e sem  preparar-se para 
encerrar sua carreira e tornar-se, a partir de então, um “homem infame”2. 

Considerando essa percepção, torna-se pertinente entender de que 
modo o jogador de futebol se reinsere na vida considerada produtiva e 
cotidiana em sociedade, quando esta fora do mundo dos gramados de 
futebol? 

Após a análise de alguns casos divulgados pela mídia,tais como 
Tostão,Garrincha,Maradona entre outros, pude perceber que o fato de 
parar de jogar futebol merece um estudo mais profundo, inclusive,  porque 
na literatura da área da Educação Física e Ciências do Esporte, 
especialmente no campo das ciências sociais e humanas, praticamente não 
há estudos nessa direção. 

Um dos depoimentos encontrados é do técnico Juninho Fonseca 
(ex-jogador e agora técnico de futebol), ao ser questionado sobre como 
enfrentou esse período em sua carreira explicitou: “Faço terapia até hoje, 
porque parar de jogar é uma ruptura violenta” (FONSECA, 2004). 

                                                             
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciência do Movimento Humano 
UFRGS, Bolsista CAPES 
2 Expressão que é tomada de empréstimo de Michel Foucault utilizada para se 
referir à homens não famosos, sentido que ele adquiri no seu trabalho ´A Vida dos 
Homens Infames´. Para mais saber: FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infâmes. 
Lisboa: Vega, 1992. 39 p. Separata de: FOUCAULT, Michel. O que é um autor?. 
Lisboa: Vega. p. 89-128. 
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Instigada por essa declaração e pela pouca produção de textos 
acadêmicos sobre esse tema, busco nesse trabalho de pesquisa que esta 
em andamento compreender o processo de subjetivação de jogadores de 
futebol profissional, priorizando o período de transição no qual deixam de 
ser astros e se tornam homens sem fama. Também busco analisar de que 
forma essa transição acontece e quais fatores relevantes que são 
presentes nessa ruptura e que contribuem na formação desse sujeito 
infame. 

Saliento que, de uma maneira geral, essas questões serão 
constantemente tangenciadas e atravessadas no processo de pesquisa a 
partir do que “ser jogador de futebol” significou e significa na vida, 
sobretudo, no que tange a  construção de uma nova identidade.  

 

Pressupostos teóricos metodológicos 

Para tanto, o a investigação está sendo conduzida tendo como 
pressupostos  metodológicos a Historia Oral, aqui compreendida enquanto 
um campo de conhecimento que possibilita a análise das narrativas e, 
também, das imagens, das oralidades e das memórias (BOSI, 2003) 

Uma das diversas contribuições metodológicas da história oral diz 
respeito ao uso de fotografias junto à coleta de depoimentos. Sobre essa 
possibilidade Zélia Demartini (1997), por exemplo, ressalta que a fotografia 
proporciona o surgimento de possíveis singularidades nos depoimentos. A 
autora lembra também que o pesquisador irá deparar-se, 
corriqueiramente, com imagens e fotografias de fontes e natureza 
diversas, o que exigira dele uma disposição para lidar, sem preconceitos, 
com certa flexibilidade metodológica. 3 

Na historiografia tradicional há poucos registros e análises sobre as 
práticas esportivas, com carência de acervos e bibliotecas.  Por isso, a  
utilização das oralidades nesta pesquisa assume importância, já que as 
lembranças dessas práticas estão guardadas predominantemente nas 
memórias dos seus atores.  

                                                             
3 DERMARTINI, Zeila de B. F. "Resgatando imagens, colocando novas dúvidas: 
reflexões sobre o uso de fotos na pesquisa em História da Educação." In —: 
Cadernos de Texto do Ceru. Série 2, nº 8 - 1997, p.10). 
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Memórias muitas vezes quebradas pelo tempo e que a cada dia 
estão mais presentes nas praticas culturais urbanas. E, como observa Olga 
Von Simson (1997, p. 22), "é o suporte imagético que, na maioria das 
vezes, vem orientando a reconstrução e veiculação da nossa memória. 4"  

Teoricamente, pela maneira que visamos a investigar o "objeto" 
sinalizando para as relações de espaço e tempo e para a sua imbricação no 
contexto cultural, utilizando uma terminologia proposta por Michel 
Foucault, diria que esse trabalho segue o perfil de "um estudo histórico". 

 Para a estruturação e realização desse estudos desenvolverei  
análises no diálogo com  de autores que tematizam a cultura urbana  
contemporânea (de Certeu, 1992; Hall, 1994) em sua relação com o 
esporte moderno ( Elias, 1992). O diálogo com , Michel Foucault ocupará 
um papel fundamental nesse estudo, não enquanto um método, no 
sentido mais tradicional, mas principalmente,  pelas contribuições que ele 
traz para o entendimento da  História bem como as suas clássicas reflexões 
sobre as relações de poder, presentes de forma inerente,em todas as 
instâncias de análises. Foucault, em momento algum, se propõe a criar  
uma nova metodologia histórica ou algo que possa ser usado de maneira 
invariável  por outro pesquisador, pelo, contrario,em seus estudos o 
pensador procurou fugir das metateorias. 

 Vislumbro nesse pensador, uma importante postura política ao 
selecionar como objeto de seus estudos as estratégias experimentadas 
pelos sujeitos.  Elementos fundamentadores de um determinado estilo de 
viver e de significar no mundo moderno. Esse momento da obra de Michel 
Foucault é  marcado pela tentativa de definir conceitualmente -na relação 
que o sujeito experimenta com o mundo- uma determinada estratégia, 
bastante astuta, de constituição de si mesmo em relação aos outros. 

Assim, respeitadas algumas das particularidades de seu 
pensamento, me  deparamos com ferramentas conceituais importantes 
que interessam a esta investigação, mais especificamente, para tantar  
entender e a resistência a estratégias subjetivantes, ofertando uma 
abertura à produção e criação de estilos de vida bem mais afirmativos, 
além de esboçar um mecanismo de analise da própria sociedade 
contemporânea. 

                                                             
4VON SIMSON, Olga. Imagem e memória p. 22. In: O Fotográfico. op cit. pp 21 - 34  
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A respeito de varias controvérsias que emergiram entre os 
historiadores da época sobre a maneira bastante peculiar que Michel 
Foucault tratou as práticas sociais e fez suas histórias, Paul Veyne (1995) 
assinalou que no estilo foucaultiano "não se joga xadrez com figuras 
eternas, o rei, o louco: as figuras são o que as configurações sucessivas no 
tabuleiro fazem delas" (1995, p.177). 

Olhar para o processo de reestruturação que estes ex-jogadores 
experimentam depois de deixarem os campos, é além de observar por 
quais mecanismos de captura eles são  submetidos (a matriz 
mercadológica do futebol profissional e a constituição midiatizada de suas 
personagens nos meios de comunicação em massa), como também por 
quais estratégias constituem uma resistência a violenta demanda 
produzida pelo estilo capitalista de se viver em sociedade. 

 

O clube esportivo de futebol e seus homens infames 

Reconhecendo a necessidade de um recorte temporal na pesquisa, 
assim como uma delimitação do foco de estudo, delimitei como lócus de 
investigação o Clube Esportivo de Futebol,  mais especificamente, o 
Departamento de Futebol Master, o qual acolhe vários ex-jogadores do 
clube das décadas de 1970 a 1980.Esse clube situa-se na  cidade de Bento 
Gonçalves, localizada no interior do Rio Grande do Sul,  e tem 
reconhecimento estadual no âmbito do esporte profissional.  

O Clube Esportivo de futebol foi fundado em 28 de agosto de 1919 
por um grupo de pessoas que se dedicava ao esporte. O Departamento 
Máster do clube Esportivo, o qual vem se configurando como vetor 
principal na realização dessa pesquisa, foi fundado somente em 4 de abril 
de 2004, por iniciativa de um grupo formado por ex-dirigentes e ex-
jogadores do clube.  

Trata-se de um departamento extremamente organizado, e que já 
disputou sete vezes o campeonato gaúcho da categoria, conquistando  três 
títulos: dois vice campeonatos estaduais  e um terceiro lugar. O time é 
constituído, em sua maioria, por jogadores que atuaram profissionalmente 
no Clube Esportivo de Futebol nas décadas de 1970 e 1980. . 

Até o presente momento, coletei  e transcrevi  três depoimentos 
orais  com ex-jogadores de futebol profissional que  atuam no  time máster 
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do clube Esportivo, todos eles sem jogar no time profissional há mais de 
quinze  anos. Estes depoimentos, advindos das entrevistas realizadas 
seguindo os procedimentos previstos para seu processamento 
(transcrição, copisdesque, pesquisa)  proporcionaram subsídios para uma 
reflexão inicial sobre o tema dessa investigação,  principalmente sobre o 
período de transição que estou me propondo a analisar. Além disso, 
contribuíram para um melhor delineamento do foco da pesquisa pois suas 
falas indicaram temas que posteriormente serão aprofundados. 

Concomitante a isso, estou organizando um acervo imagético e 
jornalístico desses ex-atletas, objetivando conhecer  não só o período em 
que exerciam a profissão como futebolistas mas, também, sua vida junto 
ao time máster. Para além da coleta dessas  imagens e reportagens do 
passado, estou investindo na busca por fontes atuais. Para tanto, tenho 
acompanhado várias atividades relacionadas ao time máster tais como 
jogos do campeonato gaucho máster (desde 2009) ,viagens, almoços, 
reuniões e festividades. Estas atividades estão sendo registradas e, nesses 
momentos, estou coletando informações para o andamento do trabalho.  

 

O TRÂNSITO ENTRE SER JOGADOR DEFUTEBOL PROFISSIONAL E JOGADOR 
DE FUTEBOL MASTER 

A partir das entrevistas já realizadas e das observações que venho 
desenvolvendo junto ao time máster do Clube Esportivo de Futebol, 
identifiquei  a importância que “jogar futebol” teve e tem na vida desses 
ex-atletas, seja  na  sua constituição como sujeitos dotados de certo 
“status social”, seja  quando em vias de encerrar a carreira de jogadores, 
enfrentam, o que poderíamos chamar, de uma crise. Ou seja, o momento 
em que passam por uma reorganização radical de sua própria existência, 
muitas vezes, sendo-lhes subtraído parte de seu reconhecimento social 
que fazia parte de seu cotidiano até então. 

Embora transpareça nos depoimentos dos três jogadores 
entrevistados, um saudosismo latente, emergem questões que as diferem 
umas das outras, porém e com muito mais freqüência aparecem narrativas 
quase idênticas acerca do  período de transição. Vejamos a fala de um 
deles 

Por isso que eu entrei em parafuso. Em todos os clubes que eu passei eu 
sempre fui ídolo. Eu sempre ganhava o torcedor porque eu marcava muitos 
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gols... Onde eu estava, estava sempre dando autógrafo e conversando com 
todo mundo. Então quando eu parei de jogar eu senti muito. Porque eu vi 
que aquilo tinha acabado. “O que eu vou fazer agora? “Ninguém mais me 
abraça ninguém mais me cumprimenta como antes”. E tu acabas sendo 
esquecido mesmo. “Porque enquanto tu estás jogando e dando títulos e 
servindo para o clube, tu estás sendo acariciado, tem sempre um monte de 
gente na tua volta, sempre te entrevistando, te dando moral, estão gritando 
o teu nome... RODRIGUES, 2010) 

Através desse depoimento é  possível perceber o que rememoram 
pois descrevem, com certos detalhes,  intensidade nos gestos corporais, a 
minuciosidade com que lembram os detalhes de cada jogada e a  emoção 
que emerge quando olham para uma fotografia antiga, uma reportagem,  
uma camiseta ou uma medalha. Isso pode ser visualizado, também, na 
forma como eles preservam as medalhas, os troféus, as flâmulas e faixas, 
as fotografias e camisas dos times nos quais jogaram, modos de preservar 
sua história,memória e identidade.  

O cuidado com as lembranças do tempo em que eram jogadores 
profissionais revelam aspectos significativos da memória material5 de uma 
época. A importância que essas lembranças possui para muito desses 
jogadores, faz com que elas adquiram valor similar ao que Viollete Morin 
(2003)  nomeou como sendo "objetos biográficos”, que são aqueles 
objetos que de certa forma se incorporam a vida dos seus proprietários. 

Pelas fontes analisadas  até o presente momento, foi possível 
perceber  angústia e certo despreparo desses jogadores diante do 
momento de parar de jogar bem como a dificuldade de admitir que, agora, 
são ex-jogadores. Esse sentimento que emerge nas suas entrevistas 
também foi vivenciado por  Tostão, jogador que ficou famoso na década de 
setenta, quando afirma que um jogador  de futebol envelhece duas vezes 
na vida: uma quando pára de jogar e outra quando envelhece 
biologicamente.   Ao comentar sobre este momento marcante na carreira 
dos jogadores, acrescenta  “o duro é quando você acaba de jogar, essa 
sensação de vazio que tem. Normalmente todo mundo tem uma profissão 
só na vida. Quando você acaba de jogar, cedo, tem a certeza de que você 
acabou...”(Tostão, 1993,p 33). 

                                                             
5 Maiores considerações sobre o termo "memória material" e a forma que o 
estamos utilizando, pode ser encontrado no livro: "O Casaco de Marx" de autoria 
de Peter Stallybrass, 1999. 
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Além da difícil decisão de parar de jogar, o momento de recomeçar 
em outra profissão fora ou não do futebol é também, decisivo na vida 
desses ex- jogadores.  

Muitos deles, mesmo após a conquista de uma nova profissão que 
não se relaciona com o futebol,vivem das lembranças da carreira e da fama 
que adquiriram no meio esportivo,  o que dificulta a construção de uma 
nova carreira sem as marcas do jogador que um dia foi. Na fala desse 
jogador: “Acho que eu fiquei obsessivamente querendo ser o Tostão da 
medicina... isso me incomodou muito  (Tostão,1993, p 36)”. 

A tentativa de encontrar uma nova profissão pode se tornar uma 
tarefa muito difícil, frustrante e, por vezes,  demorada, principalmente se 
ela não se liga, de alguma forma, ao mundo do futebol. "No momento em 
que parei, em 1991,matei um personagem: o atleta Juninho6”. 

Enfim,depoimentos como esses indicam o quanto é difícil o período 
de transição dos atletas de futebol para o momento em que se tornam 
infames. È objetivando aprofundar a análise desse tema que darei 
continuidade aos estudos aqui  indicados.  

 

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

Em decorrência desse  estudo encontrar-se em fase inicial, onde o 
foco principal ainda  está na produção das fontes a serem investigadas, 
sobretudo através da  realização das entrevistas, e da  catalogação de  
imagens e outros documentos tais como reportagens, as conclusões  aqui 
desenvolvidas  ainda assumem caráter bastante  transitório e inicial. 

O que podemos afirmar, por ora, é a importância que jogar futebol 
teve e tem na vida desses ex-atletas e que, de certa forma, os constituiu e 
ainda os constitui como jogadores de futebol. São sujeitos dotados de 
certa identidade futebolística cristalizada. Uma identidade construída ao 
longo dos anos em que atuaram nos gramados do mundo afora e que, de 
algum modo, continua existindo, abalada apenas pelos sinais do tempo, 

                                                             
6  Juninho, técnico do Corinthians, em entrevista a Wanderlei Nogueira no site 
:<http://www.terra.com.br/esporte>Acesso em: 02 mar.2004, 16:30. 
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atenuada, talvez, por uma triste certeza de que não voltaram mais a sentir 
a mesma fama e o mesmo reconhecimento. Afinal, como afirma Ronaldo:  

é uma decisão natural, um dia tenho que dar um basta...até em respeito a 
meus fãs. Mas vai doer... só de pensar nisso da uma tremenda nostalgia... o 
futebol ocupou todo o tempo da minha vida (NAZARIO, 2010). 
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MEMÓRIAS E HISTÓRIAS EM IBIRACEMA, CATANDUVA/PR: 
entre migrações e permanências; entre o passado ausente e 

esquecimentos 
Paulo José Koling1 

 

Para um estudo sobre a história recente de comunidades rurais, a 
produção de fontes orais é imprescindível, pois, geralmente, as 
delimitações da história local envolvem aspectos temporais, sociais e 
territoriais referentes à formação/emancipação dos municípios, haja vista 
a predominância daquilo que chamamos de Estado nacional em sua 
unidade institucional e político-admininstrativa menor. Nesse caso, o 
tamanho não altera o conteúdo nem a visão tradicional em que a 
autoridade e o Estado são vistos como sendo os grandes sujeitos ou heróis 
fundadores. Entretanto, na medida em que o enfoque abrange as pessoas 
comuns e os aspectos do cotidiano em seus lugares sociais, esses sujeitos 
simples ampliam o horizonte da história e as subjetividades – no caso, das 
memórias individuais, enquanto expressão da cultura social –, pois passam 
a ter a singularidade dos indivíduos comuns e representam seus registros 
ou aquilo que querem registrar como fatos e/ou processos que dão 
importância. As narrativas de vida daqueles que não relatam experiências 
a partir de um lugar instituído de autoridade e de oficialidade têm essa 
proximidade com as sociabilidades, diferenças e estranhamentos 
construídos no interior dessas comunidades, o que não significa 
isolamento ou autonomia das relações sociais nesse circuito. 

A abordagem que Michel Pollak (1989) fez sobre as memórias 
submersas e a inter-relação que há entre a memória coletiva e a individual, 
ou entre possível silenciamento e as relações de poder existentes num 
determinado contexto social, e para o entendimento da construção da(s) 
memória(s) do passado e sua relação com o presente, seja ele 
conhecimento e saber social, historiografia (Chesneaux, 1995) ou invenção 
de alguma tradição (Hobsbawm e Ranger, 1997) são bons referenciais para 
análise da história da localidade de Ibiracema. 

                                                             
1 Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Marechal Cândido 
Rondon. Doutor em História pela PUCRS.  
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A partir de um projeto de inserção social da universidade em 
municípios de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) da região 
Oeste do Paraná, tivemos contato com o distrito de Ibiracema, a partir da 
escola estadual que há no local, com uma tarefa de refletir sobre a 
formação histórico-social2. Bem mais do que uma análise temática sobre a 
História Oral, o artigo trata de uma experiência de aproximação e reflexão 
sobre o passado e o presente de Ibiracema, cujo estudo envolveu a 
produção de fontes orais efetivadas a partir de entrevistas realizados com 
moradores que residem no distrito e a leitura bibliografia que trata da 
região Oeste. 

Para o início da exposição de alguns resultados dessa mediação 
entre as histórias de vida narradas pelos entrevistados, as mudanças 
históricas e as memórias sociais é oportuno introduzir uma passagem da 
obra literária Cem Anos de Solidão, onde Gabriel García Márquez trata do 
estabelecimento dos migrantes em Macondo. Numa passagem inicial, 
Márquez construiu um diálogo entre os personagens José Arcadio Buendía 
e Úrsula Iguarán que envolvia argumentos para a permanência ou não em 
Macondo: 

– Nós não iremos – disse [Úrsula]. – Ficaremos aqui, porque aqui tivemos 
um filho. 

– Ainda não temos um morto – ele disse [José Arcadio]. – A gente não é de 
um lugar enquanto não tem um morto enterrado nele. 

Úrsula replicou, com uma suave firmeza: 

- Se é preciso que eu morra para que vocês fiquem aqui, eu morro. 
(Márquez, 1998, 19). 

Numa reflexão sobre a relação de gênero e o fato que fundamenta 
o enraizamento, Márquez utilizou as duas referências mais expressivas da 
vida – nascimento e morte – para dar sentido ao fato de se ser ou de 
passar a ser de um lugar, que também implica numa relação entre 
passado-presente-futuro. Enquanto Úrsula, na condição de mãe do 

                                                             
2 Projeto “Intervenções na relação Universidade/Educação básica: tempo passado, 
desafio do presente” financiado através do Programa Universidade Sem Fronteiras, 
da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI/PR), Edital 
de Apoio às Licenciaturas (out/2007-out-2009), com participação dos professores 
Geni Rosa Duarte (coord.), Paulo José Koling e Nilceu Jacob Deitos, de Marcos 
Vinicius Ribeiro (recém-formado) e 5 bolsistas graduandos, vinculados ao Curso de 
Graduação de História da UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon. 
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primeiro Buendía defendia a maternidade como ato/fato suficiente para a 
permanência em Macondo, José Arcádio mantinha a vontade migrante e 
defendia que somente após uma vida é que os parentes passavam a ter 
raiz com o lugar, haja vista a formação do cemitério, pois além do povoado 
(local da moradia dos vivos) também haveria um lugar dos mortos daquele 
povoado. Para a primeira, a escolha do lugar tinha relação com o viver 
nele, pois o novo estava no nascimento; já para seu marido só o fim de 
uma vida ligaria os demais àquela terra. Nessa obra Garcia Márquez 
também trata da memória, do esquecimento, da oralidade, da escrita e da 
lei do Estado em Macondo que poderiam qualificar o diálogo com esse 
estudo de caso e com essas escritas (literatura e história), mas esse não é o 
propósito desse texto. 

A inclusão da citação da obra Cem Anos de Solidão tem relação com 
o cenário do cemitério atual de Ibiracema. Durante a primeira ida a campo, 
o professor Ivanir Pedro Comelli (2009) instigou-nos a visitar o cemitério 
para, a partir das suas condições materiais, problematizar a história e a 
sociedade local, ou seja, compreendermos os contrastes entre passado-
presente e as origens sociais da população. Para o momento também não 
há condições para apresentar um diálogo interdisciplinar da História com a 
Arqueologia, a Antropologia, a Religião e a Cartografia Urbana para dar 
conta do ponto de 
partida proposto 
pelo diretor da 
escola, no entanto 
a inclusão de 
algumas imagens 
do cemitério é 
fundamental, 
inclusive pela 
materialidade 
dessa relação 
sociedade-
passado-presente. 
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IMAGEM 1 e 2: Registro 
Fotográfico de Sepulturas 
– Cemitério de 
Ibiracema/Catanduva-PR 

Fonte: Acervo Fotográfico 
do Projeto Intervenções 
na relação 

Universidade/Educação 
básica ... 2009. Na 
Imagem 1 a sepultura foi 
violada e um osso do 
crânio está sobre o 
túmulo (detalhe no lado 
esquerdo) e na parte 
interna (detalhe à direita) 
também é possível ver 
vestígios de ossos e 
demais entulhos (tijolos). 

Obviamente que esses cenários não são apenas resultado dos 
fatores climáticos e dos efeitos do tempo, nem da simples ausência de 
políticas públicas do governo municipal de Catanduva ou do setor 
responsável no distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 3 e 4: Cenários do Cemitério - contrastes entre sepulturas e solo 

Fonte: Acervo Fotográfico do Projeto Intervenções na relação Universidade/Educação básica 
... 2009. Na Imagem 3 percebe-se os efeitos da erosão em um túmulo de criança e na Imagem 
4 o túmulo de um adulto está deslocado da sua posição original, porém isso não deve ter sido 
causado por erosão. 

A materialidade desse ambiente representa práticas de abandono e 
esquecimento, de ruptura entre o passado e o presente, ou melhor, de um 
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passado ausente no presente. Por ter conteúdo histórico-social, para uma 
compreensão do estado atual do cemitério é preciso recuperar o passado. 

 

Formação histórico-social do último processo de reocupação 

Numa primeira impressão sobre o passado em Ibiracema, seja ela 
expressa, enquanto memória, através de relatos dos moradores mais 
antigos que vivem na localidade, percebemos que há uma dicotomia 
temporal que se reporta a um passado “glorioso” e “nostálgico” e um 
presente sem futuro. Certamente que as mudanças sociais foram 
marcantes e merecem um estudo mais detalhado, porém, a uma narrativa 
trágica também produz uma nuvem de fumaça que não tem sustentação 
concreta. 

Uma dessas “fumaças” foi produzida pela empresa colonizadora 
Industrial Made-Pinho, de propriedade de Orestes Formighieri, que 
montou um projeto de extração de madeira e de especulação imobiliária 
da terra na microrregião de Ibiracema, conforme pode ser visto na planta 
“1974 - Cidade de Ibiracema”, da empresa que ainda hoje é utilizada pelos 
moradores para afirmarem que havia um grande projeto para a localidade. 
No âmbito da memória social permanece a visão de um passado glorioso, 
porém, concretamente, o planejamento da Made-Pinho não pode ser visto 
e muito além da própria propaganda e da valorização imobiliária que uma 
futura cidade daria aos lotes rurais e urbanos de Ibiracema. Hoje, muitos 
lotes urbanos sequer foram escriturados, pois após a morte de Orestes 
Formighieri e a venda de terra e da extração da madeira a Mate-Pinho foi 
desativada. 

A reocupação recente da microrregião de Ibiracema foi realizada, 
principalmente, pelos irmãos Formighieri (Orestes e Euclides). O local 
apresenta um ambiente geográfico mais acidentado que integra a bacia do 
Rio Iguaçu (a uns 20 km do antigo leito e do lago da Usina Ney Braga).  
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Imagem 5: 1974 – 
“Cidade Ibiracema”. 
Reprodução do Mapa 
da Colonizadora Made-
Pinho, pertencente a 
José Baqueta. 

 

 

 

 

 

 

Orestes Formighieri adquiriu uma área de aproximadamente 7.500 
hectares do Moysés Lupion, conforme relato de Afonso Zini (2009), ex-
capataz da antiga fazenda de Ibiracema. Mesmo que essa reocupação 
tenha sido realizada mais recentemente do que outras microrregiões do 
Oeste, pois era uma região fora da fronteira agrícola das migrações sulistas 
ocorridas nas décadas de 1940 e 1950, a atuação das imobiliárias esteve 
envolvida com os posseiros, conforme relatou o próprio Euclides 
Formighieri: “Como aconteceu comigo, por exemplo, em Ibiracema. Nós 
tínhamos uma área de terra lá, que tinha 27 posseiros em cima de uma 
área de 1000 e poucos alqueires. E nós fizemos uma proposta para acabar 
com estes posseiros” (Formighieri, In: Adamy, 2010, p. 53). Sobre as 
práticas de violência e a expulsão dos posseiros permanece um 
silenciamento social e inclusive historiográfico (cf. Piaia, 2004). 

A condição marginal dessa fronteira agrícola também caracterizou 
sua formação social por ser um local de encontro de vários movimentos 
migratórios. Ruy Wachowicz (1987), ao tratar do Oeste/PR se refere as três 
“frentes” de colonização: a paranaense (cabocha e dos campos gerais de 
Guarapuava), a sulista (gaúcha) e a nortista (de expansão cafeeira). 

Essa diversidade de origens foi parte da atuação dos próprios 
especuladores que focaram a venda de terra dessa região marginal ao 
mercado da modernização conservadora da agricultura, a grupos sociais 
com menor poder aquisitivo. O “sonho” de ter um pedaço de chão 
também foi propagandeado por Euclides Formighieri: 
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Eu trouxe 54 famílias de Itajubá, Minas Gerais, tudo de cor, tudo preto. Eu 
tava começando [a retirada dos pinheiros] Catanduvas e Ibiracema, e nós 
vendemos pro pessoal de Minas. E uns cara trabalhador, barbaridade, uns 
cara que vieram pra trabalhar. Pra plantar milho e isso e aquilo. E eu com 
uma dificuldade tremenda de peão pra trabalhar. Aí eu falei com um deles e 
ele veio aqui no escritório. Eu disse: “Você não arruma uns peão lá [MG] pra 
mim?” Aí ele disse: “Arrumo”. Eu mando dois caminhões lá, daí você manda 
as mudanças. Daí eu pensei: “Mando dois caminhão lá pra Minas, vem cinco 
mudança, porque eles são menos favorecido e tal”. Aí eu marquei com ele. 
Eu mandava madeira pra São Paulo, onde eu tinha depósito. Aí passado uns 
dias ele manda um telegrama: “Mande caminhões, pessoal arrumado”. 
Menina do céu, quando veio o primeiro caminhão que era pequeno, veio 22 
mudança, veio 22 famílias. Não tinham nada, nada, nada (Formighieri, 
Euclides, 2009 In: Adamy, 2010). 

Outras formas de migração originárias do Nordeste, porém típicas 
do sertão foram relatadas por moradores de Ibiracema, a exemplo da Ana 
dos Santos Pereira, que nasceu no dia 27 de julho de 1929, em Água 
Branca, Alagoas: 

Nós viemos de pau de arara (...) Pau de arara é o caminhão que carregava. 
Já viu aqueles caminhãozão coberto de lona, daquele jeito? Tocava tudo lá. 
(...). [Vieram] Outros pernambucanos, sei que juntando tudo deu umas 24 
famílias. Mas das famílias que vinha a maior que vinha era a nossa e só 
trazia a bagagem mesmo. Chegamos aqui e ficamos aqui, pronto (Pereira, 
2009). 

Dentre os moradores que entrevistados também constam os de 
origem “sulista”, que migraram em busca de mais terras, mais baratas ou 
melhores, para construírem um futuro para seus filhos. José Modena, 
nascido no dia 8 de dezembro de 1943 em Iomerê/SC, bisneto e neto de 
imigrantes italianos que moravam em Modena, relatou o ambiente natural 
e social do local quando chegaram em Ibiracema. 

Aqui no Paraná aquela época era quase tudo mato. Hoje em dia já não tem 
mais. Aí, então que nós viemos aqui, com a esposa, e bem no começo, foi 
difícil pra nós, que estrada quase não existia, a maioria era mineiro. 80% era 
gente de Minas, Espírito Santo, daquela região moravam aqui em Ibiracema 
(Modena, 2009). 

A diversidade social e cultural pode ser percebida na subjetividade 
das memórias construídas sobre o cotidiano dos indivíduos que, ao falarem 
de si, registram diferenças que encontraram no novo lugar, como expôs 
José Gerônimo Sobrinho (2009): “Ibiracema, aqui, na época, era quase 
mato só. Só que depois veio gente. Depois que viemos, veio gente (...). 
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Tinha mais gente que Catanduvas quase (...) Era mais mineiro do que 
gente”. 

 

Dimensões entre a história, diversidade social e memórias nos relatos 
orais 

Para uma compreensão da problemática da relação que há entre 
passado-presente e a diversidade social em Ibiracema é importante 
destacar duas dimensões da formação social ocorrida durante o período de 
1970 e 1990. Uma delas já foi apresentada no item anterior, mas merece 
destaque. As origens dos migrantes manifestam modos de viver, hábitos e 
costumes distintos, particularmente na relação que têm com a terra e o 
trabalho, que dizem respeito à cultura (valores transmitidos). A outra se 
refere aos impactos sociais diferenciados que as mudanças 
socioeconômicas têm para os indivíduos e/ou grupos e classes sociais. 

Do ponto de vista antropológico, um objeto de estudo para avaliar a 
permanência ou não de diferenças sociais ou de segregação existentes 
numa determinada população que têm caráter étnico, lingüístico, religioso 
e racial diverso diz respeito aos casamentos e suas implicações em termos 
de constituição de novos laços de parentesco. Todavia, esse não foi o 
objeto de estudo realizado em Ibiracema. Noutra medida, ao produzir 
fontes orais das pessoas comuns, suas memórias de vida expressaram 
diferenças, estranhamentos e transformações cotidianos. Alguns desses 
registros tiveram como foco a relação com a terra, a cultua e a rotina do 
trabalho. José Baqueta, nascido em Tambaú/SP, tratou de expor algumas 
diferenças que marcaram sua impressão acerca dos fazeres na lida na roça 
entre os sulistas e “seu povo”: 

Olha é quase tudo a mesma coisa. Nós, naquele tempo, que trabalhava pro 
Norte, não tinha esse negócio de vir almoçar em casa. Ia cedo só voltava de 
noite. Aqui não, quando eu cheguei aqui se eu ia trabalhar, os caras iam 
tomar aquele chimarrão em casa; iam pra roça e quando era 11 horas eles 
iam pra casa almoçar. Daí quando era duas horas, três horas, quatro horas 
iam pra roça trabalhar até as cinco. O sistema do povo aqui é esse (Baqueta, 
2009). 

Na construção desses relatos, ao enfocar questões singulares e 
pessoais podem apresentar exageros e, subliminarmente, sobrevalorização 
do eu e de uma cartografia social de diferenças simples que existem, mas 
destacadas na vivência cotidiana. 
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Tratando-se das origens étnico-culturais que havia e há em 
Ibiracema, José Modena indicou aspectos alimentares, bem conhecidos, 
que fortalecem a própria multiplicidade. 

Agora os gringos, italiano que vieram do Sul, essa turma que veio lá do Sul 
era mais pão de trigo. Agora esses nortistas já eram outra variedade. Pão 
muito gente nem sabia o que era. Então, eles tinham a tal da broa que era 
feita com milho, era pamonha, tudo feito com milho, biju, tudo com parte 
de milho era nortista (Modena, 2009). 

Com relação à segunda dimensão, que trata das mudanças 
socioeconômicas e seus impactos na demografia de Ibiracema, da qual os 
cenários do cemitério estão inseridos, sua base está na produção agrícola. 
O passado “glorioso” tem sua marca no branco do algodão, numa região 
em que a grande maioria da população tinha outra cor da pele, como citou 
Euclides Formighieri, e fonte de renda. A modernização da agricultura 
ocorrida em Ibiracema esteve assentada no cultivo do algodão, que exigia 
muita mão-de-obra na safra e uso de venenos durante o crescimento da 
planta. Como disse Dênico José Valandro (2009a), “era branco (...). Tudo 
neve”. 

A mineira Dionéia Pereira Eduardo, nascida em Cristalha, era uma 
diarista que trabalhava nas colheitas de algodão em Ibiracema e registrou 
suas memórias daqueles bons tempos da seguinte forma: “Apanhei muito 
algodão, tenho saudade até hoje, nossa Senhora. Pra mim era um prazer. A 
estrada era ruim também, estrada boa só até uma altura, aí não dava pra 
passar. Aí parou de plantar algodão. Mas apanhei muito algodão, vixi...” 
(Eduardo, 2009). 

Nadir Valandro, filha de Dênico, inter-relacionou a dimensão social 
da crise econômica e demográfica vivida no distrito e citou questões 
vinculadas à cultura do trabalho, à condição dos trabalhadores e suas 
origens: “Era só algodão. Não plantava mais arroz, não plantava mais 
milho, não plantava mais nada. Geralmente esse povo nortista eles são do 
plantio, não são de criar porco, dessas coisas nem nada. Nem de fazer 
morada, não tinha aquela intenção de ficar aqui e fazer uma morada” 
(Valandro, 2009b). 

O padrão predominante da modernização conservadora ocorrida na 
agricultura, também referenciada como fenômeno de expansão das 
relações de produção no campo, resultou na concentração fundiária, na 
dependência financeira da produção (comercialização dos insumos, 
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maquinários e produtos) e na sujeição dos agricultores, principalmente os 
de base familiar, e dos trabalhadores assalariados rurais às condições de 
mercado. Os “anos dourados” são lembrados até o período em que o 
cultivo de algodão gerava ganhos econômicos e o crescimento urbano do 
distrito, pois tinha duas cerealistas, farmácia, rodoviária, linhas de ônibus, 
etc. 

Numa síntese sobre o passado, Alice Perón de Souza (nasceu no dia 
04 de abril de 1934, em Glicema/MG, e residente em Ibiracema desde o 
ano de 1964), destacou as principais mudanças históricas e 
socioeconômicas ocorridas no distrito. 

Primeiro que nós plantamos foi arroz. Depois não, depois apareceu muito, 
vendemos madeira, plantávamos roça de milho, vendíamos bem. Tinha aqui 
uns Maringá que eram compradores mesmo, cerealista. Mas tinha bastante 
aqui, tinha muita gente aqui. Igreja enchia, enchia, agora que tem pouca 
gente. Agora tem mais é fazendeiro que tem o gado. Mas de primeiro, não 
era (Souza, 2009). 

A partir do relato de José Modena dá para situar as transformações 
vividas na agricultura e 
identificar um dos 
aspectos da crise na 
produção do algodão: 
“Aqui plantavam milho, 
arroz. Aí começaram 
com o algodão, aí o 
algodão deu um 
dinheiro bom aqui pra 
turma e começou a 
entrar o bicudo. Aí 
acabou com a lavoura 
do algodão” (Modena, 
2009). 

Imagem 6: Estabelecimentos abandonados. 

A evasão demográfica e o êxodo rural foram acentuados a partir da 
modernização e da crise do algodão. Como muitos trabalhadores 
assalariados e pequenos proprietários se mantinham com os ganhos dos 
ofícios do algodão, principalmente nos períodos de safras não tinham mais 
ocupação em Ibiracema, continuaram o movimento migratório. Nesse 
sentido, aquilo que indicamos como referência à cultura do trabalho e à 
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relação com a terra não é tão simples assim, pois implica em modos de 
viver, em noção de propriedade, de mobilidade, de pertencimento e de 
resistência (não sujeição a um patrão e à disciplina do trabalho no campo 
ou na cidade). 

A cartografia do cemitério é uma imagem, mapeamento histórico, 
desse passado onde os efeitos do tempo e das intempéries são mais 

visíveis, pois não há quem cuide de 
todos aqueles que ali 
permaneceram sem parentes e/ou 
familiares. Outros lugares da sede 
do distrito também retratam as 
diferenças entre o passado e o 
presente, visíveis e abandonados. 

 

 

 

Imagem 7 e 8: Registro de Casa e da Entrevista com Dona 
Ana. 

Relação entre as migrações e permanências 

 

Nesse último tópico retomamos o diálogo 
que Márquez fez entre os personagens José 
Arcadio e Úrsula, porém a partir de uma 
perspectiva de leitura da história Ibiracema. Em 
sua simplicidade de vida e das condições 
socioeconômicas, a octogenária Ana dos Santos 
Pereira descreve os sentidos para um 
pertencimento fazendo a relação entre a 
moradia e o lugar: “... quem tem a casa de material, de tijolo, é fundadora 
né. Ali ninguém vai desmanchar uma casa de tijolo a modo de levar os 
tijolo no caminhão, eu não ia levar. E essa aqui leva tudo pronto né. É só 
tocar dentro do caminhão” (Pereira, 2009). 
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Imagem 9: Registro da Entrevista com Dona Alice 
Perón de Souza. Veja o registro da expressão corporal 
que a Alice fez com as mãos durante a entrevista. 

Outra referência para uma 
compreensão sobre a relação entre 
migrações e permanências, enquanto ato 
de ficar no lugar, no sentido indicado por 
Márquez (1998), foi relatada na entrevista 
concedida pela Alice Perón de Souza. Disse 
ela: “Meu pai e minha mãe foram 
enterrados aqui, meu velho tá, eu também 
vou ser enterrada aqui [risos]. Não vou sair 
daqui. Bobagem também gente velha muda 
nem conhece nada direito. Eu gosto daqui”. 
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Fontes Orais (entrevistas realizadas pela Equipe do Projeto “Intervenções 
na relação Universidade/Educação básica: tempo passado, desafio do 
presente”) 

BAQUETA, José. Entrevista concedida a equipe do projeto, realizada em sua 
residência, no Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no dia 24/04/2009. 

COMELLI, Ivanir Pedro (Professor da Rede Pública Estadual e Diretor). 
Entrevista concedida a equipe do projeto, realizada na Estadual Maria L. V. 
Andrade, no Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no dia 24/04/2009. 

EDUARDO, Dionélia Pererira. Entrevista concedida a equipe do projeto, 
realizada em sua residência, no Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no 
dia 25/04/2009. 

GERÔNIMO SOBRINHO, José. Entrevista concedida a equipe do projeto, 
realizada em sua residência, no Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no 
dia 25/04/2009. 

MODENA, José. Entrevista concedida a equipe do projeto, realizada em sua 
residência, no Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no dia 31/03/2009. 

PEREIRA, Ana dos Santos. Entrevista concedida a equipe do projeto, 
realizada em sua residência, no Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no 
dia 25/04/2009. 

SOUZA, Alice Perón de. Entrevista concedida a equipe do projeto, realizada 
em sua residência, no Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no dia 
25/04/2009. 

VALANDRO, Dênico José. Entrevista concedida a equipe do projeto, 
realizada na Estadual Maria L. V. Andrade, no Distrito de 
Ibiracema/Catanduvas-PR, no dia 24/04/2009a. 

VALANDRO, Nadir. Entrevista concedida a equipe do projeto, realizada na 
Estadual Maria L. V. Andrade, no Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no 
dia 24/04/2009b. 

ZINI, Afonso (nascido no dia 14 de dezembro de 1928 em Caxias do Sul/RS). 
Entrevista concedida a equipe do projeto, realizada em sua residência, no 
Distrito de Ibiracema/Catanduvas-PR, no dia 31/03/2009. 
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A HISTÓRIA DO MEU BRASIL: A CAMPANHA DE 
NACIONALIZAÇÃO EM LIVROS UTILIZADOS NAS ESCOLAS 

DURANTE O ESTADO NOVO 
Vanessa dos Santos Lemos 

 

Se as nações são, de certo modo, ficções historiográficas, a 
escolarização e o ensino de história adquirem um caráter estratégico e 
estrutural ao ponto de levar a teorias mais críticas do século XX a 
considerá-las aparatos ideológicos do estado (CARRETERO, 1999, p. 39) 

A campanha de nacionalização tinha por objetivo homogeneizar a 
sociedade brasileira formando e imputando na população uma série de 
condutas e valores1 (GARCIA, 2009, p. 9). A Educação desempenhou papel 
estratégico nesse projeto como aparelho ideológico e de controle social 
(MORAES). Tão logo assumiu o governo, em 1930, Vargas criou o 
Ministério da Educação e Saúde Pública. Este consistia em um dos 
instrumentos de mobilização do poder simbólico. Lembrando que a 
sociedade brasileira era – e ainda é – marcada pelos regionalismos 
separatistas2 e pela imigração, ‘ameaçando’ por muito tempo a unidade 
territorial da antiga colônia portuguesa. O regionalismo político no Rio 
Grande do Sul está diretamente relacionado ao processo histórico de 
formação das sociedades gaúcha e brasileira. Destaca-se o projeto 
centralizador do governo nacional após a independência, apoiado nas 
elites do centro (ou em parte delas) e a oposição das elites periféricas 
(caso sul-rio-grandense) cuja proposta era o federalismo para atingir a 
autonomia político-administrativa (CARNEIRO, 2000). 

                                                             
1 A preocupação do Estado Novo com a formação da mão de obra e da elite 
dirigente não se restringe apenas ao campo da educação, está em consonância 
com a saúde. Por isso a concentração dessas duas áreas num mesmo Ministério. 
Sobre a questão da saúde, consultar a dissertação de Frederico Brittes Nordin 
GARCIA. Colônias de férias: a formação do estudante ideal no Rio Grande do Sul 
(1938-1945). Defendida em 2009 na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
PUCRS. 
2 Historicamente comprováveis ou não, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, 
por exemplo, reivindicam uma história de separatismo. 
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O texto da professora. Olga Acauan Gayer, Diretora Geral da 
Instrução Pública, em 28 de agosto de 1940, esclarece o pensamento da 
época: 

No entanto, o processo de unificação nacional que supõe identidade de 
origens e de formação, comunhão de ideias e de sentimentos, de 
lembrança e de aspirações, é suscetível de ser desviado ou retardado, 
sob a pressão de causas interferentes de desintegração e diferenciação. 
No caso brasileiro avulta, entre elas, a influência contínua de 
contingentes raciais diversos, portadores de tradições, línguas e 
costumes estranhos. (APUD: LENZI, 1940, p. 47). 

A questão do idioma é chave no projeto nacionalista (HOBSBAWM; 
CARRETERO) e no caso brasileiro não foi diferente, como podemos 
observar. Em relação aos imigrantes, Francisco Campos, ministro da 
Educação e Saúde Pública entre 1930 e 1932 e também responsável pela 
elaboração da constituição de 1937 (MORAES, 2000, p. 17), destacou a 
extrema importância da “nacionalização do ensino primário nos estados de 
acentuada imigração de origem estrangeira”. Principalmente no Rio 
Grande do Sul onde, em muitas escolas, a educação era em língua 
estrangeira (SCHWARTZMAN, 1983, p. 362). Em Santa Cruz, por exemplo, 
onde a grande maioria das escolas era vinculada às Igrejas – sejam 
católicas ou evangélicas –, as aulas eram ministradas em alemão3, 
normalmente, por sacerdotes (KIPPER, 1979).  

O projeto nacionalista de Vargas, que sustentava o Estado Novo, 
estava relacionado à ideia de “perigo alemão” (PERAZO, 1999, p. 21). O 
perigo se referia, também, aos interesses econômicos dos luso-brasileiros, 
internamente, e dos Estados Unidos da América, externamente. No entre 
guerras, a atividade comercial de teuto-brasileiros com a Alemanha 
cresceu, superando a importância de antes da I Guerra. Nesse comércio, o 
Rio Grande do Sul assumiu papel de destaque, despertando ira em norte-
americanos e luso-brasileiros, contribuindo para as violências contra os 
imigrantes. Os germânicos tinham a hegemonia de vários setores 
econômicos e o Estado Novo reagiu com restrições a sua participação em 
órgãos de produtores. Eles protestaram em vão, pois “não se pode 

                                                             
3 Para os fins deste artigo usaremos o termo alemão para designar os diferentes 
idiomas (ou dialetos) falados no Brasil oriundos da região conhecida, hoje e no 
período estudado, como Alemanha. O mesmo termo aplica-se aos imigrantes 
alemães e seus descendentes, também chamados aqui por teuto-brasileiros ou 
germânicos. 
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esquecer que nas ditaduras fascistas, além e aquém, das acomodações 
corporativistas, a violência policial e a censura, escondem e impedem as 
contestações” (FACHEL, 2002, p. 80-83). A nacionalização foi uma medida 
de contenção do avanço político e econômico dos imigrantes alemães e 
um dos aspectos totalitários do Estado Novo (ibidem, 159, 59) 

O Sistema de Ensino teve papel importante no processo. Entre as 
medidas nacionalizantes adotadas pelo governo está (1) a obrigatoriedade 
do ensino em língua portuguesa, conforme caput do artigo 85 do Decreto-
Lei nº 406/38, que também estabelece, no quarto parágrafo, (2) a 
obrigatoriedade do “ensino da história e da geografia do Brasil”. Sobre 
essas disciplinas o Decreto nº 3010/38 – que regula o Decreto-Lei nº 
406/38 – no parágrafo único do artigo 273 especificava: “para o curso 
secundário, o programa será o do ensino das mesmas matérias no Colégio 
Pedro II; para o curso primário, o das escolas primárias mantidas pela 
Prefeitura do Distrito Federal”. O decreto-lei 868/38 “definia a 
nacionalização integral do ensino primário de todos os núcleos de 
população de origem estrangeira”. E o decreto-lei 1545/39 estabelecia que 
os brasileiros descendentes de estrangeiros deveriam adaptar-se ao meio 
nacional “através do ensino e do uso da língua portuguesa e da 
aprendizagem da história do Brasil.” (PERAZZO, 1999, p. 46).   

A sequência de legislação sobre a questão do idioma e da história 
não consiste déjà vu das leis portuguesas que proibiam a escravização 
indígena na colônia americana no século XVI, ao contrário. A inclusão do 
ensino de história nas escolas ocorre “no final do século XIX [...] como um 
procedimento para a criação de identidade” e de formação de fidelidade 
ao Estado (CARRETERO, 2007, p. 22) e a “unificação do idioma se impõe 
como condição para a transmissão de relatos compartilhados [história em 
comum], o que é central em todo o projeto de educação patriótica” (Idem, 
1999, p. 41).  

Tomando a História, parte da escola e disciplina, como “ponto de 
articulação chave entre Estado e sociedade” (ibidem, p. 38), a leitura 
atenta de livros didáticos e paradidáticos de história adotados em escolas 
durante o Estado Novo mostra um aspecto interessante das políticas 
públicas para a educação dentro do contexto da nacionalização. A 
propagação de ideias cívico-patrióticas se deu na cultura escolar de forma 
explicita através de publicações, imagens no material escolar, nas 
organizações paraescolares, nas festas, etc. procurando “viabilizar 
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processos emocionais de integração nacional” (MONARCHA, 1999, p. 62-
63). Sendo assim, faremos uma breve análise dos livros Meu Brasil (1945), 
de Sérgio D.T. Macedo, e História da Civilização para o quarto ano Ginasial 
(1943), de Joaquim Silva. O primeiro é um material paradidático e o 
segundo é um livro didático cujo autor era adotado pelo então Gimmnásio 
Pelotense4. 

 

A História do Meu Brasil e a militarização da juventude 

Em Meu Brasil, Macedo assume o eu lírico de um pai que conta ao 
filho – entusiasmado com a ideia de ser soldado – as histórias das guerras 
das quais o Brasil participou. Dessas histórias se fez o livro para que os 
meninos aprendessem a amar a pátria onde nasceram. Chamo atenção 
para o termo no contexto da campanha de nacionalização na educação, 
voltada à assimilação da brasilidade pelos filhos de imigrantes, uma vez 
que, com a instauração do Estado Novo, o estrangeiro passou a ser visto 
como uma ameaça à segurança nacional e à construção da identidade 
nacional (PERAZZO, 1999, p. 34). Pois bem, a criança nascida no Brasil não 
era um descendente de alemão, italiano, etc., e sim um brasileiro, devendo 
amar sua pátria, e não a de seus pais. O livro Coloninhos demonstra muito 
bem o esforço da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul em 
despertar nos filhos dos colonos o sentimento nacionalista e a tarefa de 
propagá-lo em suas comunidades, nas palavras de Caccioatori:  

Essa nacionalização sentimental é a mais duradoura e mais eficiente. 
Essa geração [...] falará penas uma língua – a nossa língua, amará 
unicamente a uma pátria – a nossa, integrada dentro de uma mesma 
tradição e de uma mesma história (APUD: LENZI, 1940, p. 19). 

A preocupação do autor de Meu Brasil é exaltar as façanhas 
patrióticas dos brasileiros, mesmo antes de haver Brasil, isto é, já no 
período colonial quando os heróis lutaram para “defender seu país” 
(MACEDO, 1945, p. 21). Sentimento partilhado por Joaquim Silva, em seu 
História do Brasil para o quarto ano Ginasial, de acordo com o ‘último 
programa oficial’ (1943), relatando igualmente “épicos episódios” (p.73) da 
história do Brasil onde aparecem os heróis nacionais, defensores da 

                                                             
4 Conforme relato de José Bacchieri Duarte, em AMARAL, Giana Lange do (org). 
Gymnasio Pelotense, Colégio Municipal Pelotense: entre a memória e a História. 
1902-2002. Pelotas: Educat, 2002. p. 70. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
379                                                                                      [anais] 

unidade territorial. Nesse sentido, o Rio Grande do Sul é apresentado 
como defensor da fronteira no livro didático, sendo a Revolução 
Farroupilha a revolta regional que recebe maior destaque em número de 
páginas. Sobre Davi Canabarro, Silva escreve em nota de rodapé: 

O valente chefe farroupilha, quando Caxias dirigia o exército 
pacificador, teve de Rosas oferecimento de auxílio de tropas; mas 
repeliu indignado as ofertas do déspota argentino com essas nobres 
palavras: ‘Senhor, o primeiro soldado de vossas  tropas que atravessar a 
fronteira, fornecerá o sangue com que será assinada a paz de Piratini 
com os imperiais. Acima de nosso amor à república, colocamos nosso 
brio, a integridade da pátria. Se puserdes agora os vossos soldados na 
fronteira, encontrareis, ombro a ombro os soldados de Piratini e os 
soldados do Sr. D. Pedro II’ (1943, p. 47). 

Ambos consistem em tenaz trabalho de inculcar nos estudantes os 
ideais nacionalistas e os valores cívicos. Assim como no governo de D. 
Pedro II e nos primeiros anos da República, o Estado Novo precisou criar 
seus heróis, os modelos a serem seguidos pela juventude. O Ministério da 
Educação e Saúde Pública desenvolveu um conjunto de ações com objetivo 
de produzir a “imagem mítica do chefe da nação” e da coesão entre 
brasileiros em torno desse líder e incutir nas crianças e jovens idéias cívico-
patrióticas (MONARCHA, 1999, p. 60).  Tanto em Meu Brasil quanto em 
História do Brasil todos esses pontos estão presentes. Naquele, no tópico 
“Nosso Presidente” Macedo preocupa-se em demonstrar as qualidades de 
Vargas, um amigo das crianças, descrito como bom, liberal, tolerante, 
democrata, seu objetivo é a felicidade do Brasil. Atribui-lhe a formação de 
“um sadio sentimento nacionalista” entre a população. No final da página 
44, em destaque, o ‘pai’ ensina ao filho: “Aprende a querer bem, meu 
filho, ao homem bom que nos governa.” (MACEDO, 1945, p. 43-44). Silva 
destaca a prevalência de leis e a preocupação do governo com educação e 
saúde pública, a nacionalização e regulação do trabalho (1943, p. 179). O 
Estado autoritário é o criador e agente da nação e o líder, a encarnação da 
nação. “No totalitarismo, encontramos a exacerbação dessa tendência. O 
chefe é quem unifica o grupo” (SOUZA, 2004, p. 110). 

A coesão nacional perpassa por todos os tópicos de Meu Brasil, 
embora muitos deles sejam dedicados a personagens específicos – como 
Caxias, D. Pedro II – apresentados como exemplos do patriotismo, da 
bravura, da astúcia, da generosidade, da índole pacífica do povo brasileiro 
devendo, portanto, serem seguidos pela juventude. Aliás, o patriotismo 
nascera no campo de batalha (MACEDO, 1945, p. 20)! Sendo assim, é 
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importante ter alma de soldado, embora não o seja, como os bandeirantes 
(ibidem, 23-24). A primeira grande demonstração da coesão nacional 
ocorreu durante a Grande Guerra do Brasil, isto é, a Guerra do Paraguai, 
com a união dos brasileiros contra a invasão inimiga. Nada melhor que um 
conflito internacional para estimular o nacionalismo (HOBSBAWM, 1990, p. 
112). A guerra contra os holandeses, as lutas em defesa de Sacramento 
demonstram a “tradição militar” do Brasil (MACEDO, 1945, p. 26), assim 
como a luta contra a resistência de portugueses na Bahia à independência, 
entre outras demonstrações regionais de patriotismo. Já a Guerra do 
Paraguai mobilizou voluntários de toda a parte uma vez que o Brasil não 
contava com efetivo suficiente (ibidem, 33-34), afinal os exércitos 
paraguaios eram muitas vezes maior e melhor armados que os brasileiros e 
argentinos (SILVA, 1943, 72). Logo “todo o Brasil, como um só homem, se 
levantou contra o ditador Solano Lopez formando corpos de ‘Voluntários 
da Pátria’ em todas as províncias” (MACEDO, 1945, p. 37). 

Nesses eventos militares são descritas as características do povo 
brasileiro: além de patriota, é bravo, a exemplo dos próprios bandeirantes 
os quais com sua marcha aumentaram o Brasil (ibidem, p. 23). Nas lutas 
pela independência, na Bahia, o corneta Luiz Lopes que ao invés do toque 
de retirar, teria tocado “avançar” e “degolar”, amedrontando os 
portugueses contrários à independência do Brasil os quais acabaram 
derrotados (MACEDO, 1945, p. 23; SILVA, 1943, p. 14). Novamente a 
Grande Guerra5 do Brasil é impar em demonstração de bravura dos 
‘Voluntários da Pátria’, de soldados como Marcilio Dias, Antonio Joaquim 
Rodrigues Torres e Francisco José de Lima Barros que morreram lutando 
pela pátria – “é belo morrer pela Pátria” (MACEDO, 1945, p. 52). Ao 
primeiro, os adjetivos são coragem e disciplina. Luiz Alves de Lima e Silva, o 
Duque de Caxias, encarna e generosidade, é chamado ‘O Pacificador’ por 
Macedo e generoso, cavalheiresco, de “elevado civismo”, por Silva (1943, 
p. 51). O Marechal Manoel Luiz Osório “foi estudando e trabalhando que 
[...] formou o belo caráter que todos tanto admiram” (MACEDO, 1945, p. 
47). A astúcia é representada pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva: 
diante dos índios, colocou álcool em um prato e acendeu fogo, então 
alegou que se eles não contassem onde havia ouro queimaria os rios como 
queimou a ‘água’ do prato. Os índios, assustados com o homem que 
colocava fogo na água, contaram-lhe onde havia ouro (ibidem, p. 24). 

                                                             
5 A Grande Guerra referida pelos autores é a Guerra do Paraguai. 
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Virtude atribuída, por Silva, a Barroso que Barroso arremessou seu navio 
contra embarcações paraguaias, destruindo-as, tática imitada na guerra 
austro-ítalo-prussiana (1943, p. 75).  

A imagem do índio continua a ser do selvagem, ignorante frente à 
civilidade do homem branco. Sobre o negro não é diferente. Na única 
passagem de Meu Brasil onde há referência ao elemento africano o termo 
empregado é “pretinho” (p. 42). Silva é, com perdão da ironia, elucidativo 
ao justificar a escravização do africano devido à falta de mão de obra, pois 
havia poucos colonos portugueses, os índios – além de pouco eficientes – 
contavam com a “generosa proteção dos jesuítas” e a escravidão militar 
era comum na África, sendo fácil a compra de prisioneiros. Os “infelizes 
africanos” desejavam chegar ao Brasil, uma vez que “os novos senhores 
seriam menos desumanos que os da África ou os tumbeiros”. As leis e a 
benevolência da maioria dos senhores, influência da religião diminuiriam 
as dificuldades do cativeiro (ibidem, p. 81-82) 

A coragem também é atributo das mulheres, afinal, “A mulher 
brasileira sempre foi patriota”. Maria Quitéria de Jesus e Jovita Alves 
Feitosa vestiram-se de homem para lutar por sua pátria. A primeira em 
defesa da independência contra os portugueses na Bahia; a segunda, na 
Guerra do Paraguai na qual Dona Ana Néri cuidava dos feridos (MACEDO, 
1945, p. 53-55). A freira Sóror Joana Angélica, já idosa, enfrentou com a 
vida os portugueses que invadiram o convento também na luta pela 
independência na Bahia (MACEDO, SILVA). 

Em diversos momentos Macedo cita Olavo Bilac, considerado um 
apologista do exército, para quem o Brasil devia defender-se da ambição 
alheia, preservar a memória, a religião, a tradição, o idioma, o passado 
(1945, p. 69-70). Há uma declaração do poeta às crianças onde as ensina a 
amar e ter orgulho da terra onde nasceram, que abriga e enriquece quem 
trabalha (ibidem, p. 64). Também destaca os feitos do Padre Bartolomeu 
de Gusmão, o primeiro a subir ao céu com um balão – a Passarola – e de 
Santos Dumont, inventor do avião. 

Contudo, consideramos dois os pontos mais importantes: o 
primeiro ‘a guerra de hoje – a nossa Força Expedicionária’ onde Macedo 
explica que o Brasil está em guerra “para vingar a afronta feita à nossa 
terra e a nossa bandeira [...] pelos nazistas” ao atacar barcos nacionais de 
comércio em território marítimo brasileiro, matando homens mulheres e 
crianças. O Brasil, então, entrou na luta ao lado de americanos e ingleses, 
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dos que buscam justiça e dignidade para todos (ibidem, p. 59).  E Silva 
esclarece em nota a necessidade de “preservar a América da cobiça dos 
conquistadores” para tal seus povos deveriam se unir. O Brasil mantinha-se 
neutro em relação à guerra, quando “uma nação americana” – os EUA – foi 
agredida e, conforme os acordos de paz, o governo brasileiro ficava 
obrigado a manifestar solidariedade à “nação irmã agredida”. Então 
rompeu relações com os países do Eixo, não configurando uma “atitude 
agressiva”. Porém, nas palavras de Silva, nossos navios foram atacados no 
atlântico e “sem resposta aos protestos feitos pela violência que sofríamos, 
tomou então o governo a resolução de procurar nos bens dos súditos do 
“Eixo” aqui residentes uma compensação pelos prejuízos que seus 
submarinos nos causavam.” (1943, p. 192).  

Então, em 18 de agosto de 1942: 

Cinco navios de nossa marinha mercante, navegando em nossas águas 
[segundo a nota de rodapé, em Sergipe], transportando dum a outro 
porto do nosso litoral famílias, viajantes e militares, foram brutal e 
covardemente atacados por submarinos que os puseram a pique. Mais 
de 600 brasileiros, homens, mulheres, crianças, sucumbiram no 
inominável atentado.  Pela afronta à nossa bandeira e inqualificável 
ataque à nossa soberania, a alma nacional vibrou indignada, apoiando 
com vivas demonstrações de patriotismo e atitude digna de governo, 
que declarou estado de guerra com as nações agressoras (22 de agosto 
de 1942) (ibidem, p. 193). 

Nesse trecho o autor justifica a participação do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial junto aos Aliados, no entanto contribuiu para alimentar o 
preconceito étnico aos teutos. O pan-americanismo é particularmente 
defendido por Silva. No governo de Vargas é possível identificar elementos 
do totalitarismo como a “unidade cultual como característica básica da 
nação; um projeto educacional de valorização do trabalho, da pátria e da 
família”, a luta anticomunista (PERAZZO, 1999, p. 36), formas de ação da 
repressão policial (FACHEL, 2002), entre outros. Ao passo que o 
alinhamento com os Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra 
implica o rompimento com a Alemanha. E o Brasil fica cada vez mais sob a 
influência norte-americana, afinal o pan-americanismo é a forma através 
da qual o Tio San pretendia “conquistar” a América (PERAZZO, 1999, p. 38). 
Igualmente justificaria a aliança com os Estados Unidos, o consequente 
rompimento com a Alemanha e a perseguição ao germânico (perigo 
econômico e político do alemão às oligarquias locais em decadência). 
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O segundo ponto é o último tópico de Meu Brasil: em “para ser um 
homem” o pai ensina ao filho que um homem para ser forte não poderia 
fumar nem beber. O álcool causaria tuberculose. Para ter saúde precisaria 
praticar esportes e o Brasil “precisa[ria] de filhos fortes e sadios”. Elege a 
natação como o melhor esporte. Conclui: 

Se você quer ser soldado, meu filho, se você quer ser um brasileiro útil à 
sua pátria em qualquer profissão – porque em todas as profissões a 
gente pode servir à pátria – se você quer ser brasileiro de verdade, ame 
a pátria acima de tudo, não consinta que se fale de seu povo, tema a 
Deus e cumpra os seus deveres, custe o que custar! (1945, p. 84). 

A atividade física era preocupação especial do governo, já que “o 
regime de Vargas via a necessidade de constituir indivíduos fisicamente 
dotados e com condições de engrandecer a nação, para assim levar 
adiante seu plano modernizador (GARCIA, 2009, p. 9), essa é outra 
semelhança com o governo de Hitler, segundo Perazzo (1999, p. 38). 

 

O Meu Brasil “é um produto da Cruz e da Espada”6 

Joaquim Silva é cuidadoso ao abordar a questão religiosa e é 
bastante simpático à maçonaria, inclusive destacando seu, na opinião do 
autor, relevante papel nas independências com sua ação “de beneficência, 
auxilio mútuo e liberdade. Diferente das diretrizes europeias, 
antirreligiosa, no Brasil sacerdotes estavam filiados às lojas maçônicas 
(1943, p. 58-59). Já Sérgio Macedo é categórico: “O Padre e o Soldado 
construíram a nossa terra” (1945, p. 22). A Igreja Católica era forte aliada 
na “mobilização política contra o liberalismo e o comunismo” e 
desempenhava papel importante “na reafirmação dos valores relacionados 
à disciplina, à ordem e ao respeito à autoridade” (MORAES, 2000, p. 236). 
A aliança entre Estado e Igreja contribuía para neutralizar os elementos de 
conflito. Essa união manifestou-se no campo do trabalho, por meio dos 
Círculos Operários (SANTOS, 2008). Na educação, influenciada pela 
corrente Tradicional ou Católica, expressa través do próprio ensino 
religioso católico, assim como do ensino de história.  

 

                                                             
6 MACEDO, 1945, página 22. 
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Ser brasileiro implicava amar e demonstrar esse amor à pátria; 
conhecer, incorporar e reproduzir as virtudes dos heróis nacionais; não ser 
luterano; zelar pela saúde com hábitos saudáveis, praticar esportes e, 
principalmente, falar o português. E isso se aprendia nos eventos cívicos, 
na Igreja, na escola ou na delegacia – a revista Vida Policial demonstra 
“que o totalitarismo estava alicerçado no binômio propaganda/repressão” 
(FACHEL, 2002, p. 101). Na escola, também alvo da polícia (ibidem, 171), o 
ensino de história era objeto de especial controle estatal, conforme 
observamos na legislação sobre o tema. E os livros em questão dão indícios 
de que a campanha de nacionalização no ensino foi além dos aspectos 
administrativos (leis, instituições), de eventos cívicos e/ou da repressão: 
abarcou as práticas cotidianas educativas. Nacionalização e escola 
formaram um sistema de comensalismo, deixando marcas profundas que 
ressoam até hoje. Mesmo em Pelotas, em que o primeiro pensamento não 
remete aos imigrantes alemães, pois a bibliografia tradicional não 
considera essa região como de imigração contrariando a realidade. 
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“Se juntar as 10 não quebra”: Memórias de membros da 
Associação FRAGET 

Érica Lopes de Lima1 

 

“[...] foi um dia de chuva, muita chuva, muito barro e vieram os 
tratores derrubando os chalezinhos” (Entrevista com Bernadete Lovatel em 
20/02/2008). Assim Bernadete começa a narrar o evento considerado o 
ponto de origem da Associação de Vilas Reunidas FRAGET, fundada em 
1981, congregando moradores das vilas Farroupilha, Real, Aurora, 
Guabiroba, Elza e Treptow, localizadas no bairro Fragata em Pelotas.  

O episódio, relatado acima, trata da expulsão de um grupo de 
pessoas do terreno que ocupavam2 para a construção da Cohab Guabiroba, 
na década de 1970. O local escolhido para implantação da Cohab, 
empreendimento financiado pelo Banco Nacional de Habitação - BNH, já 
era habitado por cerca de 60 famílias para as quais não se direcionavam os 
apartamentos que ali foram construídos. A primeira solução apontada 
pelas autoridades foi o deslocamento dessas pessoas para o chamado 
Corredor do Pestano, zona norte da cidade, o que provocou protestos em 
função da distância do local. Por fim, as famílias se alojaram numa área, ao 
lado da que anteriormente ocupavam, a qual passou a ser conhecida como 
Vila Guabiroba. Contudo, não foram oferecidas, pelo poder público, as 
mínimas condições de infra-estrutura para o estabelecimento dessas 
moradias, situação típica para os loteamentos mais distantes do centro da 
cidade como descreve Rosa Rolim de Moura3.  

 A partir do episódio da remoção e diante das dificuldades 
enfrentadas pelas famílias da Vila Guabiroba, mas que também eram 
vivenciadas pelos moradores das vilas vizinhas, o caminho encontrado foi:  
luta, resistência, organização, e, principalmente, “a nossa arma era a nossa 
                                                             
1  Universidade Federal de Pelotas, especialista em História do Brasil. 
2  Essas famílias ocupavam a área de forma irregular, ou seja, não eram 
proprietárias do terreno.  
3 Rosa Rolim de Moura defendeu tese intitulada “Habitação Popular em Pelotas 
(1880-1950): entre políticas públicas e investimentos privados”. Na tese são 
abordadas as tipologias habitacionais populares, o processo de expansão urbana 
com a formação dos loteamentos, responsáveis pela segregação física e social e 
pela exclusão urbanística das camadas pobres em Pelotas. 
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união” (Entrevista com Bernadete Lovatel em 20/02/2008). A união 
também é enfatizada por Santo Paulo da Cunha usando a seguinte 
ilustração: “[...] pega 10 varinhas, pega uma tu quebra, pega outra tu 
quebra, pega outra tu quebra, mas tu juntou as 10 varinhas tu não quebra 
elas, não quebra, não fica quebrado. Pode quebrar uma a uma, agora se 
juntar as 10 não quebra” (Entrevista em 1º/3/2008).  

Esta comunicação4 apresenta a análise desenvolvida sobre a 
percepção de alguns moradores das vilas abrangidas pela Associação 
FRAGET, e membros fundadores desta, a respeito de suas atuações, 
através da Associação, na configuração do lugar onde vivem. Para tal 
foram realizadas entrevistas com: Bernadete Lovatel, 51 anos, assistente 
social, moradora da Vila Real há 25 anos, mas com participação na 
Associação FRAGET desde sua origem através do curso de Serviço Social da 
Universidade Católica de Pelotas; Santo Paulo Rossales da Cunha, 77 anos, 
pedreiro, eletricista, ferreiro e carpinteiro, morador da Vila Guabiroba há 
40 anos, e Círio Machado Almeida, 60 anos, professor, morador da Vila 
Aurora desde 1981, que foi o primeiro secretário da Associação.  

A metodologia da História Oral Temática foi empregada por se 
considerar que as fontes orais constituem “um instrumento privilegiado 
para o estudo das representações que os indivíduos e seus grupos 
constroem de seu espaço de atuação ou de seu trabalho, através de uma 
reflexão sustentada na memória” (Fernandes, 1997, p.161). 

O trabalho orientou-se, ainda, pela concepção de Paul Thompson, 
ao defender que a experiência de vida de todo tipo de pessoa seja utilizada 
como matéria-prima para a história, “[...] pois toda comunidade carrega 
dentro de si uma história multifacetada de trabalho, vida familiar e 
relações sociais à espera de alguém que a traga para fora” (1992, p.217).  

                                                             
4 O presente trabalho foi elaborado a partir do artigo “Se juntar as 10 não quebra” 
Memórias de união e lutas de membros da Associação FRAGET, que contou com a 
orientação da Profª. Drª. Lorena Almeida Gill, apresentado, em 2008, como 
requisito parcial para conclusão do curso de especialização em História do Brasil 
pela Universidade Federal de Pelotas. 
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A narrativa dos colaboradores5 esteve permeada por questões 
relativas a problemas urbanísticos, as deficiências na infra-estrutura do 
lugar onde construíram suas casas e vivem com suas famílias tem sido o 
principal objeto de suas reivindicações. Diante disso, a pesquisa inseriu-se 
no estudo sobre os bairros com sua lógica própria, diferente do centro, o 
que os distancia da cidade e o que os identifica como parte dela.  

Cury (2007) escreve que o bairro é lugar de pertencimento e 
construção de identidades urbanas bastante significativas à medida que 
recorta micro universos de sobrevivência e convivência social. É nos bairros 
que surgem tipos de organização que “[...] constituem uma forma 
específica de mobilização popular, com espaço próprio, diverso daquele 
ocupado pelos sindicatos e partidos” (Durhan, 1984, p.25). Essa forma de 
mobilização, na qual a Associação FRAGET enquadra-se, oferece uma 
oportunidade excelente quando se busca compreender a mobilização sob 
a ótica dos indivíduos que dela participaram, porquanto envolve questões 
fundamentais do seu cotidiano.  

Inicialmente o valor da Associação está nas melhorias conquistadas para 
aquela região, mas “não tem dinheiro que pague” é o que responde Santo 
Paulo, quando questionado sobre a importância dela em sua vida. 
Bernadete e Círio atribuem ao envolvimento com a FRAGET uma parcela de 
responsabilidade na formação de suas personalidades: “Eu tributo toda a 
minha construção de homem, de cidadão, com esses envolvimentos” 
(Entrevista com Círio Almeida em 1º/03/2008). E mesmo na sua formação 
profissional: “Hoje posso dizer que graças à minha atuação na Associação, 
eu me formei como assistente social, em 83” (Entrevista com Bernadete 
Lovatel em 20/02/2008). Bernadete lembra que sua experiência na 
Associação trouxe um aprendizado prático que “não se aprende em banco 
escolar”.  

A partir das falas dos entrevistados, a história da Associação passou a fazer 
sentido como parte da história de seus integrantes. Nas suas memórias e, 
por conseguinte, na concepção deste trabalho, por vezes Associação 
FRAGET será o nome dado a um projeto que uniu esses indivíduos levando-
os à ação. Essa ação, por sua vez, foi determinante na configuração do lugar 
onde moram, entendendo que este é mais do que o endereço de suas 

                                                             
5 Por colaboradores chamo os entrevistados, pois, de acordo com José Carlos Sebe 
Bom Meihy (1998) a moderna história oral prefere a palavra colaboradores e não 
atores, informantes ou objeto de pesquisa. 
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residências, é o lugar onde construíram suas relações sociais de amizade e 
familiares, é o seu território6, utilizando o conceito de Raquel Rolnik.  

Nesse sentido a intenção não foi escrever a história de uma 
instituição, mas a história de um processo de lutas empreendido por um 
grupo de pessoas e a forma como elas sentem e enxergam tais lutas. Para 
isso, a utilização dos relatos orais tornou-se fundamental, pois permitem 
“esclarecer o lado subjetivo dos processos sociais, isto é, conhecer como 
esses processos são experimentados, vividos e sentidos pelos indivíduos” 
(Pereira, 1997, p.91). Entendendo que a subjetividade, conforme coloca 
Portelli (1996), não é algo negativo para análise histórica, não precisa ser 
exorcizada, mas sim compreendida e utilizada já que constitui uma 
característica indestrutível dos seres humanos. 

Foi possível observar, nos vários assuntos abordados pelos 
narradores, a importância que conferem às suas atuações, mas sempre 
como parte de um trabalho desenvolvido pela Associação, como membros 
desta. Em alguns casos fica mesmo difícil distinguir, como em meio às 
expressões ‘a gente’ da Bernadete, o que constitui ações individuais e o 
que é ação do grupo. Ela mesma consegue perceber isso.  

Nesse processo a gente, porque a gente tinha uma ligação muito forte com 
a Vila, e a gente começou a morar junto, era um contato direto. E eu falo 
muito a gente porque hoje eu moro aqui, e a gente não consegue nem 
separar nem como técnico, como morador, como assim... fazendo parte da 
comunidade. (Entrevista em 20/02/2008) 

Tal situação pode ser explicada, conforme a perspectiva de Michael 
Pollak, entendendo-se memória como um elemento constituinte do 
sentimento de identidade “[...] na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência 
de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (1992, p.5).  O 
autor explica, ainda, o aplicável conceito de identidades coletivas, que 
seriam “todos os investimentos que um grupo deve fazer ao longo do 
tempo, todo o trabalho necessário para dar a cada membro do grupo [...] o 
sentimento de unidade, de continuidade e de coerência” (1992, p.7).   

Por vezes, os colaboradores mostraram-se mais como os defensores 
de uma ideia, a saber, a ideia de que a Associação teve um papel 

                                                             
6 De acordo com Rolnik: “Não existe um território sem um sujeito, e pode existir 
um espaço independente do sujeito. O espaço do mapa dos urbanistas é um 
espaço; o espaço real vivido é o território” (1992: 28). 
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importante e desempenhou, com sucesso, esse papel. Com isso, eles 
podem olhar, também, para as suas vidas como algo coerente, repleto de 
lutas bem sucedidas das quais podem orgulhar-se. Souza e Janetti  nos 
falam, justamente, que a memória atribui significados às coisas “para que 
sejam portadoras de ideias, valores e normas sociais, desta forma, as 
imagens veiculadas pela memória devem ser compreendidas como 
representações” (1997, p.313).  

A postura dos entrevistados deixa claro o desejo de transmitir uma 
imagem positiva da FRAGET. Seja quando contam da ‘intrepidez’ com que 
a Associação enfrentou o poder público, ou quando enfatizam que: 
“Nunca, nunca houve [...] quem interferisse no trabalho da Associação, 
todo mundo gostava” (Entrevista com Santo Paulo da Cunha em 
1º/03/2008). Pollak explica que “entre aquilo que o relato tem de mais 
solidificado e de mais variável, podemos encontrar aquilo que é mais 
importante para a pessoa” (1992, p.10). Mesmo porque a memória é 
seletiva, o registro do acontecido é parcial e feito conforme o percebemos 
e o sentimos naquele momento e, ainda, como o percebemos no 
momento em que o narramos. Nesse sentido, Joel Candau (2002) nos 
adverte que a memória é também uma arte da narração, não sendo 
possível avaliar os relatos a partir dos critérios de verdadeiro ou falso, mas 
que em toda narração existe uma verdade de quem a conta, embora 
geralmente haja uma distância em relação à pretendida ‘realidade dos 
fatos’. 

 

Construindo um lugar de viver: As principais lutas 

Após recordarem o episódio da remoção das famílias do local onde 
foi construída a Cohab Guabiroba, identificado como um dos fatos mais 
marcantes da história do grupo, as narrativas seguiram o percurso das 
lutas pelo atendimento às necessidades básicas dos moradores.  

As vilas Guabiroba e Farroupilha não eram abastecidas com energia 
elétrica, por essa razão, os moradores dessas áreas encamparam uma das 
mais importantes brigas, com o apoio dos vizinhos, membros da 
Associação. Bernadete, que nesse período ainda não residia na Vila Real, 
morava do outro lado da Avenida Duque de Caxias, conta que certa noite, 
ao olhar para a região da FRAGET, teve a impressão de “que a cidade 
estava pegando fogo” (Entrevista em 20/02/2008). Tratava-se de uma idéia 
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colocada em prática pelo Santo Paulo, o Círio Almeida e outros moradores. 
Após manifestações e passeatas reivindicando a instalação da energia 
elétrica, que não surtiram efeito, Círio narra que 

Num belo dia, num final de semana se eu não estou equivocado, 
construíram candeeiros. Pegaram latas dessas de três quilos e seiscentos de 
tinta, botaram óleo queimado, pano e terra e, em cima de cada poste na 
frente da sua casa, botaram fogo naquilo como uma exemplificação de que 
não existia luz (Entrevista em 1°/03/2008).  

Santo Paulo se emociona ao lembrar-se do episódio: “Era até 
bonito, de noite, de ver, parecia uma cambada de louco com aquele monte 
de luzinha acesa” (Entrevista em 1º/03/2008) e conclui que “valeu a pena”. 
E a Bernadete, que lamenta não ter câmera fotográfica para ter registrado 
o momento, afirma que esse protesto fortaleceu a luta. O movimento 
chamou atenção da imprensa e também dos responsáveis pela Companhia 
Estadual de Energia Elétrica – CEEE que, então, providenciou a instalação 
do serviço.  

Os sorrisos, olhares e silêncios que foram notados, enquanto esta 
passagem era recordada, demonstram uma alegria e satisfação que não é 
possível traduzir apenas em palavras. Está aí outro privilégio de que 
desfrutam os pesquisadores da História Oral, a possibilidade de se 
observar manifestações reveladoras de sentimentos que transparecem, 
por vezes, mais nas expressões faciais e corporais do que nas palavras. 

Outra reivindicação da Associação era com relação ao 
abastecimento de água nas residências, pois os moradores precisavam se 
dirigir às bicas, instaladas no bairro, para proverem água ao consumo. “Se 
tu fosses para fila às 5 da manhã, tu irias encontrar fila com 10, 15 famílias 
pra encher o balde de água para levar para casa” (Entrevista com 
Bernadete Lovatel em 20/02/2008).  

Santo Paulo não esquece as brigas que aconteciam nas filas e conta 
que os moradores começaram a instalar, por conta própria, bicas de 50 em 
50 metros. Além disso, por mais de uma vez, acamparam na frente da 
Prefeitura e até lavaram roupas no chafariz para chamar atenção quanto a 
essa necessidade.  

Verificou-se que os depoentes não participaram pessoalmente 
desse protesto, no qual teriam lavado roupas no chafariz, entretanto, 
como esse é mais um evento da história da Associação, da qual 
consideram-se guardiões e, portanto, incumbidos de relatar, não deixaram 
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de mencioná-lo. Pollak esclarece que a memória é constituída tanto pelos 
acontecimentos vividos pessoalmente, como pelos acontecimentos 
“vividos por tabela, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 
coletividade à qual a pessoa se sente pertencer” (1992, p.02). E, de acordo 
com Halbwachs, a memória é enriquecida por esses “bens alheios” que 
uma vez enraizados “não se distinguem mais das outras lembranças” 
(2004, p.82).  

A luta pelo transporte coletivo também se insere entre as principais 
reivindicações. O que desejavam era garantir o direito de locomoção, o 
acesso a outras regiões da cidade, de poder chegar ao trabalho, ao 
hospital, à escola. Uma busca que se relaciona, perfeitamente, com a 
própria busca pelo direito a cidadania.  Conforme Milton dos Santos:  

Por toda a parte, estar distante é sinônimo de ser prejudicado; nos países 
subdesenvolvidos, estar distante é ainda pior; é se condenar a ser pobre. O 
termo distância deve ser tomado numa acepção socio-econômica que 
caracteriza a situação geográfica das periferias; não é uma questão de 
distância física, mas de acessibilidade (1979, p. 229 -  230).  

Essa ‘distância’ a que estavam submetidos os moradores das zonas 
periféricas, era mais do que o fruto do descaso e desconsideração por 
parte dos governos, ou do desinteresse das empresas de transporte 
coletivo, representava a própria condição daqueles que “não deveriam” 
fazer parte da cidade, por mais que, de fato, fizessem parte dela. 

De todo modo, a implementação das linhas de ônibus que passaram 
a fazer seu percurso no interior das vilas, e não mais apenas pela Avenida 
Duque de Caxias, significa que essa foi mais uma batalha vencida na guerra 
pela melhoria das condições de vida e moradia. A atuação da Associação 
nesse processo foi significativa, porquanto participou de inúmeras 
reuniões no Gabinete do Prefeito e na Secretaria de Obras. A partir dessas 
reuniões, os próprios moradores das regiões envolvidas definiram, junto 
com a empresa de transporte, os roteiros das linhas e os locais das paradas 
dos ônibus.  

A saúde é sempre tema prioritário em meio às reivindicações pelo 
atendimento das necessidades humanas básicas. Entre as lutas da 
Associação não foi diferente. O Posto FRAGET, uma unidade básica de 
saúde localizada em frente à sede da FRAGET, é lembrado como um dos 
mais importantes benefícios alcançados para o bairro. 
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Antes, porém, Bernadete lembra-se “das pessoas saírem com as 
crianças doentes, a pé, daqui até o centro e voltar, não tinha nada, nada... 
Era muito complicado!” (Entrevista em 20/02/2008). Num primeiro 
momento, através da Universidade Católica de Pelotas, eram prestados 
alguns serviços na área de saúde “numa peça pequenininha cedida” na 
casa de um dos moradores e membro da Associação FRAGET. O local não 
era apropriado, “chovia muito, não tinha nem jeito de fazer um curativo 
numa pessoa lá, escorrendo água pelas paredes” (Entrevista com Santo 
Paulo da Cunha em 1º/03/2008).  

Santo Paulo é enfático ao escolher o loteamento da Guabiroba e o 
Posto de Saúde como as conquistas que mais o marcaram e ao assegurar 
que o posto era prioridade. Mais do que isso, ele diz que “[...] chegava a 
sonhar, sonhar de noite com o Posto, porque eu queria era o Posto. O 
Posto por causa daquela gente nos corredores do Pronto Socorro só com 
um cobertorzinho, no inverno, esperando um leito” (Entrevista em 
1º/03/2008).  

“Vários momentos de lágrimas” é a expressão de Círio para 
descrever os embates com o poder público ao exigirem que este se 
responsabilizasse pela questão, o que incluía a construção de um local 
adequado para o atendimento médico. Em determinados momentos o 
Prefeito defendia que outras eram as prioridades, como a construção de 
uma creche ou o calçamento das ruas. Mas enfim, os “frageteiros”7 
convenceram as autoridades e a Unidade Básica de Saúde FRAGET foi 
inaugurada em 1998, num terreno cedido pela Associação. 

A regularização fundiária é outro campo ao qual, desde sua 
fundação, a FRAGET tem se dedicado. Das seis vilas que compõem a 
Associação, apenas a Vila Real e a Vila Aurora possuem suas áreas 
legalizadas. As demais são consideradas loteamentos irregulares.  

A luta pela legalização da posse da terra sempre teve grandes proporções 
naquela região, foram, e ainda são, realizados movimentos em prol dessa 
causa. Bernadete lembra que os moradores participavam ativamente das 
reuniões e assembléias que chegavam a reunir 400 pessoas. Círio recorda-se 
do que chamou de uma “invasão da Prefeitura”, uma passeata organizada 

                                                             
7 Santo Paulo conta que o ex-prefeito de Pelotas, Anselmo Rodrigues, chamava os 
membros da Associação FRAGET de frageteiros. No episódio da construção do 
posto de saúde ele teria dito: “Está frageteiros, vocês venceram, vamos fazer o 
posto” (Entrevista em 1º/03/2008). 
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pela Associação, e acompanhada de outros grupos sociais, a qual saiu da Vila 
Farroupilha e dirigiu-se para o centro da cidade, para tentarem ser 
recebidos pelo Prefeito. Nesse contexto se deu a criação da chamada Lei dos 
Posseiros, Lei nº 2920 de 1985, e do Conselho dos Posseiros, em Pelotas.  

Para Raquel Rolnik (1999), que traz o conceito de “pacto territorial”, 
a existência de áreas irregulares nas cidades é admitida como uma forma 
de o poder público se eximir de suas responsabilidades, com o 
fornecimento dos serviços urbanos básicos aos cidadãos. Tal pacto permite 
que as pessoas resolvam seus problemas de moradia por conta própria, 
sem a exigência de respeitar regras urbanísticas e, dessa forma, não irão 
também questionar o “esquema político de dominação”. A conseqüência 
óbvia desse pacto é a péssima qualidade das moradias, totalmente 
inadequadas em sua estrutura e dimensões, que submetem pessoas a 
habitarem sob condições subumanas.  

O papel das associações de moradores tem sido importante no 
sentido da conscientização de que tal pacto não privilegia as camadas 
pobres, ao contrário as prejudica. Têm ajudado aos moradores de zonas 
irregulares a se apropriarem da noção de que merecem uma moradia 
digna e de que têm direito a legalização de sua terra, bem como, aos 
serviços que ao poder público cabe garantir.  

 

Considerações finais 

A Associação FRAGET obteve, nas décadas de 1980 e 1990, 
conquistas importantes para a melhoria da vida dos moradores das seis 
vilas que a compõem. Atualmente, passa por dificuldades de mobilização e 
por um processo de redefinição de suas lutas, que passaram a ter como 
foco a geração de emprego e renda. 

A partir dos depoimentos de Bernadete Lovatel, Santo Paulo da 
Cunha e Círio Almeida, identificou-se que, no contexto da cidade, a 
Associação constituiu-se como um diferencial para aquelas vilas. 
Obviamente outras regiões da periferia pelotense alcançaram os benefícios 
básicos como o abastecimento de água e energia elétrica. Mas o 
diferencial está na influência que essas mobilizações representaram para o 
modo de viver e pensar dos moradores da área da FRAGET. A experiência 
de luta e união resultou em melhorias urbanísticas, mas resultou, 
sobretudo, na formação de uma consciência de cidadania e solidariedade. 
Essa consciência estimulou os moradores a adotarem uma postura mais 
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ativa em relação à sociedade na qual estão inseridos, como se pode 
verificar, atualmente, em suas atuantes participações em conselhos 
municipais. 

Não foram encontradas contradições marcantes entre os 
depoimentos, afora os pontos de vista sobre o relacionamento com o 
poder público. Enquanto um enfatiza o caráter de oposição assumido pela 
FRAGET, outro afirma que predominava uma postura de respeito e 
atendimento das reivindicações. O consenso vai girar em torno dos 
resultados, seja numa guerra contra muitos inimigos ou numa batalha com 
vários aliados, a Associação geralmente sai vitoriosa. 

Nesse sentido Petuba escreve que a utilidade das fontes orais para 
o historiador está menos na possibilidade de preservar ou recuperar o 
passado, mas em revelar “o esforço dos narradores em buscar sentido no 
passado e dar forma às suas vidas, colocando a entrevista e a narração em 
seu contexto histórico” (2001, p.17). 

No trato com as datas encontrou-se a principal dificuldade, pois foi 
praticamente impossível defini-las a partir dos relatos. Mas confirmando o 
que dissera Halbwachs (2004), pode-se notar que o que é registrado na 
memória de um povo é mais a repercussão dos acontecimentos do que 
eles em si. O mesmo autor já prevenira que o tempo social não se 
confunde com o tempo matemático.  

Apesar das dificuldades, trabalhar com a história a partir da 
perspectiva de seus autores permitiu desvendar suas motivações mais 
profundas, que perpassam aqueles objetivos tão pontuais: terra, água, 
luz... O que os movia dizia respeito ao anseio por dignidade e respeito. 
Também foi possível identificar em todas as narrativas o sentimento de 
estarem contribuindo, realizando algo importante, que traria resultados 
para suas vidas e para a comunidade. Porque, como assevera Santo Paulo, 
“até Deus se alegra do serviço bem feito para o outro. [...] foi um trabalho 
muito significativo [...] que não, não apaga assim da memória da pessoa” 
(Entrevista em 1º/03/2008). E, como conclui Bernadete, “esses fatos 
fazem, hoje, a Associação também ter uma história, a gente vibra com a 
Associação” (Entrevista em 20/02/2008). 
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Memórias e relatos orais de militantes na Ditadura Civil-
Militar: precauções teórico-metodológicas 

Mateus da Fonseca Capssa Lima1 

 

A reformulação da Lei de Segurança Nacional em 1978 e Lei de 
Anistia aprovada em 1979, ao possibilitarem o retorno dos exilados e a 
libertação dos presos políticos, foram significativos no processo de 
reconstrução da memória sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil. A 
transição para a democracia, mesmo que muito lenta, colocou tanto para 
os militantes que participaram dos movimentos revolucionários quanto 
para os apoiadores da Ditadura uma necessidade de legitimação de sua 
ação anterior que não contradissesse sua reintegração na vida político-
institucional. 

As reconstruções da memória não são exclusividade dos militantes 
políticos. Essa característica metamórfica é inerente a própria memória. 
Segundo Daniel Aarão Reis Filho: 

São conhecidas as artimanhas da memória. Imersa no presente, preocupada 
com o futuro, quando suscitada, a memória é sempre seletiva. Provocada, 
revela, mas também silencia. Não raro é arbitrária, oculta evidências 
relevantes, e se compraz em alterar e modificar acontecimentos e fatos 
cruciais. [...] A memória, de modo solerte, ou inconsciente, desliza, se faz e 
refaz em virtude de novas interpelações, ou inquietações e vivências, novos 
achados e ângulos de abordagem (REIS FILHO, 2004, p. 29). 

Contudo, o período pós-Anistia apresentava suas próprias 
exigências: a democracia demandava um passado de resistência à 
Ditadura. Como explicar então aqueles que a apoiaram ou os que lutaram 
por transformações sócio-políticas mais profundas? Essas posições 
deveriam ser esquecidas. Todos teriam ou resistido ou assistido de fora, 
sem saber o que realmente acontecia e sem poder se opor ao 
autoritarismo.  

O objetivo desse trabalho é evidenciar as modificações operadas 
pela memória dos militantes, para que ao utilizar-se dos relatos escritos ou 
orais desses sujeitos não se assuma como verdade para o período 

                                                             
1 Mateus da Fonseca Capssa Lima. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Mestrando em História. Bolsista CAPES. 
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elementos agregados por esses sujeitos no intuito de legitimar suas 
escolhas posteriores. Dessa forma, discutiremos as contribuições de três 
autores acerca da construção da memória sobre a Ditadura Civil-Militar: 
Daniel Aarão Reis Filho, Denise Rollemberg e Marcelo Ridenti. 

 

1. As esquerdas antidemocráticas 

Em um artigo intitulado “Ditadura e sociedade: as reconstruções da 
memória”, presente na obra coletiva “O Golpe e a Ditadura Militar: 40 
anos depois”, Daniel Aarão Reis Filho apresenta a tese de que as esquerdas 
brasileiras após 1961 deixaram sua posição “defensiva” para assumir uma 
posição “ofensiva”. Enquanto na Campanha da Legalidade elas estiveram 
ao lado da lei e da democracia, contra a tentativa golpista de impedir a 
posse de João Goulart, após esse episódio imaginaram-se com forças 
desproporcionais ao que realmente possuíam, passando a defender as 
reformas mesmo que isso implicasse agir “contra a lei”.  

Após o Golpe de 1964, essas esquerdas se dividiriam em duas 
posições principais: de um lado os “moderados” criticavam o radicalismo 
do “reformismo revolucionário”, e passaram a lutar pela 
redemocratização; de outro a “esquerda revolucionária” atribuía grande 
parcela de culpa aos “desvios direitistas” das esquerdas no pré-1964. Esses 
últimos propunham “uma ofensiva revolucionária contra a ditadura, 
através de insurreições de massa ou da luta armada” (REIS FILHO, 2004, p. 
43). Ambas as posições seriam derrotadas. 

No entanto, em 1979 a Anistia, ao exigir a reconciliação da 
sociedade, operou uma “(re)construção da memória” dessas esquerdas. A 
partir desse momento, elas passaram a se representar como sujeitos da 
“resistência democrática” à Ditadura Civil-Militar, escondendo, portanto, 
seu desapego pregresso com a democracia. Nas palavras de Reis Filho:  

Criaram-se assim as condições para que, no interior da luta pela anistia, se 
operasse uma notável reconstrução: a luta armada ofensiva contra a 
ditadura militar, com o objetivo de destruir o capitalismo e instaurar uma 
ditadura revolucionária, ou seja, o projeto revolucionário, trasmudou-se em 
resistência democrática contra a ditadura (REIS FILHO, 2004, p. 48). 

Também as direitas precisaram reinventar suas representações. No 
processo de transição para a democracia, buscavam desvincular sua 
imagem da Ditadura. Não haveria mais empresários, políticos, nem 
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ninguém que tivesse participado de sua construção o que lhe tivesse dado 
apoio. Foram poucos os que, a partir daí, se identificaram abertamente 
com ela. A Ditadura passaria a ser vista apenas como construção dos 
militares, com a sociedade civil alheia desse processo. 

Em um texto mais recente, Daniel Aarão Reis Filho (2010) 
interpretou a Lei de Anistia como um “pacto de sociedade”. Esse pacto, 
não unânime, mas consensual, só foi possível a partir de três silêncios: “o 
silêncio sobre a tortura e os torturadores”, “o silêncio sobre o apoio à 
ditadura” e “o silêncio sobre as propostas revolucionárias de esquerda 
entre 1966 e 1973”. A partir daí a sociedade absolveu-se de qualquer 
cumplicidade e as esquerdas transformaram seu projeto revolucionário 
anterior em resistência democrática. 

 

2. Luta pela memória e o papel do exílio 

De acordo com Denise Rollemberg (2006), a partir dos anos 1970 
houve uma luta pela memória, quando a esquerda sentiu necessidade de 
contar sua versão da história. A narração era vista como uma forma de 
resistência, quase como uma obrigação diante dos companheiros mortos, 
desaparecidos, torturados. Além disso, tinha a função de dar sentido a si 
mesmo, tentar se compreender nesse processo que tantos sofrimentos 
havia causado. Segundo a autora, “a volta ao passado, a construção do 
passado, tem que lhe dar sentido, justificar os mortos, os que estiveram na 
cadeira por longos anos, no exílio. Derrotas e dores só são suportadas 
diante de um sentido” (ROLLEMBERG, 2006, p. 85). 

Como conseqüência dessa necessidade, a autora destaca a 
existência de uma pluralidade de memórias escritas pelos militantes de 
esquerda. Essas versões, contudo, não foram incorporadas na memória 
coletiva. Apenas uma foi realmente vitoriosa: “O que é isso 
companheiro?”, de autoria de Fernando Gabeira. O relato conciliador de 
Gabeira era o mais conveniente nesse momento de transição. 

Assim como Reis Filho, Rollemberg considera o ano de 1979 e o 
processo de transição como marcos fundamentais dessa reconstrução da 
memória. Segundo a autora, o reencontro com a democracia ocasionou 
“um fosso entre o passado e o futuro, como se para compor o futuro fosse 
preciso esquecer o passado” (2006, p. 85).  
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O esquecimento e a reconstrução da memória desse passado foram 
intensificados pela experiência do exílio.  Por um lado, para os que 
estavam fora do país o povo brasileiro era visto como “vítima”, manipulado 
pelos “gorilas” através da repressão, da censura, da propaganda. Ao não 
compreenderem a relação entre estado e sociedade, contribuíam para 
isentar aqueles que foram cúmplices da Ditadura Civil-Militar. Por outro 
lado, o exílio proporcionou uma “ampliação de horizontes” aos que a ele 
foram submetidos. Dessa forma, de acordo com a autora, o exílio 

[...] impulsionou a descoberta de países, continentes, sistemas e regimes 
políticos, culturas, povos, pessoas. Através dele, os exilados entraram em 
contato com outras trajetórias históricas, com outras referências. A América 
Latinha, a Europa, a África. Os países socialistas e capitalistas. O dia-a-dia em 
Cuba, o Estado de bem-estar social sueco, a experiência socialista chilena, a 
Revolução dos Cravos, em Portugal, os projetos de construção do socialismo 
em países africanos. Formaram-se profissionalmente, experimentaram 
trabalhos qualificados e não-qualificados. Conviveram com o legado de maio 
de 1968m o feminismo, a libertação sexual, as drogas, o esquecimento dos 
códigos morais, as lutas das minorias, a crítica às vertentes do socialismo 
contemporâneo: a social=democracia e o socialismo realmente existente 
(ROLLEMBERG, 2004, p. 290). 

Portanto, os militantes que retornam do exílio não são os mesmos 
que deixaram o Brasil. As diversas experiências que viveram fora do país 
acarretaram uma metamorfose política e cultural. A forma de encarar a 
transformação social mudou para os exilados e, de acordo com a autora, é 
possível perceber uma transição para a valorização da democracia 
(ROLLEMBERG, 2004, p. 293). 

Por fim, Denise Rollemberg discute o paradigma da inocência 
adotado pela sociedade civil. Nesse reencontro com a democracia, aqueles 
que não participaram diretamente da luta política durante a Ditadura Civil-
Militar precisaram encontrar um local seguro de onde falar. Assim, a 
perspectiva de que “nós não sabíamos” e “nós nada víamos” ganhou força 
e se disseminou. Para Rollemberg, “o esquecimento era essencial no 
processo de abertura. Mas não somente para os militares. A sociedade 
queria esquecer” (2006, p. 88). A sociedade evitou assim, encarar o 
passado e com ele reconhecer-se como parte do processo político 
autoritário. 
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3. Resistência e democracia como conceitos relativos 

Para Marcelo Ridenti (2004), a tese sustentada por Daniel Aarão 
Reis Filho de que a sociedade brasileira nos anos 1960 vivia um período de 
radicalização, tanto à esquerda quanto à direita, pode levar à isenção da 
sociedade civil, justamente o que Reis Filho quer evitar. Ou seja, nessa 
perspectiva é possível a interpretação de que a população teria apenas 
assistido ao conflito entre radicais de esquerda e radicais de direita.    

 Além disso, Ridenti destaca que resistência e democracia não 
podem ser vistos como conceitos puros, sob pena de se cair em 
anacronismos. Ainda que em um sentido diferente do que se construiu 
depois, muitos grupos utilizaram a expressão resistência em seus 
documentos, como a Ação Libertadora Nacional (ALN) e a Resistência 
Democrática (REDE).  

Nesse sentido, quanto ao papel de resistência das organizações, o 
autor destaca que mesmo que a maioria delas quisesse não apenas um 
retorno à ordem institucional do período pré-1964 e sim uma revolução 
socialista, isso não significa que elas efetivamente não tivessem resistido à 
Ditadura Civil-Miltiar. Segundo Ridenti, a ação desses grupos nem sempre 
correspondeu a suas intenções. Mesmo que buscassem uma revolução, 
tarefas mais imediatas levaram a uma característica de resistência: era 
mais urgente derrubar a Ditadura. Além disso, o autor aproxima a ação das 
esquerdas brasileiras contra a Ditadura ao da resistência italiana dos anos 
1940, onde os comunistas que lutavam pela construção do socialismo viam 
como primordial para ela a libertação do domínio estrangeiro bem como o 
enfrentamento do fascismo. 

O termo democracia era de utilização menos comum pelas 
esquerdas. Contudo, cabe destacar que a maioria dessas organizações era 
herdeira da “tradição comunista, propositora da revolução nacional e 
democrática como etapa da revolução socialista no Brasil” (RIDENTI, 2004, 
p. 55). Ou seja, para alguns grupos de esquerda a democracia estava 
implícita como uma fase da Revolução Brasileira. Nesse sentido, Ridenti 
também destaca que esse era o tema realmente mobilizador dos debates 
políticos dos anos 1960, e não a democracia. Não é à toa que os golpistas, 
em um intuito legitimador, chamaram de Revolução o Golpe Civil-Militar 
de 1964. Além disso, julgar o passado pela defesa ou não dos princípios 
democráticos é uma postura anacrônica, porque parte de um conceito de 
democracia consolidado posteriormente.   
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Ao relativizar esses conceitos, todavia, Ridenti não nega a formação 
do que chama de “ideologia da resistência democrática”. Segundo ele, ao 
se integrar no processo político institucional, inclusive disputando cargos 
políticos importantes, parte das esquerdas utilizaram dessa ideologia para 
legitimar posições adotadas posteriormente. Essas esquerdas passaram a 
caracterizar a sua luta durante a Ditadura como uma luta pela democracia 
tal qual passaram a conceber somente depois. Assim, o autor afirma que: 

O aspecto mistificador consiste na omissão de que as esquerdas armadas 
nunca propuseram um mero retorno à democracia nos moldes do pré-1964, 
tampouco algo que prefigurasse a institucionalidade que viria a se constituir 
no Brasil depois do final da ditadura. Essa ideologia tende tacitamente a 
reduzir a luta pela revolução nos anos 60/70 a uma fase preparatória para a 
democracia brasileira tal qual está hoje estabelecida, legitimando assim o 
passado de muitos ex-guerrilheiros. Trata-se de uma versão da História 
conveniente para os que lutaram contra a ditadura e mais tarde chegaram a 
diferentes governos ou conseguiram uma inserção institucional, sem que 
houvesse mudanças de fundo na ordem social e econômica estabelecida 
(RIDENTI, 2004, p. 58). 

Ridenti conclui, portanto, que as esquerdas podem ser 
caracterizadas como movimentos de resistência à Ditadura Civil-Militar, 
mas que devemos evitar adicionar o adjetivo “democrática”, pois essa 
construção apaga as perspectivas revolucionárias que motivavam a ação 
das organizações armadas nesse período.   

 

4. Considerações finais 

A experiência do exílio, a autocrítica das organizações e a Lei de 
Anistia de 1979 demandaram a (re)construção das memórias dos 
militantes políticos. Aceitando a participação na democracia institucional, 
as esquerdas criaram uma “ideologia da resistência democrática”, segundo 
a qual lutaram contra a Ditadura Civil Militar com o objetivo de 
restabelecer a democracia. Dessa forma legitimaram sua participação 
política posterior. As direitas, por sua vez, procuraram se desvincular da 
Ditadura, caracterizando-a exclusivamente como Militar, únicos 
responsáveis pelo “regime de exceção”.  A sociedade civil, por sua vez, 
preferiu apresentar-se como inocente, desconhecendo os crimes 
praticados nos tempos de autoritarismo. 

Ao historiador, cabe identificar esses processos de reconstrução da 
memória. Este é o único modo de não assumirmos os discursos motivados 
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pelas posições posteriores assumidas pelos sujeitos históricos como 
verdadeiros para o período pesquisado. 
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Identidade coletiva: alguns apontamentos teórico-práticos 
em história oral. 

Beatriz Ana Loner1 

 

Esta comunicação tem por objetivo discutir algumas definições de 
identidade coletiva, tais como são entendidas a partir da leitura de textos 
de Cuchê, Touraine, Hall e Barth e tentar aplicá-las a construção de 
identidades étnicas de grupos sociais formados por trabalhadores negros 
na região de Pelotas, ao longo do século XX. Neste sentido, vai utilizar-se o 
conceito de identidade coletiva como significando o conjunto dos fatores 
expressos por valores, atitudes, comportamentos, práticas coletivas, 
formas organizacionais e sensação de pertencimento a algo coletivo e 
maior que o conjunto dos indivíduos por ele englobados.  

Entende-se que este processo é extremamente complexo e sujeito a 
múltiplas influências e também variável no tempo e no espaço, a sabor das 
circunstâncias com as quais o grupo em questão se defronta (ou é 
confrontado) e suas modificações. Sabe-se também que essas 
modificações transparecem, frequentemente, no posicionamento dos 
próprios indivíduos, o que pode ser constatado pela história oral em suas 
resignificações de acontecimentos, fatos ou versões de episódios da vida 
individual ou do próprio grupo,  bem como na forma de expressão e na 
linguagem utilizada.    

A identidade de um grupo é construída a partir da tomada de 
consciência, por parte de seus membros, de que tem algo em comum, e 
que seus objetivos partilhados ultrapassam seus interesses individuais. 
Para construir-se, a identidade coletiva parte do princípio de oposição e do 
princípio de totalidade. Assim, “a identidade do ator não pode ser definida 
independentemente do conflito real com o adversário e do 
reconhecimento do que está em jogo na luta” (TOURAINE, 1973, p. 362).  

A formação de uma identidade coletiva pressupõe, também, que 
cada um dos indivíduos que a compõem, tenha privilegiado, em sua 
definição, determinadas  características em comum, e assumido uma 
hierarquização entre elas, o que tenha resultado em conceder a 
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principalidade para a identidade articulatória do grupo. Isso significa que, 
dentro do conjunto de escolhas possíveis para cada indivíduo, ou que 
consigam se compor com elas, de forma congruente, as identidades que 
contém um atributo de pertencimento a etnia, classe ou categoria 
profissional tenham sido vitoriosas no confronto com as demais, em 
termos absolutos, ou tenham tido um papel relevante, em termos relativos 
( HALL, 2005). 

No Brasil, ao final do período imperial, a aspiração de todos os livres 
e libertos de cor, bem como dos ainda escravos, era que a sociedade se 
modificasse de forma não só a terminar com a escravidão, mas também 
que  a igualdade realmente imperasse e que cessassem todas as divisões 
em castas e cores,  que até então costumavam dividir a sociedade e 
limitavam a posição e até as expectativas sociais de  cada  individuo, 
independente de seu valor ou estudo.  

Após a abolição e a proclamação da República, estas aspirações só 
se mantiveram por bem poucos anos, pois rapidamente os afro-
descendentes entenderam que se havia ressignificado alguns termos, mas 
o preconceito, agora eminentemente racial e marcado pela cor da pele e 
não mais pela condição de escravo, ainda impedia sua ascensão social e 
condicionava suas oportunidades de emprego e mobilidade social naquela 
sociedade.  

 Dessa forma, uma parte expressiva deles, se voltaram para a 
organização de associações e clubes, de diferentes formas, criando uma 
rede associativa que fosse inclusiva aos negros urbanos e permitisse a 
estes estarem entre seus iguais. Em algumas cidades, como Porto Alegre, 
Bahia, Rio de Janeiro e inclusive Pelotas, estas associações, que já vinham 
se desenvolvendo desde o período imperial, incrementaram e 
diversificaram suas finalidades, além de surgirem novas, permanecendo 
ativas durante boa parte da  primeira metade do século XX.  

Obviamente, houve exceções, normalmente por parte de famílias 
ou indivíduos, melhor situados socialmente e cuja cor da pele poderia ser 
relevada em prol de outros atributos, como posição social e riqueza. 
Muitos deles levaram adiante estratégias de branqueamento, buscando se 
diluir na população branca, como forma de escapar a discriminação e ao 
racismo contra os negros.  
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Mas para a grande maioria, isso era impossível, e o olhar do outro, 
do branco, incidia diretamente sobre um traço muito visível e que 
funcionava como verdadeiro estigma de sua condição naquela sociedade: a 
cor da pele. Segundo Goffman (1980), o estigmatizado assume 
imediatamente que seu ‘defeito’ é conhecido e reconhecido perante a 
sociedade e, a partir daí, pode desenvolver várias formas para lidar com 
essa realidade, as quais incidem sobre sua personalidade e a forma como 
se apresenta e relaciona-se com os demais. Ou seja, passa a ser parte 
integrante e indelével de sua identidade individual, que, neste caso, não 
pode ser considerada como mutável, pois inscrita em seu próprio corpo e 
visível à distância, marcando e limitando sua inserção social.  

Dessa forma, dentro de seu  capital cultural e social ( Bourdieu, 
1983), eles tentam viver sua vida da melhor forma possível, ou, pelo 
menos, da forma que podem. Então, o sentido de identidade coletiva para 
eles, não é completamente solto, mutável ou até inventado, como pode 
ser para outros indivíduos cujo estigma não seja tão visível, ou que não os 
possua, em dada sociedade. A identidade de afro-descendente é parte 
integrante do individuo, especialmente quanto mais escura for sua tez, 
deixando-lhe poucos espaços para o desenvolvimento de estratégias de 
afirmação social alternativas. 

Contudo, às vezes, o espaço social em que estão e se definem pode 
fazer diferença em relação a como são percebidos e se percebem a si 
mesmos. Sansone ( 2004), ao estudar, em finais do século XX, a identidade 
de jovens da periferia de grandes cidades baianas, a maioria afro-
descendentes, descobriu cerca de 200 formas de como eles se identificam 
a si mesmos, quando perguntados sobre sua cor. E observou também que, 
para a maioria, essa identificação varia – e muito – de acordo com o local 
onde se encontram, utilizando-se formas mais atenuadas (pardo, mulato 
claro, moreno) em situações em que estão em posição inferior (emprego, 
locais de status superior ao seu) ou quando estão isolados, e de 
identificação negra e até orgulho racial quando estão entre os seus ou 
quando, cultural ou politicamente, sua cor da pele é referenciada como 
importante.  

Dessa forma, os jovens de sua pesquisa, não chegam a desenvolver 
uma identidade fortemente constituída e  afirmativa, e alternam sua 
própria identificação de acordo com os diferentes contextos em que se 
encontram. Embora esta seja uma característica dos grupos mais jovens, 
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segundo o autor, podemos também encontrar este tipo de atitude em 
grupos afro-descendentes que experimentam processos de mobilidade 
social ascendente, no qual o desejo de igualdade com os demais, no 
contexto geral, faz com que a identidade étnica fique em segundo plano, 
até que seja solicitada ou ativada por algum agente ou instituição social. 
Um exemplo é a questão das cotas, ou ainda discussões ou encontros 
afros, ou em momentos lúdicos em que o ter samba no pé, é sinônimo de 
herança racial negra. Isso está de acordo com as postulações de  Castells ( 
2001, p. 22), segundo o qual “ a identidade é o processo de construção de 
um significado, com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto 
de atributos culturais, os quais prevalecem sobre outras fontes de 
significado”.  

Assim, entende-se que a construção de uma identidade coletiva 
está indissoluvelmente relacionada com o meio no qual ela floresce, 
podendo assumir aspectos diferentes pela acentuação de um ou mais dos 
vários elementos que a compõem. Experiências, vivências e resultados de 
lutas passadas continuamente provocam diferenciações ou readequações 
nessa identidade, a qual está em processo perpétuo de transformação. A 
estratégia de constituição dessa identidade varia também, segundo os 
setores que estão em processo de formação de identidade e seus 
objetivos.   

Um dos primeiros momentos de constituição de uma identidade 
coletiva é seu aspecto defensivo, ou seja, a partir do entendimento da 
diferença e da necessidade de organização, os agentes sociais tentam unir-
se, explicitar os aspectos que lhes são comuns e também aqueles que 
querem negar ou repudiar. Definem suas finalidades e aspirações e então, 
criam as táticas que melhor podem assegurar a consecução dos objetivos, 
ou, pelo menos, a atenuação dos estigmas ou dos traços distintivos 
negativos que ela implica, buscando acentuar sua positividade. 
Especialmente em termos históricos, a luta dos afro-descendentes no 
Brasil, depois da Abolição, quase sempre se colocou apenas em posição 
defensiva, inclusive com a própria comunidade negra, nos várias cidades e 
regiões, não aceitando o desencadeamento de hostilidades ou 
reivindicações muito agressivas com relação à etnicidade, situação que 
ainda se coloca no horizonte das lutas populares no país. O desejo de 
integração e o forte arcabouço repressivo e punitivo que sabiam existir 
sobre eles, desaconselhava qualquer medida mais ofensiva, o que ainda 
está presente em muitas entrevistas realizadas com pessoas mais velhas da 
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comunidade, sobre as lutas que frequentemente tinham por objetivo a 
reivindicação de tratamento igual ou reconhecimento de direitos de modo 
pacífico e buscando, acima de tudo, a equidade e o tratamento com 
cidadãos, com o mesmo direito dos demais. 

Com isso, ocorre que estes agentes coletivos da luta negra 
frequentemente também deixavam que sua identidade afro-descendente 
aflorasse mais apenas em certos espaços, de sociabilidade étnica, íntimos 
ou restritos, ou ainda já tradicionalmente reservados para o grupo negro, 
como clubes e associações, escolas e rodas de samba, templos de 
religiosidade afro, etc.  

Ao predominar a busca pela integração social e ter como um traço 
básico a expectativa do respeito e da igualdade entre os demais cidadãos 
do país, esta identidade, ainda hoje e, especialmente em relação a pessoas 
mais velhas, apenas comparece em alguns momentos, mormente quando 
solicitada, no caso do entrevistador para a história oral. E tende também a 
despontar aos poucos, inicialmente mantendo-se encoberta pelas demais 
características individuais, subordinada a classe social, posição de status na 
sociedade, gênero, idade e nível educacional.  

Uma primeira preocupação é a diferenciação que se instala ainda 
no momento do olhar, entre a cor da pele dos entrevistados e dos 
entrevistadores, que pode e frequentemente interfere muito na relação 
entre esses dois pólos. Em nossas entrevistas, já houve momentos em que 
isso ficou claramente demarcado, com senhoras negras dirigindo-se 
especificamente a única bolsista de sua cor, entre os entrevistadores.  

As demais, inicialmente correm por conta das interrelações 
diferenciadas que se estabelecem entre pessoas de diferentes classes 
sociais, especialmente em relação a educação formal. Estes são mais fáceis 
de serem contornados, pois mais conhecidos e teoricamente fazerem 
parte de qualquer manual básico de como fazer entrevistas, seja em 
ciências sociais, seja em história.  

Mas, entre os grupos negros, a questão de gênero também surge 
com força, mormente quando os entrevistadores são mulheres e o 
entrevistado é homem, por força tanto das formas tradicionais do 
comportamento de gênero, quanto pelo medo dos entrevistados que suas 
atitudes e  formas de comportamento expressas em suas memórias 
enfocadas, possam ser encaradas como “coisas de malandro”, etc. Ou seja, 
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o preconceito, neste caso, age dos dois lados, impedindo e, às vezes, 
inviabilizando o aprofundamento de determinados temas e tornando todo 
o relacionamento – e consequentemente a entrevista – superficial.  

Outra questão difícil de trabalhar é o constrangimento, 
especialmente por parte do entrevistado, em relatar determinadas 
situações ou comportamentos que o levaram a se sentir humilhado ou 
visado frente a outros grupos, Tal como todos os grupos estigmatizados, 
esta questão vai depender muito da forma como a questão é proposta e 
também da elaboração interna que o entrevistado já fez a respeito dela, o 
que pode tanto trazer enriquecimento a entrevista, como praticamente 
travá-la.  

Por outro lado, também não há que esquecer que estas pessoas e 
suas formas de lidar com a discriminação e opressão são exatamente iguais 
a nós, com pequenas diferenciações, devido a estes fatores já ressaltados. 
Ou seja, não sejamos nós a novamente fazê-las sentirem-se discriminadas 
e diferentes, enfatizando por tempo demasiado, ou sem nenhum tato, 
diferenciações que foram construídas e são arbitrárias.  

Alessandro Portelli (2010) chama a história oral de “ arte 
multivocal”, por conta exatamente da quantidade de relações que se 
desenvolvem entre entrevistado e entrevistador, por  ocasião das 
entrevistas e suas múltiplas linguagens, além da transcrição, com sua 
conseqüente redução de um contexto relacional, visual e social, para a 
simples expressão escrita bipolar, com perguntas e respostas.  E, no 
mesmo texto, ele também nos chama a atenção para a conclusão-
advertencia de uma senhora negra por ele entrevistada nos EUA: sempre 
há uma barreira entre entrevistador e entrevistado, no caso de pessoas de 
cor ou classes diferentes.  

Concluindo, consideramos que esta barreira, que pode ser atenuada 
e flexibilizada em alguns momentos, mas que está sempre regendo as 
relações pessoais entre pessoas com status social diferenciado, não deve 
ser desprezada, nem esquecida, nem antes nem depois da entrevista, em 
nossas análises, pois ninguém diz qualquer palavra fora de determinado 
contexto, para um interlocutor x ou y  e  relacionado com  tudo que está 
sendo (entre) visto ou sentido no próprio momento da entrevista,  e desse 
modo, todos estes fatores devem ser levados em conta no momento da 
análise. 
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Tensões e interações do corpo na arte: Matthew Barney 
Mari Lucie da Silva Loreto1 

 

O corpo está presente nas artes visuais nos mais diversos 
meandros e questionamentos, em certos casos, como o do norte 
americano Matthew Barney, é o próprio corpo do artista que sofre as 
transformações.  Ao estudar as dinâmicas e interfaces do corpo nas 
artes visuais busca-se compreender o corpo como linguagem, o corpo 
político, o corpo da moda, as fronteiras do corpo, suas metamorfoses e 
hibridismos. As identidades que estão sempre sendo deslocadas, as 
alteridades e fragmentações são modos de inclusão do corpo no processo 
artístico. Nesse sentido vamos situar os termos: corpo, ambigüidade e 
hibridismo que para esse trabalho são essenciais. 

 

Corpo 

A temática do corpo é recorrente na obra de Hélio Oiticica e Lygia 
Clark, artistas brasileiros que incorporam esta discussão em suas 
produções. O pioneirismo de Lygia Clark foi buscar na psicanálise a 
experiência de incorporar na arte, as políticas do corpo, e Hélio Oiticica, 
em incluir o corpo do espectador em sua obra, promovendo a interação 
corpo e obra. Ambos faziam parte do neoconcretismo, movimento  que 
valorizava a participação do espectador, o experimental em suas propostas 
e o significado existencial e afetivo da obra de arte. Lygia com os seus 
bichos e objetos “relacionais” e Hélio Oiticica com seus “pangarolés” e 
performances públicas. A busca pelas experiências multisensoriais nos 
processos artísticos cria a possibilidade de imersão e interação e, faz com o 
corpo esteja presente e sinta de variadas formas a obra e a sua própria 
existência. Como aponta a psicanalista Suely Rolnik em seu texto Molda-se 
uma alma contemporânea: o vazio pleno de Lygia Clark (1999)2 “O 
espectador descobre-se como corpo vibrátil, cuja consistência varia de 
acordo com a constelação das sensações que lhe provocam os pedaços de 
mundo que o afetam. É a partir destas sensações que ele irá situar-se no 
mundo, fazer seus sucessivos abrigos. O sentir-se ‘em casa’ de uma 
                                                             
1 Universidade Federal de Pelotas, Doutora em Literatura Comparada. 
2 http://caosmose.net/suelyrolnik/pdf/molda_com_resumo.pdf 
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familiaridade com o mundo deixa de se construir a partir de uma suposta 
identidade, para fazer-se e refazer-se na própria experiência: a casa é o 
corpo”.  É o caso da obra de Ligia Clark com o projeto de religar arte e vida, 
além de intensificar-se nas práticas artísticas em experimentações de toda 
espécie, extrapolando suas fronteiras. 

Com base nas investigações sobre o corpo David Le Breton 
observa-se que: 

Nas culturas ocidentais, o corpo humano está fundado num fechamento da 
carne sobre ela mesma e sobre a humanidade, intrínseca e única dessa 
matéria que traça para o homem seu rosto e sua forma. A separação que 
distingue o indivíduo de um outro é rigorosa; o corpo de um homem não 
poderia se misturar estruturalmente ao de um outro, pois o corpo é o vetor 
da individualização (Le Breton, 1995, p. 64).  

Assim, o principio identitário do corpo se alicerça na manutenção 
de seus limites, na delimitação de sua forma. No espaço contemporâneo, a 
representação clássica do corpo já não se sustenta, está lançada à 
experiência dos devires, em que a subjetividade se apavora tal como 
coloca Suely Rolnik: 

O mundo compondo-se e recompondo-se singularmente na subjetividade 
de cada um. Muda o mundo, muda a consistência sensível da subjetividade, 
indissociavelmente: entre eu e o outro, desencadeiam-se devires não 
paralelos de cada um, num processo sem fim. (Rolnik,1999, p.3)3 

A arte, de algum modo, utiliza o corpo de múltiplas formas nos 
processos de criação ao longo da sua história. As sociedades primitivas 
incluem a pintura corporal, no Renascimento percebe-se a introdução do 
espaço de representação do corpo individual. As tendências vanguardistas 
do início do século XX vão sublinhar o corpo e a desconstrução da figura 
humana. No cenário atual o espaço do corpo é expandido, deformado e 
reconstruído, numa ampla gama de possibilidades. 

 

Matthew Barney: hibridismo e ambigüidades  

                                                             
3 Rolnik, Suely (1999) Molda-se uma alma contemporânea: o vazio-pleno de Lygia 
Clark, In The Experimental Exercise of Freedom: Lygia Clark, Gego,Mathias Goeritz, 
Hélio Oiticica and Mira Schendel, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles. 
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O artista multimídia Matthew Barney procura explorar em suas 
obras estratégias de produção de um mundo efêmero, com a criação de 
seres extremamente peculiares. Um mundo formado por fadas com 
esquisitos penteados em forma de bolas vermelhas, mulher leopardo, 
corredores, alpinista que escalada as paredes de um palco vazio, mágico e 
outras criaturas andróginas. Um universo cheio de sexualidade e origem 
humana. Talvez uma fusão entre essência e sexualidade. Excesso de 
imaginação e dedicação para inventar estratégias híbridas que apontam 
para algo por nós desconhecido. Algumas destas estratégias compõem 
especialmente o universo mágico com a qual dialogará a obra do artista. 
Como afirma Lisette Lagnado, Matthew Barney é um novo gênero de 
artista.  

Ao misturar materiais, imagens ou mesmo objetos e criaturas as 
mais fantásticas, é difícil localizar a origem temática, temporal e geográfica 
das obras do artista. A diversidade dos trabalhos de Matthew Barney é tão 
inesgotável que podemos evocar a história, a mitologia, a biologia, a ficção 
científica, o maneirismo, o romantismo alemão, o cinema experimental, a 
ópera e muitos elementos. O modo interdisciplinar, multisensorial e 
multimídia, mescla meios, escolas artísticas e personagens ficcionais ou da 
vida real e libera a obra de arte, incorporando nela o processo e a busca de 
intensidade da percepção do espectador.  

Os espaços híbridos são construídos de diferentes modos nos 
meandros criativos do artista. De forma que os vazios e indeterminações 
são indispensáveis para apreciar os filmes de Barney como quadros em 
movimento, onde corpo e espaço são expandidos, deformados e 
reconstruídos de modos variados. As histórias de vida permeiam a poética 
do artista na interface entre real e imaginário.  

O projeto Cremaster Cycle, composto por cinco filmes e uma 
exposição teve exibições na Europa e nos Estados Unidos. O nome 
Cremaster vem do grego “kremastér” e significa, na anatomia, o fino 
músculo que serve para elevar os testículos. Outra função do músculo do 
escroto cremaster, responsável pelo controle das contrações dos 
testículos, e a definição do sexo durante o desenvolvimento do feto. 
Assim, pode ser símbolo da sexualidade masculina ou uma potência 
embrionária.  

O Ciclo Cremaster, organizado inicialmente para o Museu Solomon 
R. Guggenheim de Nova York, reúne desenhos, esculturas, fotos, objetos e 
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a projeção de cinco filmes (na seqüência de sua filmografia, Cremaster 4, 1, 
5, 2 e 3), onde performances de mágicos e fadas, travestis, reis, 
esportistas, corredores, estrelas, gângsteres e criaturas híbridas são 
apresentados através de um enredo que muitas vezes começa e termina 
no nada. Trata-se de uma narrativa ambígua baseadas na mitologia e 
experiências do próprio artista. Os mitos, enigmas e múltiplas sugestões da 
poética de Barney enfatizam o controle, a disciplina e a transgressão dos 
limites do corpo envoltos em ambigüidade. 

A ambigüidade nos impede de determinar o gênero a que pertence 
uma obra, com que técnica, pois a elaboração converge para diversas 
disciplinas artísticas. A ambigüidade acontece quando os limites da arte 
cedem e se expandem e contaminam outras disciplinas. Segundo Tashiro: 
“a ambigüidade como principio estético emerge, portanto, quando os 
artistas deliberadamente inventam estruturas complexas que geram uma 
pluralidade de significados.” (Oliveras, 2008, p.74) 

Ambíguas podem ser as criaturas de Barney, que costumam 
transcender os limites do corpo, assim como um esportista que através do 
treino físico pode adquirir uma forma ou configuração diferenciada. O 
corpo pode mudar ainda pela pressão atlética, narcísica de poder realizar o 
que é impossível fisicamente. Em suma, o corpo é, para o artista, tanto 
órgão de reprodução, quanto elemento escultural. Nesse sentido, o 
espectador é liberado da inércia contemplativa ao investir na imaginação e 
na percepção de outros espaços de cognição.  

O gênero híbrido das obras de Barney transgride o espaço 
tradicional da arte. No Ciclo Cremaster, baseado na construção de idéias 
opostas que se fundem em uma unidade impossível, Barney elabora uma 
literatura fantástica, desconstrói narrativas. Os organismos e personagens 
(heróis polimórficos) atuam em complexos cenários, quase sempre uma 
narrativa anti-racional, ou seja, que não se fecha. Seus trabalhos acentuam 
o traço de um estágio embrionário de "transformação em potencial". O 
corpo em um estágio embrionário é o "campo que ativa e organiza o 
sistema mitológico de Barney". O corpo auto contido, auto-suficiente e 
hermético também aparece nas suas performances. É o caso de "Field 
dresssing", em que o artista preenche com petrolato cada um de seus 
orifícios, ou seja, ouvidos, nariz, boca, ânus e pênis. Esta performance 
discute déia de um corpo auto-contido, crucial na formação do raciocínio 
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de Barney sobre a constituição da forma na arte, no mundo material do 
homem e na própria criação do universo, e em processos híbridos. 

Como exemplos de personagens híbridos e que buscam transcender 
física e psicologicamente o organismo humano encontramos os heróis que 
povoam os filmes do artista, e ajudam a criar a mitologia do novo milênio. 
Assim é o “Loughton Candidate”, por exemplo, uma criatura ruiva, meio 
homem e meio bode, interpretado por Matthew Barney em “Cremaster 4”, 
o primeiro filme da série, de 42 minutos, de 1994. No filme, ambientado 
em uma ilha famosa por suas corridas de motocicletas, o Candidato é um 
sátiro com pés e pernas de bode que sapateia uma melodia repetitiva na 
sala branca de um pier, acompanhado por três andróginas e musculosas 
fadas de cabelos vermelhos. 

A produção em suas obras apresenta requinte e extremo cuidado 
em todos os momentos, deste os detalhes dos figurinos, a escolha dos 
cenários das filmagens até a maquiagem dos atores.  Tanto os filmes 
quanto as exposições são capazes de nos surpreender constantemente. O 
inusitado aparece nas performances atléticas e muitas vezes inimagináveis, 
na construção e na metamorfose de alguns corpos e objetos construídos 
com os mais diversos materiais (sal, tapioca, mel, vaselina, geléia de 
petróleo, vinil e próteses plásticas) que fazem parte do cenário dos filmes e 
que são apresentados na exposição. 

Cremaster Cicle conjuga metáforas, narrativas variadas e em 
contínua metamorfose. Ambientado em estádios de futebol, prédios 
urbanos (extravagante arranha-céu da Chrysler, em Nova York) ou cenários 
montados tais como o que retrata Budapeste, os filmes sintetizam 
verdadeiras odisséias do homem e da máquina. Outros elementos 
fundamentais são música e  coreografia. Protagonizado pela garota da 
Goodyear, em  Cremaster 1 temos a narrativa da possibilidade do 
organismo em sua fase embrionária ou uterina, sintetizada pela 
indiferença dos atores, pela música repetitiva e pela coreografia das 
bailarinas. 

O melancólico filme “Cremaster 5” (1997, 54 minutos) conta a 
história de amor e tragédia entre a Queen of Chain e Harry Hondini (o 
legendário mágico do século XIX) um herói de Matthew Barney. O artista 
encarna as personagens do mágico, a do alpinista Diva e a do gigante. 
Como em Cremaster 1, a história é contada de uma perspectiva feminina. 
Este é o último filme na organização do “Ciclo Cremaster”. 
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O filme “Cremaster 2”, de 1999, tem hora e 19 minutos. O roteiro, 
que mescla a história macabra e real do assassino americano Gary Gilmore 
com o romance “A Canção do Carrasco”, de Norman Mailer, sobre esse 
personagem. No filme e no romance Gilmore figura como neto do mágico 
Harry Houdini. Mistura de mundos, o real e a ficção, de dois personagens e 
tempos que se amalgamam. Em Cremaster 3, filme de três horas, de 2002, 
temos a síntese do “Ciclo Cremaster”. Quem espera por um 
desvendamento ou explicação da narrativa de Matthew Barney, engana-se 
novamente: histórias paralelas se entrecruzam como em um jogo de 
xadrez.  

Fusão entre cinema e artes visuais, os filmes documentam 
performances, possuem elementos cênicos que são esculturas.  Barney 
assina direção, roteiro e edição e atua em suas produções. O caráter 
espetacular dos filmes de Barney também foi comparado ao dos musicais, 
bem como é associado ao barroco e ao maneirismo com a presença de 
uma sexualidade explícita, a representação de cenas que não chegam a ser 
exatamente eróticas, mas são descritivas, complexas e angustiadas ao 
mesmo tempo. Aberta para infinitas possibilidades a obra de Matthew 
Barney possui elementos operísticos.  Apresenta uma temporalidade 
singular com andamentos lentos, e repetitivos, um espetáculo sacralizado, 
repleto de uma dimensão mitológica.  

No caso do artista como na ópera, existe a idéia de espetáculo, uma 
dimensão que parece sacralizada, alguma coisa que transforma a visão, o 
olhar. Em suma, busca contaminar de mundo os espaços, os materiais e, 
sobretudo, a fabulação da arte; contaminar de arte, o espaço social e a 
vida do cidadão comum. Nesse sentido, este estudo não pretende fazer 
afirmações conclusivas sobre o corpo na obra de Matthew Barney, mas 
apreender as tensões e interações que a problemática carrega. Com novos 
conceitos, valores e políticas, sejam, eles estéticos, formais ou meramente 
fenomenológicos não podemos esquecer que a investigação sobre o corpo 
na arte contemporânea é inesgotável. 
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A Memória como Fonte Biográfica 
Maria Cristina dos Santos Louzada1 

 

A história oral encanta os pesquisadores que trabalham com 
testemunhos de relatos de vida que vêm carregados de sentimentos. 
Pode-se dizer que foi a partir da década de 70 que a história oral surgiu no 
Brasil, mas foi na década de 90 que teve uma repercussão e uma expansão 
mais importante (Ferreira e Amado, 1998, p.IX). Hoje trabalhamos com 
uma perspectiva mais ampla de rememorar o passado através da voz de 
pessoas que em outros tempos não foram ouvidas ou ficaram visivelmente 
excluídas da história. 

Utilizar-se, através da história oral, dos depoimentos de pessoas 
que antes eram tidas como “anônimas” aos registros oficiais do fazer 
historiográfico é considerado um grande avanço para a história, que se 
libertou da idéia de que os acontecimentos de uma época possuem uma 
única verdade. 

Dessa forma, pode-se dizer que os pesquisadores do meio 
acadêmico, com base nos relatos não ouvidos anteriormente, vêm 
desenvolvendo suas dissertações e teses trazendo novas versões ao que já 
aconteceu, lidando com a ideia de que a história trabalha com coisas vivas, 
mas tem como pano de fundo o passado.  

Deste modo, as pesquisas tornaram-se ricas fontes de estudos e de 
construção, como bem analisam Ferreira e Amado: 

Poucas áreas, atualmente, têm esclarecido melhor que a história oral o 
quanto a pesquisa empírica de campo e a reflexão teórico-metodológica 
estão indissociavelmente interligadas, e demonstrando de maneira mais 
convincente que o objeto histórico é sempre resultado de uma elaboração: 
em resumo, que a história é sempre construção (Ferreira e Amado, 1998, p. 
XI). 

 

                                                             
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Pelotas - PPGE/FAE/UFPEL. Membro do 
grupo de pesquisa do CEIHE - Centro de Estudos e Investigações em História da 
Educação. Orientanda da Profª Dra. Giana Lange do Amaral. 
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Neste trabalho, teço algumas considerações sobre a importância da 
memória individual como fonte na construção de uma história biográfica, 
sendo parte integrante da minha pesquisa de mestrado, onde analiso a 
trajetória docente de uma alfabetizadora que atuou no Colégio São José, 
em Pelotas, durante as décadas de 1940 a 1980. A referida professora 
marcou a vida de seus alunos através da forma como ensinava a leitura e a 
escrita das letras utilizando-se de histórias inventadas para prender a 
atenção e motivá-los ao processo de ensino-aprendizagem2. 

As pesquisas históricas de características biográficas auxiliam na 
construção de fatos e acontecimentos que marcaram uma época e de uma 
comunidade. Nesta busca realizada através da memória e de narrativas de 
vida são reveladas lembranças de experiências vivenciadas num tempo em 
que identidades foram formadas. 

Através das narrativas, entra-se em contato com a memória com 
todas as características que lhe são peculiares, trazendo subjetividades e 
influências de um tempo presente, mas sem dúvida é isso que instiga a 
pesquisa, segundo Paul Thompson:  

Toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, mas apenas 
a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar as camadas de 
memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade 
oculta. Se assim é, por que não aproveitar essa oportunidade que só nós 
temos entre os historiadores, e fazer nossos informantes se acomodarem 
relaxados sobre o divã, e, como psicanalistas, sorver em seus inconscientes, 
extrair o mais profundo de seus segredos? (Thompson, 1992, p.197). 

As pesquisas biográficas exploram ao máximo a memória 
discorrendo sobre os espaços cotidianos que a vida de uma pessoa 
percorre, passando pela exploração das representações a isso inerentes e 
sem perder de vista que a realidade pessoal compreende-se como 
resultado da influência de um passado cercado de convívios e de 
interações, por isso as histórias de vida não são lineares nem únicas, 
fazendo com que o historiador, através da história oral, possa conhecer 
diferentes versões e construir a sua narrativa. 

Percebe-se, por vezes no decorrer de uma pesquisa biográfica que 
muitas experiências são compartilhadas com facilidade, outras ficam 

                                                             
2 Para entender melhor sobre tal pesquisa, ver anais do 16º Encontro da ASPHE, 
artigo intitulado “Memórias da atuação de uma alfabetizadora do Colégio São José 
em Pelotas/RS nas décadas de 1940 a 1980: primeiras aproximações”. 
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resguardadas, levando-nos à seletividade da memória, cabendo ao 
pesquisador com suas habilidades nas entrevistas tentar extrair dos 
depoimentos o que ficou preservado. 

A memória, apesar de ter muitos significados, é considerada neste 
artigo como o conjunto de lembranças construídas com base no passado e 
recuperada com todas as atribuições que as vivências do presente lhe 
concedem. Os fatos a partir das narrativas não serão criados e sim 
construídos. 

Nesse sentido, tendo por base um referencial teórico-metodológico 
definido como essencial para qualquer pesquisa, as fontes buscadas 
embasarão as narrativas construindo a história biográfica e prestando o 
devido significado histórico aos acontecimentos vivenciados na trajetória 
de vida. 

As Histórias Biográficas vêm sendo bastante valorizadas na 
atualidade e a memória, seja ela individual ou coletiva, ganha força total 
como fonte a ser explorada pelos historiadores modernos, principalmente 
buscando apoio na história oral. 

Sempre é importante destacar que as pesquisas biográficas, dentro 
das suas   singularidades, fazem com que se formem representações sobre 
fatos reais. Observa-se nas narrativas que envolvem histórias de vida, de 
trajetórias pessoais ou profissionais, que a pessoa realiza uma 
retrospectiva emocional e complexa, onde idealiza momentos vividos de 
acordo com os projetos históricos que possui. 

Percebe-se nas constituições dos arquivos orais que cada momento 
vivido, cada história e cada lembrança são carregadas de experiência 
humana e de sentimentos pessoais. Essas experiências de vida podem 
influenciar sobremaneira as vivências da atualidade. É com esse intuito que 
acredito que a pesquisa historiográfica traz consigo a experiência 
formadora. Corolário disso, ao trabalhar com história de vida e analisar a 
memória de uma educadora que alfabetizava crianças, busca-se também 
contribuir para a formação docente de outras alfabetizadoras e 
professoras. 

Devo salientar, neste ponto, que os temas de pesquisa e as teorias 
que a embasam não são escolhidos ao acaso pelo pesquisador, mas estão 
intimamente ligados aos nossos anseios e aspirações pessoais. A 
identificação com o objeto de pesquisa é uma das características 
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marcantes da história oral, ou seja, “A escolha que fazemos por 
determinadas teorias fala de nós e, certamente, somos escolhido por 
estas” (Oliveira, 2005, p. 65).  

O exame detido de uma determinada caminhada docente, assim, 
pode resultar profundamente inspirador àquele que também atua no 
campo da educação, meu caso pessoal, oportunizando uma reformulação 
e aprimoramento de conceitos e práticas laborativas. 

Se as trajetórias de vida, como é fácil antecipar, envolvem alegrias, 
vitórias, conquistas e grandes realizações pessoais e profissionais, por 
outro lado encontram em seu percurso dificuldades, obstáculos, 
frustrações e sonhos inatingíveis. 

A memória explorada como principal fonte das narrativas coletadas, 
será analisada levando em consideração as representações e influências 
temporais, como afirma Abrahão: 

Sabemos, mediante estudos, de todos nós conhecidos, que a memória é 
reconstrutiva e que a significação que se deu a fatos no momento de seu 
acontecendo não é a mesma em outros momentos, em virtude de que a 
memória além de ser reconstrutiva é seletiva, mercê não só do tempo 
transcorrido e das diferentes ressignificações que o sujeito que rememora 
imprime aos fatos ao longo do tempo, mas, também, pelas ressignificações 
que ocorrem na relação desse sujeito com outros que também os 
vivenciaram (Abrahão, 2006, p.7). 

As influências do tempo podem fazer com que o narrador, em seus 
depoimentos, julgue por omitir alguns acontecimentos e selecionar outros 
como relevantes, sem realmente sê-lo. Com isso, pode parecer que o 
relator usa um escudo de proteção sobre suas próprias lembranças, pelo 
medo de rememorá-las, como bem expressa Delgado: 

A memória, principal fonte dos depoimento orais, é um cabedal infinito, 
onde múltipla variáveis – temporais, topográficas, individuais, coletivas – 
dialogam entre si, muitas vezes revelando lembranças, algumas vezes, de 
forma explícita, outras vezes de forma velada, chegando em alguns casos a 
ocultá-las pela camada protetora que o próprio ser humano cria ao supor, 
inconscientemente, que assim está se protegendo das dores, dos traumas e 
das emoções que marcaram sua vida (Delgado, 2006, p.16). 

Pretende-se, através do uso da memória como fonte para a 
pesquisa biográfica e das reflexões colhidas por ocasião de entrevistas 
tendo como base a metodologia da História Oral, a construção de um 
objeto histórico que goze de credibilidade, “[...] a história como escritura 
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desdobrada tem, então, a tripla tarefa de convocar o passado, que já não 
está num discurso no presente; mostrar as competências do historiador, 
dono das fontes; e convencer o leitor” (Chartier, 2009, p.15). 

Na tarefa de escuta, análise e transcrição dos relatos orais é 
necessário que se tenha uma consciência crítica e ética e que se consiga 
refletir o contexto político da época em que os fatos foram vivenciados 
“[...] cabe ao historiador, como agente ativo da história e participante do 
processo de fazê-la, [...] situar a ética profissional e técnica no contexto de 
responsabilidades mais amplas, tanto individuais e civis como políticas” 
(Portelli, 1997, p.13). 

Em princípio, devo ressaltar que o historiador, além de aberto a 
novas possibilidades quando faz uso das fontes de que dispõe, também 
saberá interpretá-las e fará emergir as suas verdades como um detetive 
atrás de novas situações. 

Na visão de Certeau, “[...] o gesto que liga as ‘idéias’ aos lugares é, 
precisamente, um gesto de historiador” (Certeau, 2000, p.65). Essas ideias 
a que se refere são exatamente as que surgirão das teorias e 
metodologias, sob uma única ótica: a de quem as escreve.  

Este é o desafio do pesquisador, uma vez que os fatos já estão 
instituídos pela História antes mesmo de serem escolhidos para uma 
pesquisa. Todavia, a relatividade histórica estará na visão de quem 
buscará, através de uma série de fontes, recontá-los e analisá-los de forma 
crítica e comprometida. 

É o mesmo Certeau quem manifesta que,  

 “[...] a ‘relatividade histórica’ compõe, assim, um quadro onde, sobre o 
fundo de uma totalidade da história, se destaca uma multiplicidade de 
filosofias individuais, as dos pensadores que se vestem de historiadores” 
(Certeau, 2000, p.67). 

Refletir sobre acontecimentos passados e recontar a história não 
significa que ela se repita. Para Chartier, ao recordar fatos passados o 
historiador está buscando conhecimentos e contribuindo para “[...] a 
compreensão crítica das inovações do presente, as quais, por sua vez, nos 
seduzem e nos inquietam” (Chartier, 2009, p.9).  

Nossas memórias se entrelaçam e se moldam conforme o meio, 
apesar de serem lembranças individuais. Portelli, ao referir-se às 
influências sociais da memória, afirma que “[...] o ato e a arte de lembrar 
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jamais deixam de ser profundamente pessoais”, e segue explanando em 
seu texto que “[...] a memória pode existir em elaborações socialmente 
estruturadas, mas apenas os seres humanos são capazes de guardar 
lembranças”, admitindo o autor, assim, que prefere “[...] evitar o termo 
‘memória coletiva’” (Portelli, 1997, p.16). 

Seria muito difícil afirmar que nossas memórias individuais não 
sofrem constantes influências da época em que vivemos, das ideias 
políticas, históricas e ideológicas que presenciamos e da coexistência com 
as recordações dos nossos pares. A memória traz as verdades de quem as 
declara, sendo que, no caso das entrevistas, são as lembranças do narrador 
que são rememoradas, por vezes fazendo uma construção seletiva do 
passado. 

Isso corrobora a afirmação de que “[...] as lembranças de cada 
indivíduo estão intimamente relacionadas com o grupo do qual ele faz 
parte” (Gill, 2001, p.25), bem como que as vivências do ser humano não 
são experiências isoladas e estão situadas na época, no momento histórico 
e no grupo social em que aquele indivíduo está inserido. 

Assim, pode-se constatar que a memória, importante fonte nas 
pesquisas biográficas, é carregada de pessoalidade e que a história de vida 
de uma pessoa possui grande valor para a sociedade onde atuou e precisa 
ser conhecida, pois representa o contexto de uma época. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a memória tem a função de 
decifrar realidades do passado e fazer emergir, através do olhar do 
pesquisador, experiências cotidianas, com o intuito de produzir novos 
conhecimentos aos que estão postos, daí a sua relevância como fonte na 
pesquisa biográfica. 
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Nilva Pinto: uma biografia, uma história pela dança 
Christiane Garcia Macedo1 

 

Vários são as pessoas que dedicam boa parte da vida à arte, uma 
destas é Nilva Terezinha Dutra Pinto: professora gaúcha que atua há mais 
de 50 anos no ensino da dança, tendo trabalhado em escolas de ensino 
básico e como bailarina e diretora artística do Conjunto Internacional de 
Folclore “Os Gaúchos”. Nesta pesquisa buscamos apresentar sua trajetória, 
destacando suas contribuições para a cena cultural de Porto Alegre. Para 
tanto, nos utilizamos da fundamentação teórica-metodológica dos estudos 
biográficos e da História Oral.   

Segundo Alberti, “A ênfase na biografia, na trajetória do indivíduo, 
na experiência concreta, faz sentido porque a biografia mostra o que é 
potencialmente possível em dada sociedade ou grupo” (2000, p.3). Ela 
poderia exemplificar comportamentos do grupo, enriquecendo as 
descrições e explicações sobre uma dada sociedade.  

O uso da biografia não é unânime visto que pode ser considerada: 
um reforço do indivíduo, a negação do social, uma exaltação exagerada de 
personagens (heróis), ou considerar a vida de sujeitos como linear e 
seguindo uma mesma racionalidade sem contradições ou retrocessos. 
Neste ponto Bourdieu (1996) chama a atenção, para a unidade do eu, 
tomada nas biografias. Para este autor, não é possível uma história de vida, 
pois ela não é um encadeamento de fatos lógicos e os pesquisadores 
acabam por cair em repetições que tomam os depoimentos da pessoa 
como verdade absoluta, legitimam a constância da pessoa enquanto 
“nome próprio”, e levam “irreversivelmente [a] uma pulsão narcísica 
socialmente reforçada” (idem, p. 191).   

Analisando as biografias, num outro sentido, Levi (1996) as 
apresenta como uma possibilidade da pesquisa histórica. Para este autor 
“A biografia constitui na verdade o canal privilegiado através do qual os 
questionamentos e as técnicas peculiares da literatura se transmitem à 
historiografia” (1996, p. 168). Uma característica que se destaca é a 
narrativa, e também a que inspira mais cuidados, especialmente porque 
                                                             
1 Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(PPGCMH), Mestranda. 
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pode levar a uma racionalidade anacrônica e limitada. Para este autor, a 
biografia ainda se mostra importante para analisar mais profundamente os 
limites do poder e as margens da liberdade.   

Com relação a História Oral, a utilizamos nessa pesquisa como um 
modo de constituição de fontes na medida em que “permite o registro de 
testemunhos e o acesso a ‘histórias dentro da história’ e, dessa forma, 
amplia as possibilidades de interpretação do passado” (ALBERTI, 2010). 
Nesse sentido, os depoimentos de Nilva Pinto integram o conjunto de 
fontes do Projeto Garimpando Memórias, desenvolvido pela equipe do 
Centro de Memória do Esporte (CEME), da Escola de Educação Física 
(ESEF), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)2. Para essa 
pesquisa foram feitas duas entrevistas com a professora Nilva com duração 
aproximada de uma hora e meia cada uma. Estas foram registradas com 
gravadores digitais e processadas seguindo as seguintes etapas: transcrição 
do áudio, copidesque (adaptação para a leitura), pesquisa (inclusão de 
informações em notas de rodapé que ajudam o leitor a entender alguns 
termos ditos pela entrevistada), conferência pela entrevistada do 
documento produzidoe assinatura da carta de cessão para uso e 
divulgação do depoimento. Estas etapas estão descritas no Manual do 
projeto e parte de orientações do Centro de Pesquisa e Documentação da 
História Contemporânea (CPDOC)3.  

Os depoimentos foram produzidos com base na metodologia de 
história de vida. Esta opção se justifica porque a pesquisa em questão 
levou em consideração, primeiramente, acontecimentos da vida da 
professora e as influências que, desde sua infância, nos ajudam a entender 
suas escolhas e ações como professora e diretora de grupos de dança.  

Para Silva et al, “por meio da História de Vida contada de maneira 
que é própria do sujeito, tentamos compreender o universo do qual ele faz 
parte” (2007, p.31). A autora ainda complementa, que “ao se trabalhar o 
vivido dos sujeitos, através do método de História de Vida, temos acesso à 

                                                             
2 Projeto que tem por objetivo preservar e divulgar a memória do esporte, da 
educação física, da dança e do lazer no Brasil. Sua principal ação é a realização de 
entrevista com pessoas que participaram ou presenciaram acontecimentos 
importante das diferentes práticas corporais e esportivas. Se baseia no aporte 
teórico-metodológico da História Cultural e da História Oral. Ver mais informações 
em: http://www.esef.ufrgs.br/ceme/projetos/garimpando/index.htm  
3 Para mais informações sobre o CPDOC ver: www.cpdoc.fgv.br .  
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cultura, ao meio social, aos valores que ele elegeu e ainda, à ideologia” 
(idem, p. 32).  

Além dos depoimentos da professora Nilva, para a estruturação 
desse texto, utilizamos também outras fontes de pesquisa, tais como 
programas de espetáculos, jornais, reportagem da internet, programas de 
televisão e pesquisas já realizadas sobre a professora4. Estes materiais 
fazem parte do acervo pessoal de Nilva Pinto, sendo que parte dele está 
em processo de doação para o CEME.  

 

Formação/ Influências 

A dança encantou, desde menina, Nilva Terezinha Dutra Pinto, que 
nasceu no ano de 1934, em Bom Jesus, interior do Rio Grande do Sul (RS). 
Seu pai Porcínio Borges Pinto, nasceu Vacaria (RS), era de família com 
poucos recursos econômicos e foi professor e político. Sua mãe Maria 
Olívia Dutra Pinto, era de Bom Jesus, vivia em fazendas. Nesta cidade, os 
pais de Nilva se casaram e tiveram quatro filhos, se mudando para Porto 
Alegre em 1951, onde seu pai seguiria na carreira política.  

Sua primeira aproximação com a dança se deu quando criança, em 
especial, ao frequentar um colégio no qual três professoras trabalhavam, 
nas palavras de Nilva, “dancinhas” além de pequenas peças teatrais. Isso 
aconteceu porque, registra a professora, em sua cidade natal, não havia 
muito incentivo para artes. O que fez que, com uma prima e algumas 
amigas criassem danças a partir de músicas simples (JUKOSKI, 2006).  

Aos nove anos, Nilva iniciou seus estudos em internatos, 
primeiramente em Gramado (RS), no Internato Santa Terezinha, depois em 
Caxias do Sul (1944) e, por último, em São Leopoldo (1945). Nos internatos 
teve aulas de música (piano e canto), dança e teatro cômico.  

No internato em São Leopoldo, o Colégio São José, coordenado por 
freiras franciscanas, permaneceu durante 5 anos e neste período conheceu 
Rosemari Schimitz, filha de Lya Bastian Meyer5. Por incentivo de Rosemari, 

                                                             
4 Pesquisas sobre Nilva Pinto: CUNHA, FRANCK, 2004; DREHER, 2005; JUKOSKI, 
2006.  
5 Eliane Clotilde Bastian Meyer Schimitz (Lya Schimitz), junto com Antonia Seitz 
Petzhold (Tony Petzhold), é considerada pioneira da dança em Porto Alegre.  
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que já havia estudado Balé Clássico, as colegas começaram a experimentar 
esta dança. Nilva narra como eram estas experiências:  

E a gente, lá no colégio, ela [Rosemari] ensinava dança. ‘ai gurias, vou pedir 
pra minha mãe pra trazer uns tutus6 românticos’. Sei eu o que era tutu 
romântico. Aí a Dona Lya chegava com as roupas, a gente vestia. Era uma 
festa. (...) Foi aí que pela primeira vez eu vi Balé (PINTO, 2010, p. 5).  

Quando a família de Nilva se mudou para Porto Alegre, no ano de 
1951, ela ingressou na Escola de Lya7. E também foi a primeira vez ao 
Teatro São Pedro8, assistir a um espetáculo de dança com a Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre. Um fato importante na sua vida da professora 
conforme registra em sua entrevista: 

Eu fiquei tão encantada, tão encantada, que as pessoas saíram do teatro e 
eu sentada lá boquiaberta, sem saber nem o que dizer. Eu fui sozinha, por 
que na família, ninguém dava importância até então. Eu sei que eu fiquei 
encantada. Foi a primeira vez que vi Morgada Cunha9 dançando (PINTO, 
2010, p. 5). 

Logo, a professora entrou no Curso Oficial de Dança10, na época 
oferecido pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande 
do Sul. Segundo ela eram três anos de curso para alunas e alunos já 
iniciados. Nesse curso trabalhavam com coreografias clássicas, modernas e 
de folclore. E ao investigarmos os programas dos espetáculos11 
percebemos ser grande a variedade destas danças. Ao participar desse 
grupo, Nilva foi tomando contato com outros tipos de dança para além do 
balé e com outros professores e bailarinos. Como ela destaca em seu 
depoimento, Tony Seitz Petzhold, Selma Chemale, Souvarine Louniev, João 
Luiz Rolla12, apresentavam seus espetáculos no Teatro São Pedro que, para 
Nilva, naquela época era mais acessível aos artistas por ter valor menor e 
uma política diferenciada de apoio à arte erudita. 
                                                             
6 Espécie de saia armada com camadas que permite a visualização de pernas, 
característica do balé clássica. 
7 Escola de Ballet Lya Bastian Meyer. 
8 Um dos principais teatros de Porto Alegre, fundado em 1858. 
9 Morgada Assumpção da Cunha, bailarina e posteriormente pesquisadora da 
dança de Porto Alegre com importante obra sobre as (os) pioneiras (os).  
10 Coordenado pela Professora Lya Bastian Meyer. 
11 Documentos presentes no acervo doado por Nilva Pinto ao Centro de Memória 
da ESEF – UFRGS.   
12 Estes bailarinos e artistas são citados como pioneiros da dança em Porto Alegre, 
no trabalho da professora Morgada Cunha.  
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Além da escola de balé, Nilva fez curso de dança clássica com a 
professora Maria Ruanova, em Buenos Aires, e curso de Educação Rítmica 
do Movimento e Dança Elementar, ministrados pelo Ministério de 
Educação e Cultura13. 

Com incentivo de seu pai, em 1955, entrou no Curso Superior da 
Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul14. Para o vestibular, teve que se preparar, pois havia provas práticas, 
nas quais teve que demonstrar bom desempenho como, por exemplo, na 
natação já que não sabia nadar.  

Nilva tornou-se aluna nesta instituição, cursando várias disciplinas 
tais como Rítmica com Dona Lya, Natação com Dona Tony, Desporto 
Individual, Voleibol, Fisiologia, Anatomia e Inglês. Também se envolveu 
com um time de vôlei, fazendo algumas viagens para participação em 
campeonatos. O curso na época era de dois anos e acontecia em 
diferentes locais da cidade. Formada deu aulas em escolas estaduais e 
particulares de Porto Alegre. 

Em 1959, ela conheceu a Professora Marina Lampros Cortinas, 
uruguaia, folclorista, esposa de um cônsul do Uruguai que estava a 
trabalho no Brasil. Esta professora fundou o Conjunto Internacional de 
Folclore “os Gaúchos” (CIF “Os Gaúchos”) no qual Nilva atuou, 
primeiramente, como bailarina. Com o envolvimento no grupo se dedicou 
mais à questão folclórica, fazendo cursos, participando de festivais e 
viagens. Fez cursos sobre folclore, especialmente com Paixão Cortes15, e 
também outros, como o de danças folclóricas argentinas na Escuela 
Nacional de Danzas de Buenos Aires. 

A Professora Marina retornou ao Uruguai, em 1961, quando Nilva 
passou a ser diretora artística e coreógrafa do grupo, se dedicando mais à 
questão folclórica. O grupo, continuou em atividade, tendo representado o 
país em diversas ocasiões e sendo pioneiro em adaptar a dança folclórica 
para o palco no Brasil.  

 
                                                             
13 Informação presente no currículo da professora, documento doado ao Acervo do 
CEME.   
14 Na época a ESEF não era ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era, 
ainda, uma instituição de ensino vinculada ao Estado do Rio Grande do Sul.  
15 Um dos maiores folclorista do estado do Rio Grande do Sul. 
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Lutas e conquistas 

Um dos pontos que perpassaram a caminhada de Nilva foram as 
lutas por condições de se fazer arte, nas escolas onde estudou e trabalhou 
e também no CFI “Os Gaúchos”. Essa determinação já pode ser observada 
na sua infância no interior do Estado quando improvisava vestimentas para 
fazer suas “dancinhas”. Depois formando grupos de dança ao buscar apoio 
financeiro e logístico para seu funcionamento e hoje, esta luta pode ser 
identificada quando persiste na busca por melhores condições de trabalho 
para o CIF “Os Gaúchos”.  

Em plena década de 1950, quando era muito comum que as 
mulheres deixassem os estudos e o trabalho para cuidar do lar após 
casadas, Nilva cursou a faculdade, participou de grupos de dança e atuou 
em diversas apresentações, assim como outras mulheres que, cada vez 
mais, desafiavam a regra de se submeterem aos pais e maridos. Em suas 
palavras: “Em geral os noivos cortavam a carreira das dançarinas. Os 
homens como sempre, estragavam tudo, ‘Ou ficas comigo ou vais para 
dança’, muitas como eu resistiram, outras cediam” 16.  

Formada em Educação Física, a professora começou a trabalhar no 
Colégio Estadual Candido José de Godói, onde permaneceu durante 30 
anos, trabalhando com Educação Física, e com a dança como atividade 
extra-curricular. Neste Colégio estruturou o Clube de Danças do Colégio 
Godói, que fez várias apresentações na escola e fora dela, inclusive, em 
outras cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul.  

No início do seu trabalho enfrentou algumas dificuldades pois, 
segundo narra em sua entrevista, “tinha idéias de mocinha”, tentava criar 
danças e fazer coisas diferentes com os alunos. Permaneceu no Colégio 
Estadual José Candido de Godói, até a sua aposentadoria pela Secretaria 
de Educação do Estado. 

Além do Colégio Godói, deu aulas em outra escola em Gravataí (RS) 
e, também, no Colégio Anchieta em Porto Alegre. Neste último ingressou 
em 1968 e permanece em atividade. Está à frente, desde o primeiro ano, 

                                                             
16 Frase de um depoimento escrito pela Prof. Nilva, produzido por ocasião da 
pesquisa da Prof. Morgada Cunha na década de 1980. Os depoimentos originais 
foram doados ao CEME.  
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na direção coreográfica do Show Musical Anchieta – Canto e Dança, que é 
realizado com os alunos, crianças e adolescentes da instituição.  

Tanto no Colégio Godói quanto no Anchieta, a professora se 
preocupou com a inclusão dos alunos. Era permitido a entrada a todos que 
queriam dançar, não necessitando de estudos prévios ou seleção, porém 
Nilva ressalta que ela sempre exigia o melhor dos alunos. Com estes 
grupos, muitas viagens foram feitas, proporcionando aos integrantes do 
grupo vivências que ultrapassavam os ensinamentos da escola, como o 
conhecimento de outras culturas in loco, visita a locais, outros climas, 
outras realidades e, fundamentalmente, a convivência entre eles. Este 
ponto é bem valorizado pela professora em sua fala.  

Outro trabalho central da Professora Nilva é o CIF “Os Gaúchos”, 
onde atua como diretora, coreógrafa e bailarina. No livro das professoras 
Morgada Cunha e Cecy Franck, sobre pioneiros da dança em Porto Alegre, 
tanto Nilva, quanto o grupo CIF “Os Gaúchos” são citados como pioneiros 
no Brasil, especialmente na adaptação do folclore internacional para o 
palco (CUNHA, FRANK, 2004). O grupo fundado pela professora e 
folclorista uruguaia Marina Cortinas, ficou os três primeiros anos sobre 
direção desta, que retornou ao Uruguai ficando sua direção artística a 
cargo de Nilva. Que deixou de ser bailarina há, aproximadamente, 30 anos.  

O grupo iniciou suas atividades com bailarinos originários dos 
Centros de Tradição Gaúcha (CTG) 35, Pagos da Saudade da Varig e da 
Escola de Balé de Lya Bastian Meyer, de onde vieram as bailarinas Nilva 
Pinto, Nilza Pinto (irmã de Nilva) e Amélia Maristany Mayer. A primeira 
apresentação aconteceu em novembro de 1959, na inauguração da TV 
Piratini, canal 5 de Porto Alegre. No início o nome do grupo era Conjunto 
Internacional de Folclore e, em 1966, ocorreu uma mudança do seu 
estatuto que acrescentou a expressão “Os Gaúchos”. A mudança de 
estatuto torna-o pessoa jurídica. Também neste ano recebem o 
reconhecimento de instituição de utilidade pública da Prefeitura de Porto 
Alegre. 

Em 1965, por convite do Embaixador Paschoal Carlos Magno, o 
grupo participou da 1ª Caravana Nacional da Cultura que se apresentou 
em diversos estados do sudeste e nordeste do Brasil. Além disso, começam 
a ser reconhecidos no seu próprio estado pois o CIF “os Gaúchos” levaram 
a dança folclórica por quase todas as cidades do estado do Rio Grande do 
Sul, especialmente na década de 1970, através de um convênio com o 
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Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura 
do estado (DAC-SEC). Além da Caravana de Cultura participaram também 
do Projeto Mabembão17, e em apresentações em diversos estados 
brasileiros. 

Representaram o Brasil nos Festivais de Folclore mais importantes 
da América Latina e da Europa: Festival Internacional de Folclore de 
Salinas, no Uruguai (1960); Festival Nacional de Folclore de Cosquín, em 
Córdoba, Argentina (1981); Festival Internacional de Folclore de Cárceres, 
na Espanha e França; Festival del Tacuare-é, Guarambaré, no Paraguai, XIII 
Rasegna Internacionale di Música Popolare, na Itália (1997); Festival 
Internacional de Folclore de Leganés, Cieza e Baza, na Espanha (1998). 

Também apresentaram em outros países: Portugal (TV Estatal 
Portuguesa, 1966), França (Congresso Mundial de Parlamentares, 1971), 
Bolívia, China (2010).  

São incontáveis as apresentações nestes mais de 50 anos de 
existência, além das já citadas foram feitas apresentações para Presidentes 
do Brasil e de alguns outros países, apresentações em abertura de eventos, 
em datas comemorativas do grupo e do Estado, apresentação para escolas 
e em programas de televisão, além de apresentações do grupo 
conseguidas através de projetos.  

Os espetáculos do grupo contam com danças, músicas e 
declamação. São divididos em estampas ou quadros folclóricos, cada um 
deles representado um país ou uma região com danças e músicas 
definidas. As inspirações para criação de coreografias vêm das pesquisas 
sobre danças folclóricas. A professora diz que faz adaptações folclóricas, ou 
seja, para levar ao palco ela faz algumas mudanças nas coreografias, 
amplia passos e movimentos, incrementa o figurino, modifica um pouco o 
ritmo da música, exige sincronia e limpeza de movimentos. Por isso, ela 
não faz “folclore” e sim adaptações.  

                                                             
17 O Projeto Mambembão foi desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura, 
pelo Serviço Nacional do Teatro, nas décadas de 1970 e 1980, patrocinava de 
grupos de artes cênicas, amadores e profissionais, em viagens para turnês e 
festivais no país, privilegiando regiões culturalmente pouco favorecidas (TEIXEIRA, 
2005). 
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Um ponto fundamental do fortalecimento de sua pesquisa foram as 
viagens a Festivais e para apresentações onde faziam troca de experiências 
com outros grupos de dança folclórica, aprendendo também sobre o 
contexto daquela dança.  

A dinâmica do grupo é bem comum conforme Nilva descreve em 
seu depoimento, qual seja: se faz a montagem dos movimentos, a partir de 
uma pesquisa, após todos aprendem e depois se inicia a “limpeza”, ou seja, 
os movimentos são sincronizados, posturas são corrigidas, braços e pernas 
são colocados na mesma altura, as figuras são revistas. A professora 
participa de todas as etapas, ela mesma guia o processo de limpeza, 
contando com a ajuda de algumas bailarinas para gravar os passos e 
repassá-los. A limpeza é bem exigente, a professora valoriza 
especialmente: a energia, vontade de dançar, expressão e execução. 
Quando não há muitas apresentações previstas na agenda do grupo, os 
ensaios acontecem duas vezes na semana. Em épocas de apresentações 
essa periodicidade é aumentada.  

Atualmente as estampas trabalhadas são: Alemanha, Argentina de 
época, Argentina Portenha, Argentina Pampeana, Bolívia, Chile, Cuba, 
Guatemala, Brasil (Batuque, Côco, Gaúcho, Frevo, Samba, Xaxado), Itália, 
México, Panamá, Paraguai e Portugal.  

A contribuição dos “Gaúchos” se mostra também, na criação de 
grupos em outros locais, a partir de ex-bailarinos. Além da influência e 
conhecimento acumulado e transmitido a outros grupos em festivais e 
encontros, foram um dos primeiros grupos de folclore internacional em 
Porto Alegre a divulgar incansavelmente este tipo que de dança, mesmo 
que, às vezes, não se encaixem nas categorias mais hegemônicas. Não se 
trata de dança erudita (clássica, moderna ou contemporânea), também 
não se encaixa totalmente na dança folclórica em si, já que são 
adaptações. No entanto, suas performances têm colaborado para a 
divulgação da última e para enriquecimento cultural da cidade e dos 
cantos por onde passou.  

Apesar dessa intensa trajetória, o grupo ainda não possui estrutura 
profissional, contando com o apoio da Prefeitura, apenas no que diz 
respeito ao local para ensaios e sede, mas carecendo de apoio financeiro 
para demais ações. O Grupo se mantém por voluntários, tanto bailarinos e 
diretoria, quanto para outras funções de estrutura, como manutenção de 
figurinos e cenário, registros etc.  
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Além disso, com toda a pesquisa realizada durante estes anos para 
a produção dos espetáculos, a professora Nilva reuniu grande quantidade 
de material, e uma grande contribuição que ela tem dado é a 
disponibilização deste material, para pesquisas, tanto relacionadas ao 
grupo quanto à dança em Porto Alegre e em outras partes.  

O trabalho da professora foi reconhecido publicamente. Primeiro 
com a comenda “Negrinho do Pastoreio”, do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, recebida em 1989, por serviços prestados à comunidade e à 
pátria. Depois em 1992, recebeu o título de “Cidadã Emérita de Porto 
Alegre” da Câmara Municipal de Porto Alegre, por serviços prestados à 
capital e seus cidadãos. No mesmo ano, recebeu o título de “Amiga do 
Turismo” pela Faculdade dos Meios de Comunicação Social da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Nas palavras da professora, “O folclore é o cartão de visitas de um 
povo” (PINTO, 2006, apud DREHER, 2005). E o Conjunto Internacional de 
folclore “Os Gaúchos” levaram o folclore para várias partes, e não apenas o 
folclore gaúcho, mas o internacional. Um bom exemplo que não é a defesa 
cega de suas próprias tradições que a valoriza, mas sim seu 
reconhecimento, divulgação e o conhecimento de outras, permitindo-se 
aprender e ampliar horizontes, aceitando que as culturas não são puras e 
que o conhecimento e reconhecimento delas pode ajudar no nosso 
crescimento pessoal e social. Os alunos e bailarinos de Nilva, não estão 
apenas repetindo passos, estão vivendo culturas, experimentam em seus 
corpos o que outros grupos criaram do seu cotidiano, crenças, festejos. 
Talvez as viagens e andanças que Nilva valoriza, sejam além do 
deslocamento geográfico dos alunos, mas seus percursos por estes outros 
locais.  

 

Considerações Finais 

Narrar a trajetória pessoal e profissional de uma pessoa não é 
tarefa simples, pois esse ato é sempre permeado pela subjetividade de 
quem narra e daquele sujeito que diz de si mesmo. Além disso, a vida não 
é uma narração lógica e contínua, mas constituída de fragmentos ora 
ordenados, ora dispersos.  

A vontade de Nilva contribuir com a pesquisa foi clara, a porta de 
sua casa mostra-se aberta à pesquisa, o vasculhamento de sua caminhada 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
437                                                                                      [anais] 

não a incomoda, ela o faz com prazer. Mesmo já tendo colaborado com 
tantos alunos na escola ou nos grupos de dança e em outras pesquisas18. 

Os estudos biográficos podem trazer elementos que nos ajudam a 
entender as significações de fatos ou simplesmente dar luz para aquilo que 
se repete. Sim, é uma vida, mas que se reflete em várias outras. No caso de 
Nilva, de forma direta atingiu muitos alunos e bailarinos, além do público 
de seus espetáculos, ajudando a construir a história da dança em Porto 
Alegre.  

Analisando sua produção também podemos ver que a união de 
ensinamentos da dança clássica não é uma ofensa às coreografias de 
inspiração folclórica. Assim como as danças folclóricas não são impróprias 
para praticantes de balé. São danças. E o que vale é o que vibram, e não o 
isolamento em castas que não se comunicam.  

A história nos ensina e nos constrói. Mas nós a construímos 
também. Este “encontro” talvez seja isso, tivemos uma idéia, pesquisamos, 
montamos o enredo, escolhemos o acompanhamento, passamos para o 
corpo/palavras, ligamos os movimentos, fizemos as limpezas, 
sincronizamos, e enfim, a apresentação, que nunca comporta tudo o que 
queremos contar, mas cada espectador cria a partir daqui uma nova 
história, pois a intenção das apresentações é sempre modificar algo na 
platéia, dando elementos para isso.  

Assim, certamente, como nos lembra Levi (1996) e também 
Bourdieu (1996), a vida não é linear e em vários momentos não segue uma 
lógica de encadeamento de causas e consequências. A formação de uma 
bailarina ou diretora também não. Não há determinadas condições exatas 
que nos levam à certeza de que certas pessoas terão determinada 
importância, mas as relações que ocorrem durante sua vida, as diversas 
influências que se juntam aos desejos e opções, as contradições, as 
derrotas e as formas de seguir em frente. Repensar a narrativa de vida de 
uma personagem como a prof. Nilva, suas ações e contratempos, suas 
vitórias e derrotas, seu trabalho e obstáculos, nos apresenta questões de 
ordem maior que restrita ao indivíduo, como, por exemplo, a formação e 
manutenção de bailarinos, grupos de dança, diretores, artistas, 
professores. Os estudos biográficos dentro das áreas, Educação Física e 

                                                             
18 Ver: CUNHA, FRANCK, 2004; DREHER, 2005; JUKOSKI, 2006. 
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Arte, poderiam nos auxiliar no entendimento desta formação, que também 
não é linear, mesmo sendo planejada como tal.  
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IRMÃO ANTÔNIO CECHIN E AS COMUNIDADES ECLESIAIS DE 
BASE (CEBs), NO MUNICÍPIO DE CANOAS /RS (1978- 1988) 

Odilon Kieling Machado1 

 

1. MUNICÍPIO DE CANOAS E O CONTEXTO HISTÓRICO 

O presente trabalho é parte de pesquisa desenvolvida no Mestrado 
em História da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), tendo como 
propósito central historiar e analisar a contribuição das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs)2 na  vida religiosa, social e política dos moradores 
do Bairro Mathias Velho, no município de Canoas no Rio Grande do Sul, 
entre 1978 e 1988.   

 Naquele período, a Igreja Católica torna-se uma grande força na 
luta pela democracia, pela justiça e pelos direitos humanos. Os cristãos 
membros das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) aliados às pastorais 
sociais, tornam-se protagonistas de uma força popular, na dimensão 
eclesial, comunitária, social e política, baseada nos valores cristãos de 
justiça, igualdade e fraternidade. Diante desse contexto, o pensamento 
progressista cristão, cuja influência foi de fundamental importância na 
história política brasileira e sul-riograndense contemporânea ajudou na 
mobilização de grupos e extratos sociais, evidenciando a atuação dos 
sujeitos em um contexto de diversidade social e os encontros culturais, 

                                                             
1 Universidade Federal da Santa Maria, Mestrando em História, CAPES. 
2 Ao início dos anos 60 surgiu entre as classes populares do Brasil um novo modo 
de a Igreja ser: as Comunidades Eclesiais de Base. As CEBs são grupos de 20 ou mais 
pessoas que se reúnem uma ou duas vez por mês na capela da roça, no sítio do 
pequeno agricultor, no salão da casa paroquial, no centro comunitário da vila, no 
barraco da favela, para refletir, nutrir e celebrar sua vida de fé. São comunidades 
porque as pessoas se conhecem pelo nome, partilham suas vidas e seus problemas, 
põem em comum seus bens e seus esforços, lutam juntos por melhorias no bairro, 
conquista da terra ou da moradia, uma vida melhor. São eclesiais porque o eixo em 
torno no qual giram é a palavra de Deus, o uso da Bíblia dentro da realidade 
conflitiva em que vivem, a comunhão com a Igreja, da qual são células vivas. São de 
base porque integradas por subempregados, aposentados, jovens, lavradores, 
operários, donas de casa, em fim gente pobre e oprimida que forma a base da 
sociedade (BETTO, 1991, p.152). 
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com seu potencial de re-significação de valores e representações, de 
produção de conflitos e novas formas de hierarquização.  

O município de Canoas, devido a sua proximidade com Porto Alegre 
e com o Pólo Petroquimico, torna-se no final da década de 70 do século XX 
um pólo atrativo para um processo migratório do campo para cidade, onde 
o êxodo rural é intenso, na procura de uma vida melhor. O processo de 
desenvolvimento industrial é a grande meta de muitos trabalhadores, que 
procuram emprego nas indústrias. 

O espaço urbano não oferece as condições dignas para tantos 
migrantes em busca de trabalho e renda. A periferia e o limite entre zona 
urbana e rural, é o espaço possível. Para isso é necessária uma grande luta 
e mobilização para ter uma vida digna, buscando muitas vezes em áreas 
devolutas e ociosas um local de afirmação de suas vidas. 

A solidariedade é uma força que impulsiona a construção coletiva, 
através da base social dos trabalhadores como forma de sobrevivência e 
mobilidade social. Neste aspecto o Bairro Mathias Velho, em Canoas, é 
uma referência no Rio Grande do Sul em termos de ocupação urbana, 
tendo na organização e na força popular o tecido social necessário para a 
transformação sócio- política.  

É importante destacar que a ocupação ocorre tanto no Bairro 
Mathias Velhos, no local do antigo prado, quanto no Bairro Harmonia, na 
área atualmente conhecida como Vila Santo Operário. O Bairro Harmonia 
haviam sido, anteriormente, espaço de lavoura de arroz. 

A visão progressista dos lutadores sociais cristãos deu uma 
contribuição importante neste contexto. As CEBs em Canoas e o processo 
histórico de ocupação ocorrem de forma simultânea, fortalecendo uma 
forma comunitária e de resistência dentro de um novo contexto histórico. 

 

2. IRMÃO ANTÔNIO CECHIN  

A presença formativa política e religiosa do Irmão Antônio Cechin, 
como liderança, é fundamental para entendermos o processo de 
organização coletiva de ocupação no Bairro Mathias Velho e do Bairro 
Harmonia, durante o regime militar brasileiro. 
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A trajetória de vida deste líder religioso é marcada pela coragem e o 
testemunho de um cristão comprometido com as causas populares em 
busca de sua libertação. Irmão Antônio pertence à Congregação Marista da 
Igreja Católica, que possui como carisma fundamental a educação. No final 
dos anos 50 e inicio dos anos 60 do século XX, Irmão Antônio tem um 
engajamento no movimento chamado “Ação Católica”, principalmente de 
linha francesa, com fortes conotações sociais, questionando os cristãos 
para a transformação social e política. Pilato Pereira faz um breve relato 
desta mudança na vida de Antônio Cechin: 

“Eu era adjunto da Ação Católica”, diz Antônio, e dei esse passo junto com 
os jovens com quem trabalhava. O método ver, julgar e agir, agora aplicado 
com o instrumental marxista”.Sempre que fala da Ação Católica, o Irmão 
Antônio recorda este processo fundamental de mudança, a evolução a partir 
do contato com o instrumental global marxista. Antônio recorda que “temos 
que começar analisando a realidade pelo econômico”. Depois de descobrir a 
situação econômica, vamos para a superestrutura que é o político, o social e 
o cultural. Sendo que dentro do cultural temos o religioso também. 
(CECHIN, 2009, p. 35-6) 

Irmão Antônio aprofunda sua compreensão do mundo à luz das 
mudanças que ocorrem dentro da Igreja Católica, principalmente a partir 
do Concílio Vaticano II, à nível mundial, e as Conferências de Medelin e 
Puebla, na América Latina. O resultado destas mudanças é a opção 
evangélica pelos pobres e a organização das Comunidades Eclesiais de 
Base. Estas definições são as bases concretas da Teologia da Libertação, 
tendo no Brasil sua principal força construída a partir dos anos 60 do 
século XX. Neste período, Irmão Antônio torna-se um dos principais líderes 
no Brasil e um dos pioneiros no Rio Grande do Sul, tendo em Canoas a 
principal base. 

O ano de 1978 marca o inicio do processo de ocupação urbana no 
Município de Canoas no Rio Grande do Sul, proporcionando um processo 
migratório de uma população que busca moradia, trabalho e renda. O pólo 
petroquímico de Triunfo, próximo a Canoas é o destino de milhares de 
trabalhadores do interior do Rio Grande do Sul e até de Santa Catarina. 

Irmão Antônio vai morar na Vila Cerne nos fundos do bairro 
Harmonia, na segunda metade da década de 70. Seu testemunho de vida e 
os laços fraternos com os moradores estabelecidos por este líder religioso 
será o grande elo entre lideranças com formação intelectual e com o 
processo de formação de líderes populares. Além da chegada dos 
migrantes, as CEBs  também estavam em formação, tanto no Estado com  
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em Canoas. A união popular deu suporte para a principal referência do 
movimento comunitário do Rio Grande do Sul. O início deste processo foi 
um desafio para os ocupantes.  

Conforme Antônio Cechin: 

“No natal de 1979, tinha havido o primeiro encontro de CEBs no Rio Grande 
do Sul em São Gabriel. Nós tínhamos já uma caminhada. As famílias eram de 
todo o interior do estado, como Camaquã e Rio Pardo, e também de Santa 
Catarina. Com a migração, buscavam trabalho no Pólo Petroquímico. O povo 
se espalhou nas ruas, nas pontas de estrada e a região se encheu de gente. 
Nessas famílias, de manhã, os maridos ia trabalhar no Pólo, enquanto as 
mulheres ficavam em casa.” (Entrevista citada) 

Em 1979 no início do processo de ocupação, Irmão Cechin servia de 
interlocutor, em forma de serviço, para encaminhar a solução dos 
problemas da comunidade. A confiança no trabalho deste irmão religioso e 
a união das pessoas, era um elemento importante para a organização 
popular. O papel das mulheres é destacado por Irmão Cechin, através dos 
clubes de mães que geraram as CEBs em Canoas, com suas reuniões, além 
da força desta iniciativa que teve como conseqüência a organização da 
Pastoral da Mulher Pobre. Os intelectuais ficavam juntos para ajudar na 
organização, mas as mulheres e que eram as protagonistas deste processo. 

Estes elementos de luta são afirmados por Antônio Cechin: 

Trabalho comunitário, metodologia bíblica... evangelho nos clubes de mães , 
inicio da ocupação, inicio da Igreja já que vinha para a periferias ... as 
mulheres nas reuniões com intelectuais ao redor com cantos de luta.... 3 
tipos de cantos: canto das avós mais conhecidos , cantos bíblicos e cantos de 
luta... preparação para a ocupação propriamente dita,, famílias 
extremamentes pobres vindas do interior, ...no natal de 1979...  durante a 
semana sozinho percorria as casas, porta aberta, com chimarão... fazer 
reuniões de vizinhança como tática, [....] para reuniões aos sábados [...] 
reuniões da comunidade [...] prestava-se serviço para encaminhar os 
problemas, jogos com as crianças, catequese das crianças e clube de mães, 
depois chamado pastoral da mulher pobre... (Entrevista citada) 

A organização popular possui duas vertentes que servia de tática 
para a organização, de um lado a mística religiosa cristã comum entre a 
população que vinha de municípios pequenos e de outro uma consciência 
maior da complexa realidade que os cercava. O papel da CEBs , cuja 
metodologia foi herdada da antiga Ação Católica, através do método ver, 
julgar e agir, que ligava o texto bíblico com a realidade da vida, foi 
fundamental para uma ação concreta. As mulheres no início faziam 
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colchões de trapos para o inverno e ao mesmo tempo criavam laços 
fraternos de solidariedade. 

Conforme Antônio Cechin: 

“Estabelece-se, após leitura de um trecho da Bíblia o que diz para nós, cada 
um lia um pedaço mais fácil, não solto, salmos ou fatos históricos. Após, 
cada um falava o que tocava nossos corações e que mais impressionou, e a 
partir daí vamos encostar nas nossas vidas e as questões de hoje [...], tudo 
isso era a  preparação para a ocupação de famílias que viam do interior e 
não tinham como construir suas casas. A gente depois de fazer os colchões 
de trapos, tinham organizados grupos de novenas e grupos de famílias. 
(Entrevista citada) 

 Este processo consolida-se ao longo da década de 80. Este 
movimento comunitário é impulsionado pela religiosidade popular, tendo 
nas CEBs uma organização formativa ligando fé e vida, baseada nos 
princípios teóricos da Teologia da Libertação.3 As CEBs tornaram-se um 
espaço na possibilidade da construção democrática, como instrumento 
popular e religioso, na luta por uma vida digna a partir da população 
excluída dos bens essenciais da vida humana. Este processo de 
conscientização política se enraíza nos bairros Mathias Velho e Harmonia, 
no município de Canoas. 

    

3. AS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE (CEBS) EM CANOAS 

Ao longo da História, a influência e o pensamento religioso 
deixaram muitas marcas na trajetória humana através de relações sociais, 
políticas e culturais. De 1962 a 1965 foi realizado o Concílio Ecumênico 
Vaticano II, no qual a Igreja Católica começa uma fase de abertura ao 
mundo, procurando através da sua Doutrina Social contribuir e influenciar 
as diferentes transformações que a humanidade atravessa, lutando pela 
dignidade humana e uma mudança em favor dos mais necessitados. 

                                                             
3 A Teologia da Libertação nasce das CEBs surgidas na América Latina a partir dos 
anos 60. É a reflexão da fé dos pobres, dentro de suas lutas por libertação, que 
produz as bases da Teologia da Libertação. Porém foi sistematizado pela primeira 
vez pelo teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, em 1971, em sua obra Teologia da 
Libertação (Petrópolis, Vozes). A Teologia da Libertação é um novo modo ou 
método de ser fazer teologia. Ou um novo olhar sobre as fontes bíblicas da 
revelação cristã e a tradição da Igreja. Esse modo, esse método e esse olhar têm 
um centro ou lugar social: os pobres (BETTO, 1991, p.172). 
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Cândido Camargo nos traz um relato importante desta trajetória da Igreja 
Católica a partir do Concílio Vaticano II e das Conferências de Medelin e 
Puebla na América Latina: 

Essa mudança tem uma forte influência na América Latina, através das 
Conferências de Medellin na Colômbia em 1968 e Puebla no México em 
1979, através da ligação fé e vida e da chamada opção evangélica 
preferencial pelos pobres.  Fazendo uma analogia entre o Concílio Vaticano 
II e as conferências de Medellín e Puebla podemos verificar que o Concílio 
foram os encaminhamentos oficiais da Igreja para o mundo e as 
conferências foram os encaminhamentos oficiais para a América Latina. A 
reunião de Medellín, na Colômbia, canonizaria essas tendências. Os 
documentos do II Encontro do episcopado Latino-americano (CELAM), 
reunido naquela cidade em 1968, documentos emitidos em caráter oficial, 
definem duas linhas básicas de ação que transformariam no estandarte 
legitimador e referencial dos novos grupos de cristãos: a opção pelos pobres 
e as comunidades de base. (CAMARGO, 1981, p.66-8). 

Na ligação histórica entre a mudança da Igreja, a Guerra Fria e o 
regime militar no Brasil, vários teólogos, entendendo que a religiosidade 
cristã é uma marca dos pobres e oprimidos, procuraram teorizar uma 
alternativa que ligasse a fé cristã por uma sociedade mais justa e igualitária 
dentro dos parâmetros do cristianismo. Esta identificação é salientada por 
Cândido Camargo: 

Neste contexto, [...] os interesses recíprocos de colaboração entre Igreja e 
Estado e o catolicismo se defronta, em sua prática cotidiana, com a massa 
de explorados e excluídos.  

[...] A conquista de sua própria realização comunitária reclama uma lúcida 
participação na sociedade civil, na reestruturação partidária e política, 
condição necessária para radical transformação social almejando a 
emergência de relações sociais fraternas e solidárias. [...] as CEBs 
desburocratizam a dominação eclesiástica, enquanto na prática [...] 
desmistificam, de modo mais ou menos explícito, aspectos alienantes da 
ideologia religiosa, cúmplices da injustiça institucionalizada. Elas percorrem 
um caminho de aprendizado que induz consciência crítica coerente com a 
descoberta do Evangelho como libertação e antecipam uma experiência 
utópica, prefiguração, inspiração e sustento de um projeto de 
transformação histórica.(CAMARGO,1981,p. 81). 

Tendo em vista o projeto desta nova Igreja, o Bairro Mathias Velho, 
em Canoas, adquire importância para a sociedade brasileira, pois ali as 
CEBs e o movimento social comunitário se articularam de forma efetiva e 
realizaram conquistas.  
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Outro elemento que merece sempre ser aprofundado em termos de 
pesquisa e de significância é entender a contribuição das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) como unidades de base dos movimentos sociais e 
políticos que antecederam a abertura do regime autoritário brasileiro, 
fornecendo uma visão de esquerda, com uso do instrumental marxista, 
resgatando a prática dos primeiros cristãos que viviam sua fé religiosa por 
meio de um testemunho comunitário e fraterno, servindo de base para 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

As mudanças sociais e políticas de cunho popular, tanto no aspecto 
de organização e participação na História recente em solo riograndense, 
quanto na formação de lideranças políticas, teve nas Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) um espaço religioso, social e político de formação 
e ação que proporcionaram uma nova perspectiva para a mudança da 
sociedade. 

A construção de alternativas para mudar a sociedade, tendo a fé 
religiosa como base desta transformação, fortalece um novo paradigma 
social e político, alicerçado na organização coletiva, na qual os pobres e 
excluídos são protagonistas centrais. Essas forças populares em ação agem 
a partir de uma base social e eclesial, com a participação de intelectuais 
engajados na mesma luta. 

A política torna-se uma ferramenta fundamental para conquistas 
pontuais, como água, luz e moradia, e, ao mesmo tempo, procura dar 
consciência para a transformação social mais ampla. Neste sentido, é 
importante o fortalecimento dos movimentos sociais, principalmente a 
partir de uma base social concreta.  A política e suas relações históricas 
não estão restritas ao papel do Estado, mas à coletividade e à setores da 
sociedade que lutam por políticas sociais (RÉMOND, 2003).  

A experiência das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) teve como 
prática o exercício da fé cristã, lutar através das pastorais sociais da Igreja 
Católica e dos movimentos populares por justiça e fraternidade. Esta 
prática proporcionou uma força popular que originou diferentes 
movimentos sociais brasileiros, como por exemplo, o movimento por 
habitação por emprego e renda, base do movimento comunitário no Bairro 
Mathias Velho, em Canoas. Neste sentido, os pobres não são mais objetos 
de caridade, mais sim sujeitos transformadores da história. Pilato Pereira 
corrobora sobre a importância do Bairro Mathias Velho para as CEBs:  
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Na época, todas as comunidades de base ligadas às paróquias Sagrado 
Coração de Jesus, do Bairro Harmonia e São Pio X, do Bairro Mathias Velho, 
constituíam uma rede de comunidades. No início, quando Antônio e Matilde 
foram morar no centro das comunidades, o local tinha o espaço da 
residência e um espaço para acolher pessoas que vinham de vários lugares 
do Brasil para conhecer a rede de CEBs existentes em Canoas. E também era 
o local de encontro e formação de lideranças (2009, p. 101-2).  

A contribuição das Comunidades Eclesiais de Base no Bairro 
Mathias Velho, na cidade de Canoas, como organização social, eclesial e 
política, é uma alternativa na busca da transformação da realidade 
conflitiva que vivem os pobres e excluídos de nossa sociedade. 

A liderança formativa do Irmão Antônio Cechin, a leitura bíblica 
unindo fé e vida, e a força das Comunidades Eclesiais de Base (CEbs) são 
elementos que deram a base para a organização comunitária em busca de 
seus direitos a uma vida digna. Esta experiência concreta em Canoas 
mostrou que a organização popular tem força, na medida em que encontra 
meios para atingir seus objetivos concretos, organizativos e também 
espirituais. É importante destacar que a pesquisa historiográfica e a 
entrevista oral enquanto metodologia são aliadas no processo de 
desvendamento dos caminhos da história – principalmente quanto ao 
resgate das falas de seus atores sociais. E, no nosso caso, interessa 
justamente resgatar a fala daqueles que muitas vezes não aparece na 
História oficial, isto é, os pobres e os oprimidos. 
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“E FEZ-SE O VINHO”: A PRODUÇÃO ARTESANAL DE VINHO, 
COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE URUSSANGA – SC. 

Elisangela da Silva Machieski1 
Luana Wasseleski Mendes2 

 

“No silêncio deste recinto agora 
Nos tanques o vinho borbulhou outrora 

No tilintar dos vidros do garrafão quebrado 
Gerações se sucederam e trabalharam 

São obras que aqui ficaram 
Testemunhas admiráveis do passado.”3 

 

“O vinho é a uma bebida obtida da fermentação alcoólica, completa 
ou parcial do mosto da uva sã, fresca e madura, esmagada ou não, simples 
ou virgem com o conteúdo de álcool adquirido de 7%.”4 Ao ler, o 
procedimento parece simples, dando a entender que qualquer pessoa 
possa produzir o vinho. No entanto o vinho é repleto de segredos, de 
pequenos detalhes que fazem a grande diferença, diferença essa que pode 
ser percebida no sabor final do produto.   

O vinho também é visto como parte integrante de banquetes e 
grandes celebrações, mas isso não lhe tira o caráter popular e familiar, 
especialmente em regiões que tem nele uma representação identitária.  

O vinho é a condição sine qua non de toda a celebração: e aquilo pelo qual 
se pode gastar mais para honrar alguém (um convidado) ou alguma coisa 
(um acontecimento, uma festa). Isto quer dizer que o vinho contem, pelas 
virtudes próprias que lhe são atribuídas por um consenso cultural, um 
dinamismo social que o pão não tem: o pão se reparte, o vinho é oferecido. 
(CERTEAU, 2002, p. 139). 

O vinho ajuda a contar a história da humanidade,  já que desde a 
antiguidade clássica o vinho se faz presente e assume conotações 

                                                             
1 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. Mestranda do Programa de 
Pós Graduação em História, professora da Rede Pública Municipal de Içara. 
2 Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC.  Graduada em História, 
professora da Rede Pública Municipal de Içara. 
3 Poema de Orlando Cadorin, morador de Urussanga. 
4 Definição extraída da entrevista realizada com o enólogo da EPAGRI de 
Urussanga. 
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diferentes para cada povo, sendo às vezes o diferencial de determinada 
sociedade, e às vezes um integrante natural tanto da mesa quanto da 
cultura.  

A história do plantio e da produção de vinho, a vitivinicultura, se 
confunde com a história de Urussanga. A colonização da cidade, por 
italianos, data o final do século XIX. Em meio às políticas de incentivo a 
vinda de imigrantes europeus acontece, a partir de 1877 instalaram-se os 
primeiros italianos, sendo o primeiro núcleo fundado em Azambuja. Os 
lotes foram demarcados, as casas construídas e as videiras plantadas. A 
uva Goethe foi a que melhor adaptou-se as terras da cidade, espalhando-
se por toda a região. Embora a produção de vinhos em Urussanga seja bem 
diversificada. Encontram-se os vinhos tintos e brancos com variantes das 
uvas: cabernet sauvignon, carbonet merlo, niagra, moscato, merece 
destaque a uva Goethe. 

A produção de uva e vinho faz parte da história das atividades 
agrícolas de Urussanga. Apesar da importância social e cultural da 
vitivinicultura na região, pouco se conhece sobre a produção de vinho 
artesanal. As primeiras experiências vieram na bagagem cultural dos 
primeiros italianos. Essa prática foi mantida por alguns descendentes, que 
atualmente, encontram-se com vinícolas, apontando a cidade como uma 
grande produtora de vinho nacional. Porém outras pessoas, por amor ao 
vinho, aprenderam as práticas de produção artesanal. Essa prática passou 
a ser aperfeiçoada com o início de um curso oferecido pela EPAGRI de 
Urussanga em meados da década de 1990. 

Durante muito tempo a produção do vinho foi estreitamente 
familiar, aos poucos a produção vai aumentando. Em 1919 com o 
funcionamento da estrada de ferro a produção, que era apenas local, passa 
a ser comercializada em outras regiões do estado. As pequenas cantinas 
tornam-se vinícolas. A expansão das vinícolas faz com que a viticultura se 
desenvolva. 

Na década de 1950, Urussanga ganha o título de capital do vinho. 
Em  1980 inicia-se a festa do vinho, que atualmente acontece a cada dois 
anos.5 Para completar o calendário festivo da cultura italiana foi lançada, 
alguns anos depois, a festa “Ritorno Alle Origini”. 

                                                             
5 Aconteceu em 2010 a XIII Festa do Vinho. Detalhes em http://festadovinho.com/ 
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Em 2005 surge a PROGOETHE com o objetivo de Promover a união 
dos produtores da uva e do vinho Goethe estabelecendo a imagem de um 
produto nobre e conhecido nacional e internacionalmente. Somado a esse 
trabalho encontra-se o enoturismo. O “Vale das uvas Goethe” apresenta 
um roteiro que dispõe de vários atrativos das manifestações étnicas 
italiana, destaque para o vinho e sua produção e a gastronomia.  

A história de Urussanga é um misto de suor e amor ao vinho, esse 
amor que perdura por anos a fio. Através de gerações a prática de fazer o 
vinho é passada, mas em Urussanga encontramos uma situação diferente 
do que esperávamos: muitos produtores, por amor à bebida, estudaram 
para fabricar seu próprio vinho, mesmo que esta não fosse uma tradição 
familiar. 

“Na verdade você vai aprimorando, o vinho tem muitos detalhes, 
com o tempo de tu fazer, no ano passado eu fiz dessa forma e não deu. 
Tem enólogo aqui, dois ou três e ai tu vai atrás. Todo ano acontece alguma 
coisa diferente, são muitos detalhezinhos para aprender”6. Assim, muitos 
apaixonados buscaram formas de aprender a produzir o vinho por vontade 
e curiosidade própria, neste sentido a EPAGRI realiza um grande trabalho 
de formação para esses produtores: “O ano passado começamos a 
trabalhar. Ele fez curso, mas ele fez porque os avós faziam. Ele foi estudar 
no Rio Grande, e lá ele aprendeu também. E ano passado ele fez esse curso 
da EPAGRI. Ele já sabia como era o processo e fez o curso para saber mais 
ainda”7. 

O vinho traz consigo esta riqueza de valores, identidades, saberes, 
memória, a partilha e confraternização de nossas comunidades até os dias 
atuais: “Eu produzo umas quatro mil garrafas, e assim, eu faço uma coisa 
que assim, comercializar uma parte para tirar o custo. Por que eu dou 
muito vinhos para clientes, bebo, dou para os amigos. O meu vinho, dos 
meus clientes e dos meus amigos é de graça. É um hobby por que eu tenho 
a loja”8. 

Há muito que o consumo de vinho, bem como outras bebidas é 
sinônimo de celebração, inclusive em cerimônias religiosas. A própria 
poesia exprime a simbologia a que remete a bebida, Victor Hugo diz que 

                                                             
6 Entrevista realizada no dia 02/02/2011 Gilmar Maccari. 
7 Entrevista realizada no dia 01/02/2011 Valentino Cancelier.  
8 Entrevista realizada no dia 01/02/2011 Raul Antonio Savio. 
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“Deus apenas fez a água, mas o homem fez o vinho”, Fernando Pessoa vai 
além: “Boa é a vida, mas melhor é o vinho”. Na simplicidade da cantina 
colonial, o produtor, que é sempre um apaixonado pela bebida tenta 
definir o que é o vinho para ele: “ as uvas sou em mesmo quem planto e eu 
bebo bastante vinho, bem mais que o necessário, nem sei almoçar sem 
vinho. O vinho é uma bebida fantástica, aos poucos descobrimos os 
sabores, os aromas e celebramos com ele coisas boas e simples da vida”.9 

A iniciativa da EPAGRI de Urussanga em trazer para a cidade um 
curso para produção de vinhos vem sanar nos produtores o desejo de 
produzir um vinho sempre melhor. Entre as discussões abordadas neste 
curso estão as atividades de preparação da vinícola, fermentação, 
maceração e até análise sensorial de vinhos. “O curso acontece todos os 
anos e de acordo com os anos vai sendo atualizado. A gente pega desde a 
parte de qualidade da uva, processamento, fermentação, estabilização, 
engarrafamento. E também tratamos sobre outros produtos artesanais de 
uva: geléia, suco, vinagre, espumante. Em Urussanga tem uma interrupção, 
os avós faziam e agora eles voltaram a fazer”10. 

A UNESCO define como Patrimônio Cultural Imaterial “as práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados 
– que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”. Talvez 
seja uma necessidade, se não obrigação, que identifique-se, organize-se, 
registre-se esse patrimônio a fim de preservá-lo contra a ação do tempo e 
das novas tecnologias que tendem a substituir tudo tão rapidamente. 

O ser humano identifica sua capacidade de mudar o futuro quando 
conhece seu passado histórico e reconhece o seu presente como resultado 
das ações dos seus antepassados.  Acreditamos que o interesse e o 
cuidado com o patrimônio cultural de uma cidade reflete a preocupação 
em preservar a memória dos cidadãos e a oportunidade de conhecer um 
passado no qual ele mesmo é parte indissolúvel. Afinal, como dizem os 
populares nas ruas de Urussanga, corre um sangue cor de vinho nas veias 
desse povo. 

 

                                                             
9 Entrevista realizada no dia 01/02/2011 Valentino Cancelier. 
10 Entrevista com enólogo da EPAGRI. 
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A importância das entrevistas para a construção da narrativa 
histórica acerca de uma instituição de ensino de arte. 

MAGALHÃES, Clarice Rego1 

 

Este texto trata das possibilidades e limites do uso das fontes orais, 
alicerçadas na memória, na construção do conhecimento histórico a 
respeito de instituições de ensino. O estudo foi desenvolvido a partir do 
trabalho de escrita da narrativa histórica acerca da gênese e trajetória de 
uma importante instituição educacional e cultural, a Escola de Belas Artes 
de Pelotas (EBA), que está sendo realizado por esta pesquisadora. A Escola 
foi fundada em 1949, como instituição de ensino particular, e federalizada 
em 1973 pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), passando a ser 
pública. É a origem do atual Centro de Artes da UFPel.  

Embora a documentação a respeito do tema encontrada nos 
arquivos da própria instituição seja bastante rica, consideramos 
imprescindível realizar entrevistas com pessoas que viveram os processos 
de gênese e desenvolvimento da Escola (a data de fundação da escola – há 
62 anos - permitiu que houvesse o contato com alguns de seus atores 
principais), que proporcionaram um melhor entendimento desta história, 
além de possibilitar a triangulação, que pode confirmar ou não muitas das 
informações fornecidas pelos documentos oficiais.  

Ao iniciar o trabalho de pesquisa acerca da Escola de Belas Artes de 
Pelotas (EBA), o propósito era obter conhecimento a respeito da criação e 
primeiros anos do atual Centro de Artes da UFPEL. Foram encontrados, na 
revisão bibliográfica, alguns trabalhos onde, embora para dar conta de 
outras questões de pesquisa, eram abordados os primórdios da instituição. 
Em todos eles constava que a fundadora da Escola de Belas Artes era D. 
Marina de Moraes Pires. Isto confirmava o que já era sabido: D. Marina era 
a fundadora. 

Na etapa de análise do material empírico – fontes -, que serviria de 
base de dados para o trabalho, e procedendo sua abordagem inicial, 
percebeu-se que “D. Marina de Moraes Pires” era somente um nome. Sim, 
                                                             
1 Universidade Federal de Pelotas / Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFPel / bolsista CAPES. 
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foi D. Marina de Moraes Pires quem fundou a instituição e foi diretora 
durante toda a sua trajetória histórica. Mas, quem foi a D. Marina? Quem 
foi esta pessoa, esta mulher? A conclusão é que não se sabe, e os 
documentos do arquivo nos dizem pouco.  

A Escola de Belas Artes de Pelotas não “caiu do céu”, não foi 
implementada por iniciativa dos governos dentro de um projeto 
civilizatório, como aconteceu no caso da EBA do Rio de Janeiro e do 
Instituto de Artes da UFRGS, em Porto Alegre. Tampouco começou com 
facilidade por ter surgido em uma cidade que tem como característica 
principal a valorização da cultura. O nascimento da EBA se deu como 
resultado de grandes esforços e de superação de obstáculos de várias 
ordens, por um grupo de pessoas. 

Através dos dados colhidos neste trabalho pode-se inferir que D. 
Marina de Moraes Pires foi aquele tipo de pessoa que “faz a diferença”. A 
“Atenas do Rio Grande”, a “Princesa do Sul”- como é conhecida Pelotas 
devido a suas características de cultura e refinamento, teve que esperar 
pela iniciativa e pelo empenho de D. Marina para finalmente ter a sua 
Escola de Belas Artes. 

A atuação desta personalidade múltipla acontece durante todo o 
período pesquisado, e, nos documentos escritos, oficiais ou não, nas 
notícias dos periódicos, aparece a importância e o grau de participação de 
D. Marina nos primórdios da instituição. Mas as entrevistas é que vão ter o 
papel de nos aproximar, de um modo que só a memória permite - embora 
o pesquisador esteja ciente de suas limitações - desta mulher, dama da 
sociedade pelotense, professora e mãe. As limitações da história oral 
provêm do fato de ela estar alicerçada na memória, que é seletiva e 
emerge tendo interferências, como as próprias condições e demandas do 
tempo presente. Mas o pesquisador, ciente dessas características, 
consegue bem utilizá-la seguindo a metodologia da história oral.  
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Figura 1  -  Retrato em óleo sobre tela de D. Marina de Moraes Pires. Esta obra é de autoria de 

Aldo Locatelli, artista  italiano que foi o primeiro professor de pintura da Escola de Belas 
Artes. O quadro pertence ao acervo do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo. 

 

Para a realização da narrativa histórica, as fontes utilizadas foram 
de dois tipos: escritas e orais2. A decisão de utilizar dois tipos de fontes 

                                                             
2 As fontes orais o são na origem, pois, posteriormente, quando transcritas, 
constituem documentos históricos como quaisquer outros. Na nova história o 
conceito de documento é amplo. 
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deveu-se ao fato de que as fontes documentais escritas existentes 
deixavam lacunas, que poderiam ser preenchidas pelas entrevistas. 
Delgado (2006) afirma que História Oral e pesquisa documental caminham 
juntas e se auxiliam de forma mútua: “A relação história oral e pesquisa 
documental é bidirecional e complementar” (DELGADO, 2006, p. 25). No 
caso específico desta pesquisa, que se propunha a estudar a fase germinal 
e inicial de uma escola fundada em 1949, a possibilidade de as entrevistas 
esclarecerem as lacunas deixadas pelos documentos ainda era grande, pois 
estavam vivas pessoas que participaram do processo desde o seu início3. 

A análise dos documentos escritos que se encontravam nos 
arquivos institucionais, sob a guarda do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, 
comprova a fundamental atuação de D. Marina. Seu nome está presente 
em todos os momentos, dos mais importantes aos mais triviais, até o 
advento da federalização da Escola.  Por exemplo, os telegramas de 
felicitações enviados na data da fundação do curso são todos endereçados 
a D. Marina.  

Contudo, foi através das entrevistas realizadas, na obtenção das 
fontes orais utilizadas para compor a dissertação, que a figura de D. 
Marina realmente emergiu, vívida, pela grande admiração que as 
entrevistadas, sem exceção, demonstraram por ela. A unanimidade em 
relação ao uso da palavra “sonho” para designar o que era a Escola de 
Belas Artes para a fundadora, e a emergência de suas características 
pessoais, como a educação e o refinamento, foram reveladores. 

Nota-se claramente através das falas das entrevistadas que D. 
Marina representava para elas uma pessoa muito especial, com um sonho, 
um ideal de vida que era proporcionar à cidade de Pelotas uma Escola de 
Belas Artes de nível superior. Conforme veremos a seguir, não poupam 
elogios à fundadora. Antes, porém, algumas palavras sobre o uso das 
entrevistas no trabalho de pesquisa. 

 

As Fontes Orais 

Quando me propus a realizar este trabalho de pesquisa, mesmo 
ainda sem maior embasamento teórico-metodológico, sabia que realizar 

                                                             
3 Este ainda é muito significativo. O ideal seria que estas entrevistas tivessem sido 
realizadas “ontem”. 
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entrevistas seria importante. As fontes documentais deixavam lacunas e 
realizar entrevistas seria uma forma de preenchê-las. Também seriam 
importantes para fazer cruzamento de dados. Além disso, outra questão 
que estava muito presente era o fato de que pessoas muito importantes 
para a instituição, primeiros alunos e primeiros professores, ainda 
poderiam fornecer seu testemunho, porém já estavam em idade avançada. 

Por muito pouco perdi a oportunidade de entrevistar D. Heloisa 
Assumpção Nascimento, primeira professora de História da Arte da Escola 
de Belas Artes de Pelotas, que faleceu quando iniciava a pesquisa. O 
mesmo aconteceu com relação à artista plástica, formada na UFRGS e 
antiga professora, Anonina Zulema Paixão, com quem eu mantinha 
relações de amizade. Certamente o depoimento destas duas professoras 
deixaria o trabalho mais rico.  

A fundadora da Escola faleceu há bastante tempo, mas entrevistei 
Therezinha Röhrig, que, sendo bem mais jovem do que D. Marina, 
acompanhou-a em ocasiões importantes na época da fundação4. Realizei 
também duas entrevistas com D. Yedda Machado Luz, aluna da primeira 
turma e depois professora do curso, e Maria Luiza Pereira Lima, também 
aluna – da segunda turma - e depois professora. Também entrevistei mais 
de uma vez, Luciana Renck Reis, aluna e professora da EBA e fundadora do 
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo.  

As entrevistas foram abertas, não havia um questionário a ser 
respondido, mas apenas a orientação no sentido de falarem sobre suas 
vivências como alunas e professoras do curso, para que se pudesse trazer 
informações que ajudassem a compor este quebra-cabeças que é a 
reconstituição histórica de uma instituição, sendo realizada quase sessenta 
anos depois de sua fundação. Qualquer pecinha deste quebra-cabeças é 
muito importante e faz com que se possa ver melhor o objeto de pesquisa. 
Todas as entrevistadas também colaboraram relacionando os fatos 
relativos à EBA com o contexto da época na cidade de Pelotas, que elas 
conheciam bem. A este respeito, Delgado (2006) diz que a história oral é 
um processo de recordação realizado por um sujeito individual, mas 
socialmente integrado. “Dessa forma, os relatos e os testemunhos contêm 

                                                             
4 como no dia em que foram, em grupo, falar com o pintor italiano Aldo Locatelli 
para perguntar se ele aceitaria dar aulas na instituição que D. Marina pretendia 
formar. O aceite de Locatelli foi o que fez com que a Escola se concretizasse. 
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em si um amálgama maior, o da inserção em uma comunidade específica” 
Delgado (2006, p.27).  

A entrevista individual com Maria Luiza Caruccio não foi gravada; 
foram realizadas anotações no momento5. As outras entrevistas foram 
gravadas6 e posteriormente transcritas. O material escrito resultante das 
entrevistas está arquivado e parte dele foi utilizada neste trabalho. O que 
não dizia respeito especificamente ao tema da pesquisa poderá ser 
utilizado por outros pesquisadores, com outras questões a serem 
respondidas. 

A História Oral, segundo Thompson (2002) e Delgado (2006) é um 
procedimento metodológico que registra uma narrativa. Cabe ao 
pesquisador atuar de maneira a garantir a cientificidade desta opção 
metodológica.  A narrativa registrada a partir de fonte oral está alicerçada 
na memória, e, de acordo com Delgado, 

a história oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção 
de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e 
estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre história em suas 
múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, 
consensuais. (DELGADO, 2006, p. 15) 

Thompson (1992), ao abordar o uso de fontes orais pelo historiador 
(história oral como instrumento de pesquisa e como fonte documental), 
começa dizendo que “na verdade, seria aconselhável começar pelo 
trabalho de campo. A experiência prática da história oral conduzirá, por si 
só, às questões mais profundas a respeito da natureza da história” 
Thompson (1992, p.9). O autor esclarece, também, que a utilização de 
entrevistas como fonte por historiadores profissionais vem de muito longe 
e é perfeitamente compatível com os padrões acadêmicos. 

                                                             
5 Esta foi a vontade da entrevistada. 
6 As datas de realização das entrevistas são: Maria Luiza Pereira Lima Caruccio: 02 
de junho de 2006; Maria Luiza Caruccio e Yeda Machado Luz: 04 de junho de 2007; 
Yeda Machado Luz: 22 de junho de 2007 e 03 de março de 2008; Luciana Renck 
Reis, 15 de junho de 2007 e 29 de outubro de 2007; Therezinha Röhrig: 4 de agosto 
de 2007. A transcrição e a digitação destas entrevistas foi realizada na primeira 
semana de junho de 2008. 
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As Entrevistas 

O assunto da entrevista, acordado previamente com as 
entrevistadas, era a fundação e os anos em que estas fizeram parte da 
instituição, como alunas e/ou como professoras. Entrevista não 
estruturada, na qual o relato era livre7. Todas elas começaram seu 
depoimento falando da Dona Marina. 

Maria Luiza, a primeira entrevistada, começa dizendo: “Dona 
Marina é a figura mestra de tudo”. “A escola é o resultado do esforço 
dela”. Sobre os primeiros anos de funcionamento, fala que no início era 
uma composição meio de grupo, como em família, que todos se davam 
muito bem e, também, que a Dona Marina, com aquele jeito dela, sempre 
arrumadinha, sempre impecável, era mesmo uma “batalhadora 
incansável”. Acrescenta que seu pai (da entrevistada) fez parte da diretoria 
da Escola, que “tinha uma diretoria, mas quem mandava mesmo, e 
inclusive com aplausos, era a D. Marina”. Já ao lembrar da época em que 
foi professora da EBA, Maria Luiza recorda a fase da luta pelo 
reconhecimento do curso: “Foi uma batalha para reconhecerem... Uma 
batalha. Mas a Dona Marina conseguiu isso!”. 

 

                                                             
7 As entrevistas foram realizadas na casa das entrevistadas, gravadas (a não ser 
Maria Luiza Pereira Lima) e posteriormente transcritas. Duraram cerca de duas 
horas. As datas das entrevistas são: Maria Luiza Pereira Lima: 02 de junho de 2006; 
Maria Luiza Pereira Lima e Yeda Machado Luz, 04 de junho de 2007; Yeda Machado 
Luz, 22 de junho de 2007 e 03 de março de 2008; Luciana Renck Reis, 15 de junho 
de 2007 e 29 de outubro de 2007; Therezinha Röhrig, 04 de agosto de 2007. 
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Figura 2 - Fotografia de 1951, mostrando uma aula de pintura na Escola de Belas Artes.  

Aparecem na foto a aluna Maria Luiza Pereira Lima e o modelo que posava para os alunos, 
apelidado por eles de “Tarzan”.  “Tarzan” era um conhecido lutador de boxe. Esta fotografia 
foi utilizada em matéria do jornal Diário Popular de 15/05/51.  (Acervo Janice Pires Corrêa 

Franco). 

 

A segunda depoente foi Dona Yedda Machado Luz. Na entrevista, 
afirma: “Dona Marina, ela foi uma heroína”. Relata que D. Marina, quando 
dava aulas no Assis Brasil, começou a sentir falta de um estabelecimento 
que desse continuidade àquele princípio que tinha lá. Que foi aí que ela 
teve a inspiração. D. Yedda demonstra encantamento com “a escola como 
Dona Marina organizou... foi uma abnegada... um amor, uma paixão que 
ela tinha pela escola!”. E acrescenta informações relevantes, como por 
exemplo que a Dona Marina, para fundar a Escola, levou muita gente do 
Colégio Assis Brasil: “a Maria Luiza, a Luciana, a Nina, a  Dorinha, a Diná”. 
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Já a antiquária Luciana Reis8, começa a entrevista dizendo: “A Escola 
de Belas Artes é um sonho da Dona Marina”. E continua: “Dona Marina de 
Moraes Pires, que foi colega do Leopoldo Gotuzzo9”. Os dois teriam 
sonhado com um estudo diferente em arte. Então, Luciana diz que a Dona 
Marina lecionava desenho no Assis Brasil e conseguiu emprestada uma 
sala, que logo se mostrou insuficiente, diz que esta foi só uma tentativa... 
Mais adiante na entrevista, após abordar diversos outros assuntos, retorna 
a falar da fundadora dizendo que a Dona Marina queria oferecer para a 
cidade um curso de Belas Artes. Quase ao final da sua fala arremata: “A 
EBA é um sonho da Dona Marina tornado realidade”. 

A última entrevistada foi a internacional cantora pelotense 
Therezinha Röhrig, que foi aluna da primeira turma, mas não concluiu o 
curso porque passou para a área da música10. Não fugiu a regra: “A Dona 
Marina tinha aquele ideal, aquela vontade de ter uma Escola de Belas 
Artes aqui em Pelotas. Foi o ideal dela toda a vida”. 

Therezinha foi aluna da D. Marina no Assis Brasil. Lá, tinham aula de 
desenho, tinham aula de pintura. Conta que quando a turma se formou, 
cada um tinha uma tela, um quadro. São estas as suas palavras: 

A Dona Marina dava aula de desenho artístico, no Assis Brasil, onde eu me 
formei. Nós tínhamos aula à tarde, parece, de pintura. Acho que era para 
quem queria fazer. Mais eu, adorava, não é?  Naquela época para fazer aula 
tinha que ter o talento. No Assis Brasil, tinha a turma que fazia pintura. 
Tinha alunos talentosos.[...] Ela, quando via que um aluno tinha talento, ela 
estimulava aquele aluno. E o ideal dela, acho que da vida inteira dela, foi 
criar uma Escola de Belas Artes em Pelotas. E conseguiu, sim. Graças ao 
ideal, àquela força dela, àquela vontade que ela tinha. (THEREZINHA 
RÖHRIG, 2007) 

Therezinha argumenta que o professor tem que educar desde o 
momento em que entra em sala de aula. E que a Dona Marina ensinava a 
se portar, a se vestir. “Aprendi muita coisa com ela, muita coisa”. Fala que 
ela era uma pessoa requintada.  E que dona Marina já era uma senhora 
quando foi sua professora no Assis Brasil. 

                                                             
8 Luciana é casada com Luis Reis, sobrinho de Dona Marina. Algumas vezes referiu-
se a ela como “tia” Marina. 
9 Pintor pelotense de reputação nacional, vencedor de vários salões de arte em 
nível nacional. 
10 Há pouco recebeu o título de “Cidadã Emérita” da cidade de Pelotas pelo valor 
de seu trabalho na área do canto. 
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Recorda também da família e da sua posição social: pertencia à 
família Cordeiro. O marido era Claro Pires. Era da “alta sociedade”, uma 
pessoa de família de tradição. Moravam em um bangalô, uma casa de dois 
andares, ou três, e tinha um jardim na volta. A casa ficava na esquina da 
Gonçalves Chaves com a Avenida, onde hoje tem um supermercado, bem 
pertinho do Esporte Clube Pelotas, onde pessoas da família jogavam tênis. 

Mais adiante, falando de sua carreira de sucesso como cantora, diz 
que só se consegue fazer alguma coisa em arte por amor. Que a pessoa dá 
o seu sangue por aquilo, para conseguir o seu ideal, que não é só visando o 
dinheiro. E aí volta a falar de Dona Marina: “Dona Marina ia lutar por 
aquele ideal dela. Tem que ter coragem para isso, porque precisa muita 
coragem, hein? Duvido que outros tivessem. Porque primeiro a coragem!” 
Therezinha diz que ela foi uma figura fantástica na cidade. E que era 
“finérrima”, e não alterava a voz,  “Ia lá, lutar por essas coisas, sem alterar 
a voz, nada, podes ter certeza”. E sempre elegante. 

Cabe lembrar que as entrevistas realizadas duraram 
aproximadamente duas horas, nelas foram abordados múltiplos aspectos 
da instituição e de seus personagens, e as falas das entrevistadas sobre a 
fundadora da escola estão, aqui, condensadas. Assim apresentadas, 
podem até parecer exageradas, mas inseridas no contexto das entrevistas 
revelam simplesmente o reconhecimento da importância desta figura. 

Ao que parece, o advento da instituição foi, realmente, a 
concretização do sonho desta professora de desenho do Instituto de 
Educação Assis Brasil11, com o apoio e a participação de um grupo de 
pessoas que compartilhavam os mesmos valores12 e acreditavam na 
importância de a cidade de Pelotas possuir um curso em nível profissional 
de formação em artes plásticas. As entrevistas conferiram à figura de D. 
Marina uma dimensão que os documentos dos arquivos institucionais não 
alcançavam, ampliando o fazer historiográfico ao trabalhar com as relações 
entre História e Memórias. Portanto, podemos concluir que a história oral 
foi elemento indispensável para a compreensão da trajetória histórica da 
instituição educativa denominada Escola de Belas Artes de Pelotas. 

 

                                                             
11 Instituição criada em 1929 como escola complementar,  passa depois a funcionar 
como IEAB e existe até hoje 
12 Grupo de mesma classe social, com identidade de interesses. 
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A oralidade no resgate da vida e obra de Valentin Von 
Adamovich em Santo Ângelo-RS. 

Darlan De Mamann Marchi 

 

Apresentação: 

A história do escultor Valentin Von Adamovich é cercada por 
inúmeros acontecimentos que perpassam por importantes períodos 
históricos da primeira metade do século XX, mas também por inúmeras 
incógnitas.  

O artista ainda desconhecido por boa parte dos gaúchos, entre as 
décadas de 1930 e 1950 deixou importantes esculturas em pedra e 
madeira em igrejas e espaços públicos no Rio Grande do Sul, com destaque 
na região das missões.  

O escritor e pesquisador santo-angelense Mário Simon, escreveu na 
edição do Jornal das Missões em 08/05/1985 (p.11): 

Se o testemunho de sua contribuição para a história e para a cultura de 
Santo Ângelo está aí gravada nas sete imagens dos Sete Povos, mudas e 
insensíveis no alto da Catedral, tomara que não tarde mais a pública 
homenagem da cidade que pelo menos isso lhe deve. Haverá de chegar o 
dia em que todos os santo-angelenses saberão responder à pergunta que 
agora poucos sabem: “Quem é que fez as imagens em pedra que estão em 
cima do pórtico da igreja?” 

A obra de Valentin Von Adamovich  materializada nas esculturas 
sacras em pedra ou em altares de madeira resiste nas igrejas e nos 
logradouros públicos, e possivelmente em moradias particulares. 
Geralmente realizadas sob encomendas as esculturas eram a base da 
subsistência da família, mas também a paixão do artista, como afirmavam 
os familiares. Conforme o genro do artista em entrevista à Zero Hora (p.04, 

                                                             
 Graduado em História – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões - URI.  
Especialista em Docência para o Ensino Superior – Instituto Cenecista de Ensino 
Superior de Santo Ângelo IESA. 
Funcionário da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude de Santo Ângelo-
RS. 
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19/07/1997) Adamovich parafraseava Michelângelo: “ ‘O sogro costumava 
dizer que a imagem já estava dentro da pedra’ [...] ‘Bastava então tirar o 
excesso’ ”. 

 

Vida e Obra de Valentin Von Adamovich: o que se sabe a partir dos 
registros existentes 

Valentin Petrus Emmerich Stephan Von Adamovich nasceu na 
cidade de Innesbruck, capital da província do Tirol na Áustria, em 06 de 
julho de 1899. Filho de família nobre da região estudou Belas Artes além 
de especializações em diferentes instituições européias. Na Coluna “Prosa 
das Têrças” do Correio do Povo de 23/05/1961, o escritor Manoelito de 
Ornellas, numa homenagem póstuma, registra trechos da vida de 
Adamovich onde relata que ele teria sido “Aluno dos melhores de sua 
cidade, Adamovich conquistou um dos primeiros lugares na Escola de Belas 
Artes de Innesbruck [...]”.  

No entanto, o escritor Simon baseado em informações de amigos e 
aparentes do artista, escreve que ele seria  

Formado em Belas Artes em Viena, Áustria, na Wiener Achitetur Schule. 
Ainda em Viena completou o curso de Engenharia Civil, com estágios na 
Alemanha. Neste país fez o Master de Engenharia, uma espécie de 
doutoramento, na cidade de Stuttgart. Por este tempo deixou obras de sua 
arte em Munique, Stutgart e Düsseldorf. Para aperfeiçoar-se realizou cursos 
nos centros de arte em Essex, na Inglaterra, onde também floresceu sua 
obra. (SIMON, 1985. p.10) 

Simon relata também que o que o escultor teria sido convidado a ir 
ao Vaticano onde trabalhou e orientou a recuperação de esculturas em 
mármore. 

Outro acontecimento interessante trazido por Ornellas na mesma 
coluna de O Correio do Povo aborda o período da Primeira Guerra Mundial 
na qual Adamovich teria sido estafeta, e onde teria salvado um 
contingente do exército com uma mensagem, o que lhe rendera uma alta 
condecoração em seu país. 

Nos primeiros anos da década de 20, Adamovich teria sido casado 
na Áustria tendo ido morar em Viena em 1927 , de onde imigra para a 
América do Sul em 1929, separado-se da esposa que ficara na Europa. 
Teria passado pelo Uruguai onde trabalhou como Engenheiro Civil em 
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Montevidéu. Posteriormente trabalhou como engenheiro na ponte que 
liga Uruguaiana a Passo de Los Libres na Argentina e só então teria 
chegado à colônia alemã de Cerro Azul, atual município de Cerro Largo. 
(SIMON, 1985, p.10) 

Na década de 1930, já na região missioneira Adamovich conheceu 
Clarina Lunkes que viria a ser sua companheira e com quem teve cinco 
filhos: Alexandre, Henrique, Nora, Alfredo e Zulmira. Dona Clarina, falecida 
em 1996, em entrevista concedida ao professor Mário Simon em 
01/03/1984 declarou:  

Eu conheci ele em 31, em casa, em Cerro Largo, fui morar com ele em Oito 
de Agosto [interior do município de Senador Salgado Filho] que ele tinha 
uma obra ali [..] que ele trabalhava em Oito de Agosto e nós fomos morar 
pra lá, ele ficou terminando a obra lá e fomos pra Mato Queimado [...] 
interior de Caibaté [...] lá ele trabalhou com um amigo da Alemanha que 
chamava Ernesto Teske, um alemão da Alemanha, ele fez sociedade com ele 
e trabalhava em madeira, esculpindo em madeira, fez os altares de Cerro 
Largo, de Roque [município de Roque Gonzales], de Rincão Vermelho, em 
São Luiz [...]. 

Sobre as obras de Adamovich na Igreja de Cerro Largo Dona Clarina 
mencionou os confessionários, os bancos e um altar lateral em estilo 
gótico, qual afirma com tristeza ter sido retirado do local. “Agora tiraram 
tudo, fiquei triste, aquele altar a direita lateral era uma obra muito bonita 
aquele dragão que tinha naquele altar o senhor precisava ver que obra 
linda  [...] ele cobriu de ouro, ouro em folhinha”.  

O trabalho de Adamovich era praticamente voltado às artes sacras 
para as igrejas da região, além de adereços de decoração para casas e 
capelas fúnebres. Como trabalhava por encomenda muitas das obras 
acabava por não assinar, os registros que existem da sua autoria em 
monumentos e imagens estão em contratos1 assinados quando envolviam 
dinheiro público como para prefeitura de Santo Ângelo, por exemplo. 
Alexandre, um dos filhos de Adamovich já falecido como os demais, deixou 
depoimento onde relata detalhes de uma capela construída por seu pai. 
Seria uma capela existente no interior de São Lourenço, distrito do 
município de São Luiz Gonzaga, onde estaria enterrado um fazendeiro:  

                                                             
1 Alguns contratos e documentos originais, bem como fotografias pessoais, 
encontram-se no Arquivo Histórico Municipal Augusto César Pereira dos Santos em 
Santo Ângelo. 
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[...]Ele enterrou o pai numa coxilha da fazenda, então ele encomendou uma 
capela em forma de...redonda digamos.  E o pai foi lá e fez a capela e incluía 
que ele pintasse no interior da capela a paisagem externa então ele 
reproduziu dentro da capela a paisagem da fazenda [...] 

Sobre tais trabalhos particulares, seu genro e por anos seu auxiliar, 
Arlindo Ignácio Hendges, contou: “[...] Ele pegava o serviço e pegava uma 
entrada do dinheiro e quando ia colocar entregava e não recebia o resto. 
Era praticamente sempre assim. Ele fez muita capela nas fazendas e 
sempre foi assim”.  

No final da década de 30, Adamovich e a esposa mudaram-se para 
São Luiz Gonzaga onde passou a trabalhar na produção de móveis e 
objetos em madeira. Nesse período, em pleno Estado Novo, numa 
conjuntura que envolve a afirmação do nacionalismo e o apoio do Brasil 
aos aliados quando do inicio da Segunda Guerra Mundial, o governo de 
Getúlio Vargas passou a perseguir os imigrantes estrangeiros. Tal 
conjuntura política recaiu sobre a vida do escultor austríaco. Dona Clarinda 
relembrou em depoimento: 

 [...] Então chamavam ele de nazista e sabe o que, é que a gente falava em 
alemão em casa, as crianças só falavam em alemão em casa. E ele foi preso, 
Me tiraram tudo que eu tinha dentro de casa. [...] e aí judiaram muito dele, 
foi judiado, como muitos que foram junto com ele foram judiados. Pegaram 
tudo da oficina dele aquele mármore artificial que ele trabalhava [...] E eu 
não podia nem deixar as crianças ir na rua porque apedrejavam. A ‘negrada’ 
apedrejava as crianças. Tirei do colégio e deixei em casa [...] Me tiraram os 
livros dele, queimaram toda a biblioteca dele. Roubaram, queimaram tudo 
que tinha uma letra em alemão. Foi destruído tudo. Até roupa de cama, 
roupa de corpo minha, tudo tiraram a policia de São Luiz. O senhor entende 
o que eu passei [...] 

Ornellas também mencionou esse período da vida de Adamovich: 

[...] Mas uma dessas violências, nascidas do primarismo da espécie humana, 
na hora trágica das lutas, esqueceu a condição do artista, pai de pequenos 
brasileiros, para exercer sobre o artista indefeso a vingança de um ultraje 
pelo qual não respondia e que ele mesmo condenava: o afundamento dos 
barcos brasileiros nas águas do Atlântico Sul... [ataques a navios da marinha 
mercante na costa brasileira durante a Segunda Guerra creditados aos 
alemães] E queimaram-lhe os livros de arte trazidos da Universidade de 
Innesbruck [...] (ORNELLAS, ibid.) 

Depois de mais de quarenta dias longe de casa, sua esposa afirma 
que já havia perdido as esperanças de rever Adamovich com vida 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
470                                                                                      [anais] 

novamente, mas ele voltaria para casa dias depois. Simon descreve o 
reencontro: 

O retorno de Adamovich para casa é algo dramático. Narra sua esposa, que 
numa tardinha, costurava junto a janela. De repente um homem se 
aproximou, sem falar. Ela perguntou o que queria. Esmola? Não tinha. Então 
o homem começou a chorar debruçado sobre a janela. Condoída a mulher 
aproximou-se. Dona Clarina diz: 

“Olhei, assim, senti pena do homem, cheguei perto. Ele levantou a cabeça, 
me abraçou...era meu velho. Magro, um esqueleto, um esqueleto. Sujo, 
magro, os olhos lá no fundo. Eu não conheci.” (SIMON, Ibid). 

Esses acontecimentos marcaram a vida do artista, que nunca quis 
naturalizar-se brasileiro, conforme Dona Clarina: “Ele não quis [...] A 
revolta que deu dentro dele. Ele foi judiado muito [...]”.  

Depois desse período difícil o artista é contratado em 1945 para 
efetuar as obras da nova igreja matriz de São Luiz Gonzaga cabendo a 
Adamovich a feitura de das armações de janelas e capitéis, para o 
presbitério e as naves, além dos desenhos para as ripas das naves e os 
ornamentos para as armações das janelas. Em frente a igreja o escultor 
deixaria uma de suas importantes esculturas: o monumento ao Padre 
Roque Gonzales, utilizando-se para a armação da mesma, pedras dos 
resquícios arquitetônicos da antiga missão de São Luiz Gonzaga. Por volta 
de 1952, Adamovich e a família mudaram-se para Santo Ângelo, onde fora 
contratado para a construção e acabamento da Catedral Angelopolitana.2  

Com relação ao trabalho artístico das obras do frontispício da 
catedral de Santo Ângelo, o Sr. Arlindo Hendges que participou da equipe 
de escultores contou que “Ele [Adamovich]  dizia: ‘vocês fazem o grosso e 
eu dou a vida’. Sempre tinha uns detalhes, nos olhos, nariz ou boca que ele 
ia modificando”. Os modelos dos santos utilizados foram, segundo o 
entrevistado, retirados pelo artista de obras vindas do Vaticano “para ser o 
mais fiel possível”.  

                                                             
2 A Catedral Angelopolitana teve o inicio de suas obras no ano de 1929, quando do 
lançamento de sua pedra fundamental. Neste espaço, essa é a terceira igreja que 
se ergue nos últimos 300 anos: a primeira igreja foi a do povoado missioneiro de 
Santo Ângelo Custódio, fundado em 1706, a segunda, com o fim do período 
missioneiro, é construída anos depois pelos repovoadores da localidade no ano de 
1888 e enfim a terceira e atual igreja erigida a partir de 1929 e concluída em 1971 
(FINOKIET, 2007.p.129-131). 
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Todo frontispício com ornamentos e a replica dos sete santos 
missioneiros foram feitos em pedra sabão, trazendo no nicho central da 
fachada a imagem de Santo Anjo da Guarda, padroeiro da antiga missão 
jesuitico-guarani. Nos detalhes dessa obra é possível perceber um pouco 
da identidade artística do escultor quando da inserção de fisionomia 
indígena às crianças que estão na volta do Anjo, assim como a outros 
pequenos anjos que se encontram distribuídos entre as colunas. Segundo 
Hendges: “Foi uma ideia do Adamovich, igual estas cabecinhas de anjos 
que têm aplicadas na parede entre as pedras que são cinco e são também 
fisionomia européia e indígena. Ele achou que eram jesuítas e indígenas 
que os dois fossem representados ali [...]” 

Foi quando estava entalhando uma das imagens dos santos, nas 
obras da catedral que Adamovich sofreu um acidente de trabalho, por 
volta de 1954 que lhe traria problemas de saúde que se arrastaria até o 
ano de seu falecimento em 1961. Hendges relatou: 

[...] ele estava trabalhando [...] ele queria girar um pouco a pedra, então ele 
falou para um dos nossos me ajuda a girar a pedra e ele entendeu virar e 
virou em cima dele, ele não deixou cair para não quebrar a pedra e com isso 
deslocou o rim e virou em câncer. Então Adamovich viveu desde 1954 até 
1961 sofrendo com esse rim. 

Mesmo com tais problemas de saúde o escultor realizaria mais 
obras importantes como: o monumento a Nossa Senhora do Rosário em 
Rosário do Sul e o Monumento ao Pe. Antônio Sepp no sitio Arqueológico 
de São João Batista, hoje cidade de Entre-Ijuís.  

No que se refere aos últimos momentos do artista ainda em 1960, 
conotu Hendges:  

[...] ele estava só na cama, aí ele disse para mim, ‘mas eu ainda tinha que 
fazer alguma coisa’. Mas o que quer fazer?Já está só de cama gemendo eu 
disse. Aí ele disse: ‘eu faço um índio aí quer ver? Tu arruma as pedras’ [...] aí 
eu botei as pedras no pátio e ele sentou na cadeira e foi fazer. Esse índio ta 
lá no museu [...]. 

Sobre esses episódios D. Clarina também contou que Adamovich 

“[...] ficava cada dia mais mal, perdendo sangue pela urina, ficou com um 
lado meio aleijado [...] ficou com a mão essa tortinha, a mão esquerda[...] e 
pegava o martelo e esculpia um índio, ele não agüentava mais e a gente 
ajudava [...] dizia mas eu tenho que terminar essa obra, eu tenho [...]. 
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Essa obra que mesmo doente o escultor tentou realizar, mas não 
obteve êxito, pois viria a falecer em pouco tempo, refere-se ao 
monumento ao Índio Sepé Tiaraju. Um índio apenas ele conseguira 
esculpir, que se encontra no Museu Municipal Der. José Olavo Machado 
em Santo Ângelo. 

O dia da morte do escultor traria ainda alguns outros 
acontecimentos. Conforme Hendges:  

 [...] quando meu sogro faleceu, eu fui lá falar com o padre vigário para ele 
encomendar o corpo. Porque eu pensei assim para mim que ele podia fazer 
direito até uma cerimônia ou alguma coisa, ou ser velado ali na catedral. O 
vigário me olhou assim bruto e disse, olha esse cara nem merece isso aí. 
Bem assim, então ele não mereceu? [...]. Porque eu falei para ele que nós 
fizemos uma obra ali, que nós vamos morrer e a obra ta ai. 

Segundo relatos de pessoas da comunidade essa atitude da igreja 
deveu-se ao artista ter sido casado na Áustria e posteriormente no Brasil 
ter constituído família com a Sra. Clarina Lunkes, não tendo 
reconhecimento da Igreja, o que não lhe daria direito a extrema-unção.  

Adamovich viveu seus últimos dias em uma casa humilde em um 
bairro afastado do centro de Santo Ângelo. Sobre o dia da morte e do 
velório seu filho Alexandre destacou o saque ocorrido na oficina do pai:  

Mas tem certas coisinhas que são umas mesquinharias da vida quando ele 
faleceu ele tinha o ateliê em casa [...]aí velório foi em casa e tal e coisa [...] 
começou a aparecer muita gente, muita gente veio visitar e a mãe naquele 
sacrifício do falecimento [...] e o ateliê dele foi quase limpo [...] levaram as 
obras [...]. 

O escultor austríaco foi enterrado no cemitério municipal de Santo 
Ângelo. No ano de 1999, o legislativo municipal promulgou a lei nº 2.121 
que instituiu a Semana Cultural Adamovich, semana essa dedicada às 
atividades artísticas na área das artes visuais. Quando da primeira edição 
do evento um padre foi até o cemitério e 38 anos depois fez a 
encomendação do corpo, conforme tinha sido a vontade da família.    

 

O papel da história oral no reavivamento da trajetória do escultor: os 
desafios que se apresentam  

Os escritos e histórias contadas na comunidade trazem a tona 
peculiaridades da vida do escultor, mas levantam outras tantas dúvidas e 
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questionamentos que ainda pairam sobre sua biografia. A valorização e 
reconhecimento de sua obra, presente de forma significativa na Catedral 
da cidade levaram a busca de se resgatar sua história e torná-la conhecida, 
já nos anos 80. Esse processo, porém, se deu através da oralidade, já que o 
escultor não deixou diários, livros, ensaios, projetos de seus trabalhos. 
Além do mais, com a morte de sua esposa e filhos, não se tem hoje mais 
acesso a fontes orais primárias a não ser as já existentes. 

No ano de 1984 o escritor Mário Simon entrevistou a esposa de 
Adamovich e seu filho. Essas gravações, também utilizadas nesse artigo, 
foram a base para que Simon escrevesse sobre o artista e motivasse a 
comunidade cultural a querer saber mais sobre sua vida. 

Além do mais, na coluna escrita por Ornellas dias depois do 
falecimento do artista, apresenta-se como interessante documento sobre a 
vida de Adamovich. Em tal artigo, pode-se perceber que as informações 
trazidas à luz da imprensa advinham de conversas entre os dois, que 
possivelmente foram amigos. O próprio autor escreve que:  

Foi no leito de um hospital de Porto Alegre, quando esperava pela sentença 
fatal de um diagnóstico que devia ignorar, que ele lembrou, não sua fortuna 
passada nem suas conquistas de vocação, mas a terra onde vivera [...]  E 
contou-nos da habilidade surpreendente daqueles homens altos e robustos 
que escalam as montanhas pelas ravinas e aos quais ninguém ousaria 
vencer, no alvo de um tiro de caça. (ORNELLAS, Ibid.) 

Em processos como esses do caso de Adamovich, essas informações 
trazem a tona detalhes de lembranças individuais, que perpassam a 
própria individualidade e tornam-se fontes de conhecimento histórico. 
Para Lucilia Delgado: 

[...] Por meio de relatos de experiências familiares, de crônicas que 
registraram o cotidiano, de tradições, de histórias contadas através de 
gerações e de inúmeras formas de narrativas constroí-se a memória de um 
tempo que antecede ao da vida de uma pessoa. Ultrapassa-se o tempo 
presente, e o homem mergulha em seu passado ancestral. Nessa dinâmica 
memórias individuais e memórias coletivas encontram-se, fundem-se e se 
constituem como possíveis fontes para a produção do conhecimento 
histórico (DELGADO, 2006, p. 40-41) 

Em relação a Adamovich tanto em referência a sua vida social e 
política, quanto sua obra  artística, ainda precisam ser aprofundadas as 
pesquisas. Muitos dos acontecimentos levantados necessitam de uma 
pesquisa em fontes primárias como arquivos e registros de igrejas da 
região. Da mesma forma, realizar entrevistas com pessoas da comunidade 
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também podem trazer novas informações ou indicar possibilidades dos 
caminhos a serem tomados. Nesse sentido, a história oral é fundamental. 
José Carlos S. B. Meihy afirma que: 

A história oral responde à necessidade de preenchimento de espaços 
capazes de dar sentido a uma cultura explicativa dos atos sociais vistos pelas 
pessoas que herdam os dilemas e as benesses da vida no presente. Sua 
versão do processo, porém, deve ser um legado de domínio publico (MEIHY, 
1996, p. 20). 

Outro fator, porém precisa ser levado em conta quando se trabalha 
com histórias de vida como a de Adamovich. Sua trajetória foi cheia de 
sobressaltos e momentos sensíveis desde sua vida na nobreza européia, 
passando pela vinda para o Brasil, a prisão, a probreza, a doença, a morte e 
até a falta de reconhecimento da sua arte. Assim, toda essa sucessão de 
acontecimentos, trazidos a tona pela oralidade, influenciam ao se contar a 
história, as versões ganham muitas vezes um tom romântico, dramático e 
melancólico e suprimem detalhes da vida privada do artista, muitas vezes 
importantes para uma leitura ampliada de sua trajetória. Segundo Meihy: 

[...] Pessoas públicas, artistas, intelectuais, políticos, quase sempre têm os 
fatos de suas histórias e atitudes coladas ao conhecimento geral segundo 
critérios, ás vezes, estranhos a sua vontade. O reconhecimento, muitas 
vezes, acaba por ocultar aspectos da vida pessoal dessas personalidades 
que, por sua vez, teriam significados sociais. (Idem, p. 22) 

Tanto Simon, quanto Ornellas se valeram de fontes orais para 
comunicar a trajetória e as agruras vividas por Adamovich. Ambos também 
enquanto romancistas e escritores trazem detalhes e exploram momentos 
numa leitura literária por vezes emocionante e que em momentos se 
contrapõem. Um exemplo disso está nas diferentes versões sobre a vinda 
de Adamovich ao Brasil. Simon (1985, p.10) escreve que “separado da 
família e só, coberto de sonhos, mas encurralado pelo ‘Crak’ de 1929 e 
atraído pelas promessas da América, emigrou”. No que compete à Ornellas 
(1961) o jornalista insere a história das Missões jesuítico-guarani como 
propulsora do deslocamento do artista. Numa leitura um tanto mais 
literária que permeia todo o artigo do escritor: 

O Brasil, e o Brasil do sul, surgiram-lhe à imaginação no retrato bruto e 
selvagem das memórias de seu patrício, o Padre Antônio Sepp que, como 
ele, nascera no seio daqueles vales guardados pelos Alpes[...]  Foi a 
lembrança do Padre Sepp que trouxe Adamovich à Região Missioneira, no 
Vale do Uruguai. 
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Simon baseia-se na conjuntura histórica do período e em questões 
econômicas de crise no velho mundo e que motivou grande parte a 
imigração européia para a América. Em sentido diferente, Ornellas, escritor 
que aborda questões relativas a uma historiografia platina do Rio Grande 
do Sul e da “formação” do homem gaúcho, evoca as Missões, numa visão 
utópica e tradicional desse período histórico.  

Essa dúvida discutida é apenas uma das tantas a serem 
investigadas. A partir dela outros questionamentos emergem como: Por 
que Adamovich foi preso e solto depois de tanto tempo? Haveria algum 
envolvimento do artista com alguma questão política do período? Qual a 
sua relação com o poeta e escritor Manoelito de Ornellas? Teria essa 
possível amizade alguma influência em sua obra, quando passa a 
desenvolver a temática missioneira de seu trabalho que num primeiro 
momento era marcado pelo estilo gótico? Quantas são ao certo suas obras 
e onde se encontram? 

Muitas questões ainda sem respostas e sem análise. A falta de um 
inventário das obras de Adamovich também é outro desafio que se 
apresenta. Os registros orais de pessoas que já morreram e que deram 
seus depoimentos em circunstâncias e com objetivos ainda a serem 
discutidos, também precisam ser levados em consideração. Entrevistas 
estas que foram o ponto de partida para os escritos hoje existentes sobre o 
artista, e que ao mesmo tempo em que ajudaram a reavivar a memória em 
torno de suas obras, também deixaram alguns instigadores 
questionamentos, já que sua trajetória dialoga com períodos importantes 
da primeira metade do século passado.      

     

Considerações Finais:   

A intenção deste artigo ao buscar refletir sobre as fontes que 
trazem a trajetória de Valentin Von Adamovich foi fazer uma análise inicial 
dos desafios que tal pesquisa impõe. 

As fontes produzidas nas últimas décadas e as inúmeras lacunas que 
perpassam por sua história e pela forma como ela foi e tem sido 
construída, apresentam-se de forma instigante para a continuidade desse 
trabalho que se apresenta em processo inicial.  
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Nesse sentido, entender as representações que vão se somando ao longo 
do reavivamento de sua história, bem como refletir sobre as motivações 
históricas e sociais que influenciaram suas obras e influenciam o 
reconhecimento das mesmas ainda hoje nas comunidades em que estão 
colocadas, também precisam ser aprofundadas. 

Assim, buscou-se apontar algumas das problemáticas que se 
impõem no andamento desta pesquisa que busca conhecer um pouco mais 
da vida e obra deste personagem que marcou materialmente o ambiente 
religioso e cultural e o imaginário da comunidade de Santo Ângelo e 
região. 
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O papel da teoria nos livros didáticos de História: os critérios 
de escolha dos professores no PNLD 2010 

Júlia Silveira Matos1 

 

“Seria infantil pensar que os únicos valores criados pela História sejam os que a escrita 
consignou. É indigno do historiador afastar ou simplesmente olhar como acessórios 

testemunhos referentes à vida dos homens do passado em nome de uma escolha arbitrária 
entre seus modos de comunicação.”  Pierre Francastel 

 

Considerações iniciais 

A História é uma ciência que se dedica a estudar os homens em seu 
tempo e lugar, isso porque, conforme palavras do historiador francês 
Fernand Braudel, “para ser tem que se ter sido”. Nessa perspectiva, com o 
objetivo de compreender a atualidade, os historiadores se voltam ao 
passado em busca do desvelamento dos processos de constituição dos 
eventos, suas causas e efeitos.  

No entanto, não podemos perder de vista que todo o conhecimento 
histórico é uma construção repleta de escolhas das fontes, dos fenômenos, 
dos métodos e das teorias, que se materializa no discurso historiográfico. 
Esse discurso é efeito da prática de escrita do historiador, que escreve os 
resultados de suas pesquisas com o intuito de comunicar. Essa tarefa 
parece simples nas palavras do historiador Michel de Certeau, o qual 
afirmou que, “na sua forma mais elementar, escrever é construir uma frase 
percorrendo um lugar supostamente em branco, a página” (2000, p.17). 
Mas, podemos discordar dessa simples afirmação do historiador, porque 
escrever na verdade não é nada fácil. De acordo com Marc Bloch a História 
mal compreendida pode arrastar ao descrédito, a mais bem compreendida 
(CF, BLOCH, 1987, p.12). Equívocos tem se construído e legitimado ao 
passar dos tempos devido a eventos históricos muitas vezes mal escritos 
pelos, ou seja, narrados, pelos historiadores. Sendo assim, conforme 
discorreu de Certeau, “há séculos , no Ocidente, me parece que fazer a 
história remete à escrita” (2000, p.17). Todo evento pesquisado está 

                                                             
1 Professora de História da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, doutora 
em História pela PUCRS. A presente pesquisa possui financiamento do Programa de 
Bolsas de Iniciação Científica da FAPERGS. 
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incompleto até seu registro através da escrita, como cita o autor. E ainda 
em suas palavras, a partir da prática como historiadores podemos 
perceber que, “Pouco a pouco ela (a boa escrita) substitui todos os mitos 
da antiguidade por uma prática mais significante” (2000, p.17). Esse 
conhecimento desmitificado que o autor cita, produto do trabalho dos 
historiadores chegam até a sociedade através dos livros didáticos 
selecionados pelos professores e adquiridos pelos alunos ou governos. A 
partir dessa percepção, no presente texto discutiremos o papel do 
professor de história na escolha dos livros didáticos, dentro do Plano 
Nacional do Livro Didático de 2010 e quais os seus critérios nessa seleção. 

Ao nos referirmos ao ensino de história precisamos atentar para a 
diferenciação entre a História vivida e o conhecimento histórico. A 
primeira é a história vivida, sentida e construída por todos nós 
diariamente. Essa é a história metafísica, pois ela se faz física apenas no 
momento exato de realização dos fenômenos, uma vez passado aquele 
momento instantâneo, ela se torna metafísica porque não pode ser 
novamente experienciada ou revivida. Enquanto que o conhecimento que 
temos da história não é o que realmente aconteceu, mas aquilo que os 
homens quiseram que fosse conhecido. O responsável por essa história 
conhecimento são os historiadores que de posse dos vestígios deixados 
pelos homens que a viveram, seus documentos e testemunhos 
reconstroem os fenômenos históricos em forma narrativa 
problematizadora.  

O ofício do historiador consiste em escolhas, essas são o 
fundamento de toda a pesquisa, pois antes de qualquer coisa, essa 
profissão é fundamentada na construção do conhecimento histórico. De 
acordo com Marc Bloch, a base do metiè de historiador está na tarefa de 
delimitação, seleção e recorte histórico. O historiador ainda discorreu,  

Não deixa de ser menos verdade que, face à imensa e confusa realidade, o 
historiador é necessariamente levado a nela recortar o ponto de aplicação 
particular de suas ferramentas; em conseqüência, a nela fazer uma escolha 
que, muito claramente, não é a mesma que a do biólogo, por exemplo; que 
será propriamente uma escolha de historiador (BLOCH, 2001, p. 52). 

Dentre suas tarefas, como discorreu Bloch, a seleção das 
ferramentas, ou seja, dos métodos e teorias são a primeira escolha do 
historiador frente a sua pesquisa. Nessa direção, é importante 
percebermos que essas escolhas, além dos recortes temporais, geográficos 
e documentais são, juntamente com a própria trajetória  do pesquisador, 
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determinantes dos resultados da pesquisa. Essa é a primeira das faces do 
ofício de historiador.  

A segunda é a compreensão de seu objeto de estudo. Ainda 
segundo Bloch os historiadores estudam a mudança na duração a partir de 
dois eixos: primeiro as causas da mudança e segundo as conseqüências da 
mudança. Entretanto, no processo de construção e percepção das causas e 
conseqüências, o pesquisador precisa, assim como em cada ciência, 
compreender a estética da sua linguagem e também o papel da linguagem 
nos processos de interpretação.  

Portanto, a história tem por objeto o homem e por isso ela é a 
ciência que estuda os homens no tempo, como afirmou Marc Bloch é “uma 
ciência dos homens no tempo” (BLOCH, 2001, p.67). Por isso o tempo é um 
fator essencial para a compreensão dos fenômenos históricos, é o plasma 
que envolve os fenômenos  e os explica, é o seu lugar de inteligibilidade. 
Os eventos históricos não podem ser explicados e compreendidos fora do 
tempo, pois o paradigma é entender que o tempo é contínuo, mas está em 
eterna mudança. 

Na dinâmica de compreensão dos fenômenos históricos e seu 
tempo constituidor, buscar as origens é dar valor ou julgar-los e não buscar 
suas causas. Por isso, afirmou Bloch, não podemos confundir uma filiação 
com explicação. Entender quando os eventos foram formados não é igual a 
buscar o entendimento das causas de tais fenômenos e essas devem ser o 
primeiro objetivo do historiador ao executar uma pesquisa. Além disso, o 
pesquisador deve atentar para o fato de que a linguagem leva tempo para 
se modificar. As palavras demonstram o processo histórico dos fenômenos, 
pois, os homens mudam de habito, mas não de vocabulário e esse sofre 
uma re-significação. 

Além da linguagem e sua significação temporal, o historiador ainda 
precisa atentar paras as categorias de compreensão temporal, como as 
noções de passado, presente e futuro, de forma a perceber como essas são 
interligadas se entendidas dentro das estruturas sociais. Assim, como 
afirmou Bloch, e já citado aqui, o tempo é o plasma que envolve os 
fenômenos, é seu espaço de inteligibilidade, fora do tempo nenhum 
evento pode ser compreendido. No entanto, muitos pesquisadores 
incidem no erro de perceber as temporalidades de formas em separadas, 
isoladas, quando na verdade, o presente carrega em si permanências do 
passado, ou como afirmou Jacques Le Goff, está grávido do futuro. De 
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acordo com Bloch (2001:60), o presente estaria ligado em cadeia ao 
passado e a fronteira entre os dois seria um movimento constante. Dessa 
forma, a subjetividade atribuída aos sentimentos influiriam na análise 
independente da distância temporal entre o pesquisador e a fenômeno 
estudado. Por considerar o presente é vago demais para ser objeto de 
estudo, muitos cientistas o vêem como em separado do processo histórico 
passado, entretanto, o presente se somente se explica pelo passado. Na 
contemporaneidade esse movimento entre o presente e o passado que 
separa as gerações sofre profunda dinamização conseqüente das 
mudanças tecnológicas e isso tem diminuído a distância psicológica entre 
as gerações. Assim, o desconhecimento do passado compromete a ação 
humana no presente, pois a sociedade é influenciada por um conjunto de 
eras passadas, os fatos se projetam num continuum e não se explicam em 
si mesmo. Para ler e interpretar os documentos é preciso antes observar e 
analisar a paisagem social no momento vivido e perceber que o passado e 
o presente quando estudados de de forma isolada não possibilitam a 
compreenderão plena dos eventos. 

Portanto, nesse processo de constituição da pesquisa histórica, as 
escolhas, seleções e organizações do arcabouço documental, próprio da 
heurística, não se dão de forma direta. O historiador não pode verificar os 
fatos que estuda, revive-los e observa-los no momento de sua realização e 
por isso estuda o passado através de testemunhos e o conhecimento do 
passado que produz é indireto. Tudo que é visto sempre através do filtro 
de outro. Assim, todo o conhecimento depende de outros testemunhos, é 
preciso se ater aos testemunhos de outros, até o conhecimento do 
presente. No entanto, se pensarmos que os testemunhos são o nosso 
objeto, então não existe nada entre o historiador e o fato e dessa forma, o 
conhecimento não seria indireto. O historiador então, teria contato direto 
com o fenômeno através da análise e da interpretação das fontes. 
Portanto, a observação histórica deve se ater aos vestígios, sejam eles 
fontes escritas, orais ou pictóricas.  

A proximidade ou distanciamento entre o historiador e suas fontes 
independe do afastamento temporal entre o fenômeno e o pesquisador. 
Por isso, não existe facilidade ou dificuldade desigual entre os estudos do 
passado ou do presente, em ambos a subjetividade do historiador influi 
nos resultados finais, pois, o conhecimento do passado está em progresso 
e mudança. O passado é imutável, mas, seu conhecimento não, esse é 
resultado dos métodos e técnicas de investigação, são essas que mudam e 
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possibilitam a mudança. No entanto, somente podemos conhecer o que o 
passado e suas fontes nos fornece. 

De acordo com Marc Bloch (2001), as fontes são os testemunhos da 
história, seja longinqua ou recente. Esses testemunhos podem ser escritos, 
orais, arqueológicos ou pictóricos. Em qualquer natureza documental 
existem dois tipos de testemunhos: os voluntários e os involuntários, os 
primeiros são destinados a opinião pública, enquanto os segundos são 
produzidos de forma inconsciente, por isso é preciso perceber a natureza 
do documento. Os testemunhos a revelia revalidam, preenchem lacunas, 
verificam e por isso são o centro do trabalho. Entretanto, nenhum tipo de 
documento é isento de mentira, sejam voluntários ou inconscientes todos 
possuem seus falseamentos, assim como, ambos também possuem dados 
involuntários e cabe ao historiador analisar seus silêncios e falseamentos. 

Essa reconstrução do passado a que o historiador se propõe é o 
próprio ato de produção historiográfica, é a história que vai para os livros, 
sejam acadêmicos ou didáticos. No entanto, o olhar do historiador não é o 
único fator de subjetividade e distorção do conhecimento histórico, suas 
escolhas teóricas e metodológicas também influenciam no produto final e 
nas conclusões alcançadas e narradas ao final da pesquisa. Assim, a 
história ensinada nos bancos escolares através dos livros didáticos é 
dirigida por diferentes abordagens teórico-metodológicas.  

Entretanto, diferentemente dos livros acadêmicos que devem 
apresentar as escolhas realizadas por seus autores ao desenvolver a 
pesquisa, nos livros didáticos não encontramos referências que expliquem 
as escolhas teórico-metodológicas do autor que dirigiram a narrativa da 
obra estudada. Dessa forma, os milhares de alunos brasileiros que 
adquirem ou recebem de sua escola o livro didático de história, 
normalmente selecionado e indicado pelo professor titular da turma, não 
sabem quais foram as escolhas pessoais do historiador-autor e como essas 
influíram nos resultados e conclusões sobre os processos históricos que ali 
são apresentados.  

Sendo assim, em busca da desmitificação dos eventos sociais e das 
construções errôneas da historiografia passada, desenvolvemos a presente 
pesquisa que tem buscado categorizar as diferentes abordagens teóricas e 
metodológicas que dirigem a narrativa didático-pedagógica do 
conhecimento historiográfico nos livros didáticos de história, com o intuito 
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de perceber como elas oferecem olhares diferentes sobre os fenômenos 
históricos. 

A partir da percepção de que a prática docente está 
intrinsecamente ligada a seleção do material didático, feita pelo docente, 
nos voltamos à analisar a produção historiográfica dos livros didáticos de 
história utilizados nas escolas de ensino fundamental e médio da cidade do 
Rio Grande. Elaboramos categorias de conteúdo a partir de quatro 
vertentes teóricas: a marxista, a positivista, a cultural e a social, com o 
intuito de perceber como essas abordagens dirigiram a produção desses 
livros didáticos e como isso influencia o ensino de história nas escolas hoje. 
Esse trabalho busca, ainda em sua análise, uma relação entre ensino e 
pesquisa a partir da noção de que o conhecimento ensinado nas escolas é 
fruto de pesquisa e ao mesmo na produção de um novo conhecimento 
sobre os processos de elaboração da narrativa histórica nos livros 
didáticos. No entanto, também se volta para a extensão a partir do 
momento de aproxima a escola da universidade através de entrevistas com 
10 professores da rede de educação básica (que ainda estão em fase de 
elaboração), das escolas Estadual de Ensino fundamental e médio Augusto 
Duprat, Escola Municipal de Ensino fundamental Maria Angélica, Escola de 
Ensino fundamental Caic, Escola Estadual de Ensino fundamental e médio 
Lilian Neves e Escola Estadual de Ensino fundamental e médio Juvenal 
Müller. 

A metodologia empregada para entrevista com os professores da 
rede de educação Básica do município de Rio Grande foi a história oral. 
Nesse trabalho entendemos que a  fonte oral pode acrescentar uma 
dimensão viva, trazendo novas perspectivas à historiografia, pois o 
historiador, muitas vezes, necessita de documentos variados, não apenas 
os escritos. Vale mostrar aqui a evolução de uma prática importante que 
compõe parte da historiografia contemporânea. De acordo com Alberti,  

...a história oral apenas pode ser empregada em pesquisas sobre temas 
contemporâneos, ocorridos em um passado não muito remoto, isto é, que a 
memória dos seres humanos alcance, para que se possa entrevistar pessoas 
que dele participaram, seja como atores seja como testemunhas. É claro 
que, com o passar do tempo, as entrevistas assim produzidas poderão servir 
de fontes de consulta para pesquisas sobre temas não 
contemporâneos(ALBERTI, 1989, p. 4). 

Ao selecionarmos nesse primeiro momento 3 títulos de livros 
didáticos de história utilizados na rede de educação básica do município de 
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Rio Grande, dos quais não citaremos a referência para preservar os 
autores, percebemos que apresentavam abordagens teóricas diferentes. O 
primeiro livro buscava uma abordagem mais cultural com caixas 
explicativas entre os textos, referindo curiosidades e ao final de cada 
unidade apresentava pequenas monografias sobre determinados assuntos, 
com vistas a oferecer aprofundamento naquele conhecimento específico, 
o segundo com uma abordagem mais economicista dava mais relevância as 
revoluções, com gráficos e mapas históricos, e aos modos de produção em 
diversos momentos históricos, sendo que o último com uma abordagem 
mais social enfatizava a vida cotidiana, os hábitos dos povos, como sua 
alimentação, práticas religiosas e suas estruturas familiares. 

No ano de 2010, tivemos a campanha do PNDL, ou seja, foi o ano 
em que os professores de todo o Brasil entram na plataforma do MEC 
(precisamos considerar que sempre é escolhido um representante na 
escola para receber a senha de acesso e inserir as escolhas dos colegas na 
plataforma) para escolher os títulos dos livros didáticos que serão 
recebidos por sua escola e por conseqüência utilizados nas salas de aula. 
Ao observarmos esse processo de escolha por parte dos professores e 
tendo inclusive eu já participado desse evento, que ocorre de quatro em 
quatro anos, notamos que os docentes têm por prática ou escolher o título 
que já trabalham há mais tempo ou optam por seguir as indicações 
disponibilizadas pelo próprio Ministério da Educação. Os professores se 
preocupam em analisar a distribuição dos conteúdos no livro didático, as 
atividades propostas, se essas são realizáveis em sua realidade escolar, 
mas, em sua maioria, não param para analisar qual a abordagem teórica ou 
metodológica que dirige a narrativa dos eventos apresentados no livro 
didático que está em sua escolha. Esse cenário se dá pelo simples 
desconhecimento do papel desses dois fatores de subjetividade na 
elaboração da narrativa historiográfica. Portanto, nessa pesquisa estamos 
analisando como esses fatores influem nos resultados e conclusões sobre 
os fenômenos históricos, de forma a poder no futuro construir um manual 
que venha a colaborar e orientar os professores em suas futuras escolhas. 
É importante que o docente esteja consciente de sua seleção e dos 
resultados que ela pode gerar em sala de aula, afinal o conhecimento 
histórico deve contribuir para a formação crítica do sujeito. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
484                                                                                      [anais] 

Considerações finais 

Ao observarmos o processo de seleção dos livros didáticos, ao 
mesmo tempo em que analisamos dentre três títulos suas abordagens 
teóricas, percebemos que não tem ocorrido uma relação entre conteúdo, 
objetivos, métodos e abordagem teórico-metodológica, no momento de 
escolha dos materiais empregados no processo de ensino-aprendizagem. 
Apenas os três primeiros itens são observamos com atenção, enquanto 
que o último acaba desconsiderado. Dessa forma, no desenvolvimento 
desse trabalho almejamos produzir um material, ou seja, um manual sobre 
as teorias de interpretação histórica e uma listagem das teorias em que se 
vinculam os principais títulos didáticos de História utilizados na rede de 
Educação Básica, que oriente e aprofunde o conhecimento docente sobre 
as diferentes abordagens teórico-metodológicas empregadas nos livros 
didáticos de História.  
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DIÁLOGOS COM O SUBJETIVO – AIDS, FONTES ORAIS E SUAS 
METÁFORAS. 

Renan Santos Mattos  

 

1.INTRODUÇÃO 

O processo de abertura política, a consolidação neoliberal no Brasil 
foram pano de fundo de minha pesquisa, intitulada Venha que o que Vens 
é Perfeição – a Legião Urbana e a juventude anos 801, concluída no ano de 
2010, cujo o objetivo era analisar mundo privado da banda Legião Urbana, 
suas alternativas históricas, e tentativas de interferir na  conjuntura social 
do Brasil pós-ditadura. Nesse sentido, posso afirmar que meu interesse de 
estudar  HIV/Aids decorre dessa primeira experiência, e, sobretudo das 
novas problemáticas enunciadas. Assim, partimos do pressuposto, que 
com a disseminação e prevenção do HIV/AIDS, a cultura trans-valora a 
historicidade da existência humana (FRANCO, 2008, p.01).  

Logo, sustentamos nossa perspectiva teórica, a partir de que 
epidemias mostram-se como campos plausíveis para a reconstrução e 
análise de valores morais e as práticas institucionais em distintas 
organizações sociais. Neste sentido, ratificamos o HIV/AIDS como objeto 
de pesquisa histórica, já que a epidemia, como fenômeno social, constitui 
e estabelece valores sociais e modos de ser e estar no mundo.  

Não obstante a isso, o envolvimento por parte das ciências 
humanas em pesquisas históricas relacionadas a epidemias e respectivas 
respostas (práticas sócio-culturais) dadas a elas em sociedades do passado, 
relegam ao conhecimento histórico o intercâmbio entre a pesquisa e o 
ensino, e a conseqüente eficiência dessas políticas públicas, atreladas à 
transformação de comportamentos pretendida. Dessa forma, nossa 
proposta em estudar a história da AIDS no Rio Grande do Sul, mais 
especificadamente o município de Itaqui, associam-se a essas 
problemáticas, e formulam questionamentos de ordem metodológica. 
Nesse sentido, realizaremos uma breve sistematização quanto ao tema da 

                                                             
Graduado em  História (PUCRS). 

1 Trabalho de Conclusão de Curso PUC-RS, Campus II, Uruguaiana-RS. 
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história da Aids, concentrando-se, posteriormente, nas possíveis 
abordagens relativas à AIDS/HIV, tendo por referência as fontes orais. 

 

2. A AIDS E O TEMPO PRESENTE 

O surgimento da AIDS - doença sexualmente transmitida, que 
debilita o sistema imunológico - nos anos de 1980, pode ser lido por suas 
singularidades. Inicialmente, por inserir-se num contexto histórico onde a 
medicina já apresenta métodos eficientes de combate às doenças, 
diminuindo, assim, a ocorrência de epidemias, e, por conseguinte, 
deixando de causar mortes em massa devido à adoção de vacinas e 
medicamentos2.  Em conseqüência, a sensação de segurança permeava o 
imaginário do contexto histórico pré-aids, já que as epidemias faziam parte 
do passado, aprisionando ao imaginário, um pesadelo que não se repetiria. 
Logo, o surgimento da doença redefiniria o papel da ciência e da medicina 
diante da busca por respostas diante da incerteza: da sua origem e de suas 
causas. Por isso, a aids inaugura uma nova era.  

É possível inferir, diante do cotejamento bibliográfico, o impacto 
AIDS no contexto em questão. A epidemia trouxe à tona as relações 
sexuais na sociedade pós-revolução sexual, desnudando os preconceitos, a 
moral e a censura atreladas aos comportamentos tidos “patogênicos”, 
tornando-se ao mesmo tempo uma forma de adequação, uma necessidade 
de orientar, controlar e regular as práticas do prazer. Tudo pretensamente 
em nome da saúde e da vida. Foi a AIDS também que engendrou revisões 
no sistema de saúde, no controle de bancos de sangues, no papel do 
estado quanto aos custos de tratamento dos pacientes e na guerra travada 
pela quebra de patentes de medicamentos frente à poderosa indústria 
farmacêutica.  

Como pontua Barata (2006), nenhuma outra patogenia foi pauta de 
tantas discussões científicas, governamentais e sociais. A Aids invadiu os 
lares, impelindo o diálogo entre as mais variadas gerações e casais, 
descortinando o mais dramático e intenso, o mais oculto, sobre 
                                                             
2 O que, paradoxalmente, não significou a erradicação plena desses problemas, 
uma vez que, como pontua Camargo (1994), em países em desenvolvimento, como 
o Brasil, os surtos endêmicos retornam com certa freqüência, estando relacionado 
a problemas estruturais, como precariedade do saneamento básico e educação e a 
incidência de parcela da população em condições de miséria. 
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homossexualidade, infidelidade, uso de drogas e a precocidade sexual. 
Favoreceu para a construção da identidade da comunidade homossexual, 
seu engajamento e busca por respeito e direitos como cidadãos. E, por 
estar presente na mídia, desempenhou papel primordial quanto sua 
divulgação, redefinindo novos papeis sociais, atrelando o saber científico e 
público leigo mediante a busca de informações, descobertas, avanços e 
desafios enfrentados por médicos e cientistas, inquietando sua postura 
ética, desconstruindo tanto a representação de que o saber científico é 
exclusivo dos especialistas quanto a suposta noção de neutralidade e 
verdade pretendida  pela ciência, evidenciando, assim, que os saberes 
pertencem a sociedade e são passíveis de críticas. Povoou o espaço 
midiático,  humanizou a luta dos portadores do vírus transmissor. Fez 
emergir mitos e símbolos, latentes no inconsciente coletivo, obrigando a 
lidar com as nossas fragilidades, verdades. Trouxe à tona o medo da morte 
e a solidão. 

Assim, entender as múltiplas facetas e representações colocam-se 
nas proposições desse estudo. As formas de divulgação científica, as 
políticas públicas definidas, vinculadas à informação como forma de 
prevenção, dinamizam a pesquisa em curso.  

Logo, a busca referenciais teóricos, direciona-nos para as reflexões 
epistemológicas propostas pela história denominada de tempo presente. 
Segundo Eric Hobsbawm, o Tempo Presente deve ser entendido como o 
“nosso próprio tempo”, em referência à “história em aberto”, a história do 
imediatismo, cuja dinâmica não evoca segurança para apreensão de 
desenrolar histórico seja de mudança ou de persistência de permanências. 

Diante desses aspectos, Marques respalda sua abordagem sob dois 
pontos importantes. Em primeiro lugar, citando Chauveau e Tétart (2002, 
p. 44), destaca que “... a demanda social é, portanto, um vetor central”, 
para o reconhecimento e legitimação desse tipo de pesquisa. Logo, a AIDS, 
representaria um dos acontecimentos cruciais do século XX, já que incitou 
uma demanda social por respostas efetivas, mesmo que incompletas, e 
complementa a questão enfatizando que “o historiador não poderia estar 
ausente, sob o risco de perder a oportunidade de participar da própria 
construção da história da sociedade atual”. 

Já em relação ao tempo, a professora Marques ressalta as reflexões 
de Ricoeur (idem, p. 44), já que o “O tempo é dinamizado como força da 
própria história, essa que dá sentido ao tempo.” Assim, a presença da 
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AIDS, elucida a intensidade de significações que a enfermidade produziu 
nestas últimas décadas. 

Assim, Marques conclui: 

Pensar o início dos anos 80, ou mesmo a década anterior a esse período, nos 
remete a um tempo sentido como longínquo, quando questões como qual 
seria o comportamento coletivo ante uma epidemia não fazia parte da 
agenda científica da História do Presente ou da Saúde Pública. Esse tempo 
sentido, que é o tempo da história da AIDS na sociedade moderna, nos 
permite afirmar, ou pretender, que o distanciamento temporal em relação 
ao objeto de pesquisa o qualifica e o legitima como objeto da História (2002, 
p.45). 

Como dimensiona Frank (1999), ter por definição o tempo presente 
problematiza questões de ordem metodológica, sobretudo, na seleção de 
fontes pertinentes, nesse sentido, nosso objetivo relaciona-se a utilização 
das fontes orais, contextualizando no âmbito das pesquisas do HIV/Aids.  

 

3. A AIDS E AS FONTES ORAIS  

Ainda que brevemente, temos por objetivo tematizar as fontes orais 
como metodologia de pesquisa, a fim de sistematizá-lo e situa-lo no 
âmbito da história do tempo presente. Tal perspectiva insere-se na 
“revolução” historiográfica desencadeada pelos teóricos as Escolas dos 
Annales, e dimensionam diferentes perspectivas quanto à pesquisa e à 
escrita histórica, e denotam as ambições de rupturas engendradas pelos 
historiadores em detrimento ao factulismo. Assim, os interesses voltam-se 
para os anônimos, seus modos de ver, sentir e pensar. Revitalizou-se a 
experiência individual, paralelamente, o político e o interesse pelo 
contemporâneo ganharam outras dimensões. Logo, assim como a micro-
história, a importância da entrevista oral justifica-se pela plausibilidade de 
ser via para a humanização da história, cuja abordagem “deve permitir o 
enriquecimento da análise social, torna-la mais complexa, pois leva em 
conta aspectos diferentes, inesperados, multiplicados  da experiência 
coletiva” (LEVI, 2000,p.72) 

Em contrapartida, como escreve Frank, a história oral é alvo de 
freqüente debate. Em primeiro lugar quanto a sua própria denominação, 
uma vez que inconvenientemente indica uma história sob a ênfase da 
pesquisa Oral, “uma história militante, convencida sobre a superioridade 
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oral sobre os documentos escritos”. Sobre essa problemática, Thompson 
esclarece (1992, p.104).  

A história oral implica uma analogia enganosa com aspectos já diferenciados 
por histórica econômica, agrícola, médico, legal e assim por diante. Ao passo 
que a história oral não pode nunca ser compartimento da história, 
propriamente; é uma técnica que, presumivelmente, pode ser utilizado em 
qualquer ramo da disciplina. Sua denominação diferenciado, quando de 
fato, para quem quer que tenha coletado evidência oral em campo, durante 
qualquer espaço de tempo, é evidente que compilar fontes orais é uma 
atividade que aponta para a conexão existente entre todos os aspectos da 
história e não para as divisões entre eles.  

Assim, podemos afirmar que história oral atingiu sua maturidade 
como método de pesquisa, conferindo, como escreve Thompson (1992, p, 
104) , “algo mais penetrante para a história. Nesse sentido, opera a 
transformação do objeto de estudo em sujeito, contribuindo para “uma 
história que não é só mais rica, mais viva e mais comovente, mas também 
mais verdadeira”. E complemente: “nas sociedades pré-letradas, toda a 
história era oral”. 

Também é importante salientar as reflexões de Alessandro Portelli 
(1997). O autor não considera as fontes do testemunho histórico como 
instrumento de reviver o passado, já que seu interesse concentra-se na 
subjetividade dos narradores. Numa postura mais condizente as 
renovações pós-modernas, os objetivos voltam-se para a recuperação do 
vivido, segundo as interpretações de quem viveu. Sob essas questões, 
emergem vertentes denominadas de “Hermenêutica do presente”, ou seja, 
uma versão interpretativa quanto às ações, o ser, os saberes, o discurso a 
partir do sujeito que vivenciou, enaltecendo o sujeito e sua historicidade. 

Diante dessas considerações, somos impelidos a refletir sobre as 
potencialidades e limites no estudo da Aids. Nesse sentido, a entrevista 
constitui-se de uma conversação e está sob uma atmosfera de 
singularidades. Por ser uma construção cognitiva, compartilhada, 
Indubitavelmente, é a lembrança do que passa a ser o foco; porém, sua 
integibilidade está relacionada ao pesquisador que incita a recordação e 
posteriormente é quem confere sentido ao material coletado. 
Descortinando a enfermidade e suas representações. Entendemos a 
relevância desses aspectos ao proporcionarem o olhar holístico do 
fenômeno, permitindo as múltiplas abordagens temáticas, e dinamizam o 
curso da pesquisa. 
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4. A AIDS E SUAS REPRESENTAÇÕES - DIÁLOGOS COM O SUBJETIVO 

A vulnerabilidade dessas primeiras impressões, incompletas, e 
decorrentes de um estudo em processo, e, sobretudo, fruto da ansiedade 
por sistematizações, implica permear pelas possibilidades. Dessa forma, 
ainda que esse artigo transite por essa instabilidade, ratificamos a 
plausibilidade da utilização do testemunho à pesquisa histórica, conferindo 
toda a intensidade e dramaticidade de um acontecimento no seu âmbito 
temporal. É impossível eximir-se das amplas dimensões assumidas pela 
doença, seja na ordem de imaginário coletivo, nas demarcações de 
fronteiras e do olhar sobre o acontecimento e o enfermo. 

Uma primeira indagação pertinente remete-nos às constatações 
que instigaram o envolvimento nessa temática. Nesse sentido, citamos as 
observações do professor Souza (2005)   em seu estudo sobre rock 
brasileiro dos anos 80,3 no qual destaca a AIDS como alegoria de um tempo 
perdido, metáfora da morte, da incerteza dos anos pós crise comunista, 
confirmando o processo em curso, sendo, portanto, “vista e sentida pela 
sociedade como uma peste que arruinaria a humanidade”, simbolizando o 
castigo, a vergonha,  a “doença do outro” (PARKER e AGGLETON, 2001),.  

Assim, ao mesmo tempo em que desperta tormentos no imaginário 
coletiva, levando a construção de uma morte sofrida e anunciada4, ganha 
conotações de estigma5, produzindo, significações que transcendem as 

                                                             
3 O interesse em estudar o HIV/Aids decorre das relações apresentadas pelo 
professor em sua dissertação, intitulado Canções de um Fim de Século: História, 
música e comportamento na década encontrada (1978-1991).  
4 A ideia da morte pode ser agravada pela imagem de uma “morte má”, isto é, de 
uma morte sofrida, com decadência física. Aqui, mais uma vez, surge a 
representação do doente da AIDS na fronteira entre a vida e a morte. Seu corpo 
distante da vitalidade ao mesmo tempo em que o coração ainda bate. Logo que a 
AIDS se tornou conhecida, não havia diferença, para o senso comum, entre a 
pessoa com HIV e a que tinha AIDS (MENDONÇA, 2006) 
5 A AIDS, ao longo de sua pandemia, pode implicar este estigma. A imagem do 
doente de AIDS como esquelético, de cabelos ralos, com a pele amarelada e com 
manchas diversas, configurou a “cara” da síndrome quando muito pouco se sabia 
sobre ela e não havia ainda remédios eficazes. O estigma, segundo Aggleton e 
Parker (2001), tem como berço as relações de poder. Estigmatizar é um exercício 
de poder, significa classificar as pessoas a fim de  garantir o sentimento de 
superioridade dos grupos valorizados e conservar grupos desfavorecidos. Desta 
maneira, o estigma transforma diferenças em desigualdades sociais. Ele surge 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
493                                                                                      [anais] 

dimensões biológicas, e, portanto, trata-se de um fenômeno social, já que 
desnuda as tensões sociais vividas, na medida em que há um processo de 
vergonha na publicização dessa doença e de culpabilidade por ter 
contraído o vírus responsável pela síndrome. A fim de confirmar essas 
perspectivas, Souza utiliza o testemunho oral, e dela é possível inferir todo 
o constrangimento pelo comportamento desregrado e medo, todo o 
trauma gerado pela doença, evidenciando a culpa e castigo. O entrevistado 
exime-se inclusive em mencionar o nome AIDS. Sobre esse aspecto Souza 
escreve (2006, p.88): “a testemunha parece evitar a lembrança. Lembrança 
que gera dor, angústia, medo, perda e dúvida. O silêncio parece abrandar a 
companhia indesejável”, como notamos a seguir: 

Vários amigos meus morrerem disso (pausa) não gosto nem de falar muito, 
porque se eu tô vivo e não peguei isso foi por um simples acaso. Eles 
morreram sem nem saber ao certo do que tavam morrendo. Essa coisa 
parece que matou mesmo que ficou vivo. E quando vi o Cazuza daquele jeito 
fiquei até com medo de ‘trepar’. Bá ....muda de assunto...6 

É dentro dessa lógica de construção social que o rótulo de “câncer 
gay” deve ser entendido, diante da busca por respostas quanto suas 
causas, dando origem a fobias e a temores, agravando a insegurança de 
todos os segmentos sociais com sua possibilidade da morte trágica, 
alimentado ainda pela mídia sensacionalista7. Assim, a AIDS leva pessoas a 
serem condenadas doentes antes de adoecerem, de apresentarem os 
sintomas da síndrome. Nas entrevistas realizadas por especialista na 
epidemia, é possível inferir AIDS sempre relacionada ao medo, à morte 
certa, à doença sem cura “que acaba com a vida da pessoa”. Portanto, o 
medo continua mobilizando o fatalismo em curso no contexto histórico. 
Mesmo depois do vírus ter sido isolado e a doença identificada, pairava a 

                                                                                                                                 
estrategicamente, obedecendo ao contexto sociocultural. A estigmatização faz 
parecer que as desigualdades são plausíveis, se alimenta de um discurso 
discriminatório, em que o atributo indesejável é depreciado e visto como inferior 
ao “ideal” social, e esta hierarquia entre os estigmatizados e os não estigmatizados 
assume um tom “natural”. (MENDONÇA, 2006) 
6 Entrevista cedida a Fábio Feltrin por Marco Antônio Araújo em 22 de Janeiro de 
2005. 
7 É possível destacar uma gama de trabalhos que dimensionam a divulgação da Aids 
a fim de trazer à tona de discussão o imaginário em torno do acontecimento e 
como foi construído. Nesse artigo tomamos como referência o Trabalho da 
Historiadora Germana Barata, referente à apresentação da temática por parte do 
programa Fantástico.  
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dúvida global a respeito de sua origem, causa, conseqüência e possíveis 
curas, sacramentando o preconceito em relação aos grupos de riscos8 e 
aos portadores da doença. Portanto, sob a referência de um olhar 
conservador, a AIDS suscitou a emergência de discursos moralistas que a 
viam como punição pela revolução sexual de décadas anteriores, 
fundamentos que o testemunho oral pode confirmar e lançar novas 
problemáticas.  

Além dessa busca pelas imbricações de como a doença foi 
construída, disseminada e interpretada, intrinsecamente associada ao bojo 
brevemente exposto, e, tendo por referência o olhar mais progressista, é 
possível inferir que a AIDS suscitou lutas seja de ordem de práticas sexuais, 
pela humanização, dignidade e justiça social dos portadores da doença, 
destacamos, assim, os movimentos sociais emergentes em torno da 
prevenção, orientação e luta pelos direitos civis. Nesse sentido, sejam as 
respostas oficiais e não-governamentais, entendemos um campo rico de 
análise que se beneficiam do testemunho para sua reconstituição, 
interpretação, no intento de contribuir para a humanização das escolhas 
dos sujeitos históricos, e de abordagens controvertidas e instigantes. 

Nesses termos, partimos das conclusões de Parker e Galvão quanto 
à evolução das políticas de enfrentamento da Aids, transcendendo o mais 
intenso do imaginário e das tensões empreendidas pelos sujeitos 
envolvidos. Dessa maneira Parker (1997) aponta quatro fases na história 
da Aids/HIV no Brasil, as quais, segundo o autor, são perceptíveis  
cruzamentos com com a história mais ampla da vida política no país. Dessa 
maneira, é importante pontuarmos, as tensões existentes entre a ação do 
estado e a mobilização social mediante a organização da sociedade civil no 
enfrentamento à doença. 

Por outro lado, entendemos que estudos voltados ao movimento 
social frente à endemia, opõem-se a burocratização em torno da doença e 
suas respostas oficiais, traduzem, dessa maneira, os enfrentamentos 
cotidianos. Sobre esse aspecto, Franco escreve (2010, p. 1-2).   

                                                             
8 Conforme Dilene Nascimento, entendemos a doença como uma construção 
social, assim, ao revelar crenças e ideologias, a construção dos grupos de risco deve 
ser entendida dentro da peculariedade de cada momento histórico. 
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“Os ativistas [da RNP+], mediante sua práxis de educação política em saúde, 
ao mostrarem-se conscientes da necessidade de luta social contra os 
antagonismos em tempo de AIDS, ou seja, exploração, miséria, fome, 
analfabetismo, exclusão, desemprego estrutural, opressão de todas as 
formas alternativas de viver, entre outras mazelas sociais, afirmativamente 
tornam possível a gradativa retomada da dignidade humana”.  

Franco contextualiza historicamente a emergência desse novo 
movimento social (GOHN apud FRANCO, 2010) em tempos de novos atores 
sociais, trazendo à luz a plausibilidade de análise histórica de grupos 
marginalizados pela experiência de adoecimento, e uma vez organizados, 
forjaram uma consciência contestadora, onde se aprende a elaborar 
estratégias de conformismo e resistência, passividade e rebelião, segundo 
os agentes com os quais se defronta. (GOHN apud FRANCO, 2010, p. 02).   

Tal problemática ratifica o interesse pela memória oral, já que 
possibilita o contato e  desenvolvimento de conhecimentos novos, 
fundamentando análises com base no trabalho de criação de fontes 
inéditas sobre a experiência social do aprender a viver e conviver em 
tempos de HIV/AIDS. Assim escreve: “ao tempo em que investigamos a 
memória oral do adoecimento pode ‘registrar analiticamente as trajetórias 
de formação da consciência política de ativistas em luta contra o HIV/AIDS” 
(Idem, 2010, p.4-5) 

Assim, os “relatos situam-se como reveladores imprescindíveis, pois 
narram uma experiência histórica acerca do vivido, do tempo vivido, das 
impressões de quem experimentou viver ou morrer em tempos de 
aids”(Idem, 2010, p.16). E garantem olhares contundente quanto o social 
vivido. Nessa perspectiva, dão conta de versões mais dinâmicas, holísticas, 
e trazem à tona as tensões vivenciadas, sob diferentes parâmetros. 

Portanto, a pesquisa social a partir das lembranças dos atores 
sociais engajados na luta política contra o HIV/AIDS, “trazidas” à tona pelo 
filtro da oralidade, manifesta o tempo presente, revela a subjetividade dos 
atores sociais, enfatiza as inquietações e caminhos percorridos nesta 
trajetória de politização do viver com HIV. Assim, a entrevista é muito mais 
do que a “voz dos excluídos”. Personifica cada gesto, cada movimento, 
cada observação de comportamentos, permeando também entre silêncios 
e omissões. Evidenciando as relações possíveis entre história e memória, e 
todos os desafios teóricos, impelindo junto ao historiador a necessidade do 
domínio perante a seleção das fontes oportunas. É dentro desse enfoque 
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que se insere esse texto. Os desafios da abordagem história e o tempo 
presente. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desses aspectos, percebemos um campo rico de análise. 
Nesse sentido, a história oral como método de pesquisa garante justapor a 
visão geral e “oficial” da AIDS com o subjetivo, ou seja, a interpretação dos 
envolvidos na experiência do adoecimento, trazendo à tona a vida 
cotidiana e o processo de surgimento da pandemia, resultando, por 
conseguinte, o olhar, crítico e reflexivo frente a dramaticidade da 
emergência dessas respostas dadas pela sociedade seja de ordem 
científica, social ou governamental.  

Sendo que a doença é definitivamente um fenômeno biológico e 
sociocultural ao mesmo tempo (HELMANN apud FRANCO, 2010), estando, 
portanto, para a eficiência de seu controle, as atitudes morais e ideológicas 
de uma sociedade em relação a AIDS no mesmo patamar da busca de uma 
vacina eficaz.  Nestes termos, a desburocratização da Aids, tão debatida 
pelo professor Parker, pressupõe refletir sobre a diversidade cultural, no 
que tange a sexualidade, política e respostas sociais. Diante desse 
problema, nosso objetivo voltar-se para movimento social, as novas 
práticas de solidariedade e educacionais que as mesmas desenvolveram. 
Omitir-se dessa questão torna inerte a compreensão da emergência 
histórica do vírus da imunodeficiência adquirida - HIV - e o por quê de sua 
rápida disseminação, seus condicionantes históricos, e a atuação ao 
mesmo tempo de tensão e parceria com o poder público. 

Assim, entender como em cada contexto histórico das diferentes 
regiões do mundo se desenvolveram as respostas comunitárias aos 
antagonismos sociais decorrentes dos tempos de AIDS desnuda as 
potencialidades desse estudo. Por esta razão, entendemos a importância 
de nossa pesquisa, frente a uma região peculiar de nosso estado, de 
contradição econômica, e distante dos grandes centros, permitindo uma 
análise profunda e refinada sobre a existência humana, viabilizando, 
portanto, a compreensão mais esclarecedora das múltiplas estratégias de 
enfrentamento em tempos de adoecimento. Em tempos incertos da Aids, e 
dando continuidade ao meu estudo inicial, o foco, agora, passa a ser o 
coletivo e as lutas empreendidas. 
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HISTÓRIA ORAL EM LÍNGUA DE SINAIS: NARRATIVAS NA 
FORMAÇÃO DE UM PROFESSOR SURDO  

MIORANDO, Tania Micheline1 
LEUCHTENBERGER, Marisa Brandão2 

 

A surdez era vista como uma doença, uma falha a ser corrigida o 
melhor possível. Na antiguidade, o nascimento de uma pessoa surda era 
narrada como “deficiente”, era castigo dos deuses, o que queria justificar a 
sua eliminação. Passado séculos, temos a profissionalização dos surdos 
que buscam seus espaços com educação e formação qualificada. 

Este trabalho é o resultado da pesquisa, intitulada “A Formação do 
Professor Surdo: história de vida e docência”, desenvolvida durante o 
curso de pós-graduação lato sensu, no Centro Universitário UNIVATES. 
Fazer esse estudo possibilitou realizar análises de entrevistas desde o 
tempo da infância de um professor surdo até o momento em que cursa o 
Ensino Médio do Curso Normal, no ensino regular. As experiências de sua 
História de Vida foram problematizadas, relacionadas com outros relatos 
de professores surdos e autores que ajudaram a pensar sobre o ser surdo e 
a sua formação profissional. 

Pensar a formação de professores surdos remete à busca da 
compreensão do sujeito surdo, sua diferença e inserção social. No Brasil, a 
história da educação de surdos se dá com a vinda do professor surdo 
francês Eduard Huet, em 1857, que atuou na primeira escola de surdos no 
Brasil, no Rio de Janeiro, hoje, o Instituto Nacional de Educação de Surdos 
– INES. 

A partir dos anos de 1960 inicia outra fase na Educação de Surdos. 
Passam a ser publicados estudos sobre a Língua de Sinais e a Cultura Surda 
(Skliar, 1997a; Veinberg, 1999) que dão origem à defesa de argumentos 
que apóiam o que vem a ser entendido por comunidade surda, língua de 
sinais, pedagogia surda (Perlin, 2006), arte surda, literatura surda, 
identidade surda, subjetividade surda, política surda (Strobel, 2008), a 
presença de intérprete da Língua de Sinais e a diferença como sujeito 
cultural (Hall, 1997).  

                                                             
1 Centro Universitário UNIVATES, (Ms. em Educação). 
2 Centro Universitário UNIVATES, (Especialista em Educação Especial). 
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Em vários países e também no Brasil, os surdos se mobilizam para 
mostrar que são pessoas capazes. Lutam pelo direito de viver com 
dignidade, para uma educação com qualidade, oportunidades justas de 
trabalho e outras ações importantes como a difusão da Língua de Sinais 
para otimizar a comunicação entre surdos e ouvintes, e a organização de 
Associações de Surdos, oportunizando o encontro entre seus pares. 

A educação de surdos tem sido tema preferencial de nossos 
estudos, por ser também foco profissional. Por isso, a pesquisa situou-se 
nesse campo de estudos. O sujeito que colaborou com este estudo foi 
Pedro3: o conheço desde o tempo de infância. Aos oito anos, iniciou sua 
participação em um grupo de surdos, no qual começou a ter os primeiros 
contatos com Libras (Língua Brasileira de Sinais).  

Passei a atuar em 1997, e eu me vi forçada a procurar orientações e 
um curso de capacitação para que pudesse orientar um grupo de surdos a 
desenvolver a comunicação para se relacionarem e também adquirirem 
um aprendizado nas diferentes áreas do conhecimento. Após a oitava 
série, no ano de 2006, Pedro mostrou interesse em cursar o Ensino Médio 
Normal, em Lajeado/RS. As dificuldades foram muitas, principalmente 
porque ele não tinha intérprete de Língua de Sinais disponível em 
nenhuma de suas aulas. Os professores também não tinham conhecimento 
desta língua. Alguns de seus colegas realizaram aulas de Libras na Casa de 
Cultura, em Lajeado/RS. Mesmo assim, ele sentiu muitas barreiras na 
comunicação, além de preconceitos em seus relacionamentos na sala de 
aula. Nesse primeiro ano, Pedro reprovou, mas foi persistente em voltar no 
ano seguinte.  

Ainda existe uma grande barreira e resistência dos professores em 
buscar o aprendizado da Língua de Sinais. Uma das professoras do Pedro 
se aperfeiçoou no aprendizado da Língua de Sinais, a fim de estabelecer 
algum tipo de comunicação com seu aluno. Pedro sinalizou que estava 
admirado com a iniciativa da professora, dando vários elogios a ela. Seria 
de fundamental importância que todo o grupo de colegas do Pedro tivesse 
noção da Língua de Sinais, bem como os professores que trabalhavam 
especialmente com ele.  

                                                             
3 Os nomes dos sujeitos apresentados neste trabalho são fictícios a fim de 
preservar sua identidade. 
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É de extrema importância a presença do profissional intérprete em 
todas as aulas, pois é com sua ajuda que o surdo conseguirá construir 
conhecimentos, propor suas opiniões, demonstrar suas capacidades de 
interpretação do mundo, produzir sua própria história e interagir na 
sociedade. 

Para desenvolver esse estudo aproximei-me da História Oral pelo 
viés da História de Vida. O embasamento teórico da História Oral 
disponibiliza recursos que trazem a participação dos colaboradores para o 
estudo, em que os próprios participantes se veem em momentos de 
rememoração de suas vidas, a partir de suas representações, o que é parte 
importante deste trabalho.  

Investigar a história de vida de Pedro possibilitou conhecer a 
trajetória de sua educação desde a sua infância até o Ensino Médio. Os 
recursos usados para essa investigação foram instrumentos como 
entrevistas, filmagens, fotografias, que permitiram analisar os comentários 
e relatos da história de vida do aluno Pedro. Esses artefatos4 ajudaram-me 
a entender as suas experiências vividas. 

Penso que é de fundamental importância partirmos das memórias 
do tempo da infância dos sujeitos que relembram suas histórias, e para 
isso, foi confeccionado um álbum com registros apoiados em imagens. 
Para a montagem do Álbum de História de Vida foram recortadas imagens 
de revistas e organizadas conforme as lembranças surgiam. São momentos 
de várias fases, relacionadas ao nascimento, à infância e à Educação 
Infantil, ao tempo da Alfabetização e Anos Iniciais, à Juventude e ao Ensino 
Médio. Feito o álbum, as lembranças foram contadas e analisadas, 
ressignificando suas experiências da infância e escolares com outras 
histórias de sua vida, relacionando-as ao cidadão surdo em que se 
transformou e à sua formação como professor surdo. 

Realizei minha investigação no cotidiano escolar, fazendo 
entrevistas com o aluno Pedro, que contou a sua vida e expressou a sua 
escolha em realizar o curso de magistério. Relatou também suas 

                                                             
4 Refiro-me a palavra artefato no sentido “artefato cultural”, ou seja, diferentes 
instrumentos criados por grupos sociais, instrumentos que adquirem significados, 
mas que também significam os sujeitos inseridos nas sociedades. Poderíamos 
tomar, por exemplo, revistas, cores ou a linguagem utilizada. 
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dificuldades sem a presença de intérprete e outras situações que serão 
apresentadas no decorrer do trabalho, orientando-me por Silveira:  

proponho-me a levar o leitor a olhar as entrevistas como eventos discursivos 
complexos, forjados não só pela dupla entrevistador/entrevistado, mas 
também pelas imagens, representações, expectativas que circulam – de 
parte a parte – no momento e situação de realização das mesmas e, 
posteriormente, de sua escuta e análise. (2002, p. 120) 

A partir das entrevistas realizadas com o Pedro, pude pensar sobre 
a sua história de vida, suas práticas escolares, suas ideias, constituindo, 
assim, representações em relação a esse sujeito surdo que busca a 
formação para ser professor de surdos.  

Na pesquisa sobre Identidades Surdas (Brandão-Leuchtenberger, 
2003), problematizei as representações sobre surdos e surdez na escola 
regular, afirmando que é possível pensar que os sujeitos constituem-se no 
interior de tramas históricas e sociais. Eles são simultaneamente 
constituídos e constituintes. A linguagem vem carregada de significados, 
produzidos através de narrativas, relatos, saberes, discursos que instituem 
identidades. Nessas conexões entre significação, identidade e poder, 
estamos envolvidos nos processos de formação pelos quais nos tornamos 
o que somos.  

É muito importante que o sujeito tenha consciência de sua própria 
história, do contexto que o rodeia, o que contribui na formação de 
identidades múltiplas, vistas como diferentes. Os estudos sobre as 
Identidades Surdas, incluem-se no eixo dos Estudos Surdos e subsidiam 
através da pesquisa conhecer mais da comunidade surda. 

Os Estudos Surdos se constituem enquanto um programa de pesquisa em 
educação, onde as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a 
história, a arte, as comunidades e as culturas surdas, são focalizadas e 
entendidas a partir da diferença, a partir do seu reconhecimento político. 
(Skliar, 1998, p. 5) 

É preciso perceber que o surdo é protagonista de sua própria 
história, de sua cultura. Na cultura surda, ele tem necessidade do uso de 
sua língua própria, ou seja, a Língua de Sinais, pois ela é organizada, 
complexa, tem estrutura própria para a sua aprendizagem. A diferença não 
irá desaparecer por considerarmos as possibilidades de aprendizagem. A 
identidade surda precisa ser vivida como diferença, e não como marca de 
menor valor, de tolerância ou apenas de convívio diverso. 
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Dentre os relatos da infância do Pedro, ele fala: “Na minha família 
não havia uma comunicação através da Língua de Sinais, era apenas por 
gestos” (Pedro, 2010). Esta é também a experiência de outros surdos 
inseridos em nossa sociedade. Muitos pais desconhecem a Língua de Sinais 
e, então, realizam gestos, apontamentos, com os seus filhos surdos para 
estabelecerem uma comunicação.  

O decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, no capítulo VII, 
garante o direito das pessoas surdas e suas famílias a terem a aproximação 
a orientações sobre as implicações da surdez e sobre a importância de a 
criança com perda auditiva ter, desde o nascimento, acesso à Libras e à 
Língua Portuguesa. A partir de então, a criança surda cresce com outras 
perspectivas de sucesso. 

A seguir apresento uma fala do aluno Pedro relembrando quando 
frequentava, na infância, uma escola de educação infantil: “Eu e meu 
irmão somos surdos; quando tínhamos a idade de seis e sete anos lembro 
que nos sentíamos excluídos, ficávamos sozinhos em um canto da sala de 
aula” (Pedro, 2010).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) 
estabelece, em seu capítulo V, que a educação dos “alunos com 
necessidades especiais” deve acontecer “preferencialmente na rede 
regular de ensino” e prevê o apoio especializado nas escolas regulares para 
atender às peculiaridades desses alunos. No entanto, reconhece o direito à 
classe ou serviço especial nos casos em que as necessidades específicas 
dos alunos os impedem de usufruir dos recursos da classe comum ou nos 
casos de fracasso escolar regular (Machado, 2006). 

É extremamente importante o atendimento especializado aos 
alunos surdos desde a Educação Infantil, tendo atendimentos em Língua de 
Sinais e contato com os seus pares. As crianças surdas têm o direito à sua 
entrada em uma comunidade, ou em um grupo surdo que desenvolve um 
processo cultural em relação ao teatro, ao brinquedo, à poesia visual e à 
literatura em Língua de Sinais, à tecnologia e a outras ações repletas de 
sentidos para a cultura surda. Com essas oportunidades, os surdos 
poderão reivindicar uma reconstrução política, significativa, participando 
conscientemente das lutas dos movimentos sociais surdos pelo direito à 
Língua de Sinais e por um exercício pleno de cidadania.  
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Cada sujeito surdo é único. A sua identidade se constituirá de 
acordo com as experiências socioculturais que compartilhou ao longo de 
sua vida. A respeito disso, Perlin esclarece:  

a identidade do surdo é um tema que vem sendo debatido de forma nova, 
em termos, principalmente, de sua inserção no campo dos Estudos Culturais, 
ao qual melhor se adapta sob a perspectiva da representação da diferença. 
Essa concepção está envolvida com a consideração de assimetrias culturais, 
tratando-se de uma identidade cultural, que envolve rituais, linguagens, 
olhares, sinais, representações, símbolos, modelos convencionais, processos 
profundamente plurais e culturais. No caso dos surdos, vale dizer que a 
identidade é construída numa forma de representação naturalmente 
edificada na comunidade ou nas comunidades surdas. (Perlin, 2000, p. 23) 

Os surdos necessitam de recursos visuais nas suas interações; de 
uma identidade cultural, que é a cultura surda e que envolve a sua língua, 
a Língua de Sinais, e outros processos importantes que fazem parte da 
comunidade surda. Alguns surdos têm consciência de sua diferença. 
Outros nasceram ouvintes e, portanto, conheceram a experiência auditiva 
e o português como sua primeira língua. Ainda, encontramos os surdos 
que passaram por experiências educacionais oralistas e desconhecem a 
Língua de Sinais. Também há sujeitos que viveram isolados de qualquer 
referência identificatória e desconhecem sua situação de diferença. Esse é 
um grande desafio para o sistema educacional. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, Pedro teve a oportunidade 
de começar a conhecer os sinais. Ele relata: “Quando conheci a professora 
Marisa, tive os primeiros contatos com a Língua de Sinais. Estive junto com 
outros surdos onde pude compartilhar os sinais” (Pedro, 2010). 

Já nos anos finais do ensino fundamental, Pedro teve o 
acompanhamento de intérprete nas aulas. Em relação a isso, ele 
acrescenta: “Da 5ª à 8ª série tive o acompanhamento da professora 
Marisa, onde atuava como intérprete da Língua de Sinais durante as 
minhas aulas. As aulas que mais gostava era de matemática e geografia, 
pois tinha muita facilidade em entender os conteúdos” (Pedro, 2010).  

Afirmar que o surdo precisa de intérprete em espaços institucionais em que 
as pessoas não falam a sua língua já é um direito reconhecido pela Lei nº 
10.436, aprovada em 24 de abril de 2002. Então, as escolas, universidades, 
repartições públicas, tribunais, hospitais devem atender essa população 
específica assegurando-lhe o seu direito linguístico de poder ser assistido em 
sua própria língua (Gesser, 2009, p.47). 
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A mediação da Língua de Sinais é necessária. As interpretações 
feitas para os alunos construírem suas ideias e opiniões em relação a 
diferentes assuntos ou conteúdos desenvolvidos em diferentes áreas do 
conhecimento são fundamentais. O incentivo na produção escrita, que é 
um grande desafio para os surdos, por meio da interpretação, pode ser 
melhor compreendida. Por isso, é imprescindível disponibilizar diferentes 
materiais didáticos para que os alunos surdos possam produzir a sua 
própria escrita. 

Quando as aulas começaram no mês de março, não tinha intérprete, fiquei 
assustado, angustiado, preocupado. Como acompanhar as aulas? As minhas 
colegas do magistério não gostavam de mim, não me ajudavam; percebia 
que havia muita confusão, discussão entre elas, eu sentia-me de lado, 
sozinho, minhas ideias estavam muito confusas. Tentava, lutava, mas era 
muito difícil (Pedro, 2010). 

Também o decreto nº 5626/05, no artigo 30, esclarece que os 
órgãos da administração pública Estadual, Municipal e o Distrito Federal, 
direta e indireta, viabilizarão as ações previstas neste Decreto com 
dotações específicas em seus orçamentos anuais e plurianuais, 
prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de 
professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e à 
realização da tradução e interpretação da Libras, Língua Portuguesa. 

Percebo que os professores ouvintes apresentam um comportamento ruim. 
Os professores não têm uma organização para a educação de surdos. Sinto-
me desprezado, excluído do contexto da aula. Os professores não fazem 
muitas combinações comigo. Na lei diz que os professores devem ter 
formação da Libras, mas os professores não têm conhecimento nenhum de 
Sinais, ficam todo o tempo oralizando. (Pedro, 2010) 

O despreparo dos professores ouvintes, sem capacitação no 
trabalho com o aluno surdo e a falta do aprendizado da Língua de Sinais, 
dificultava a comunicação entre o sujeito surdo e os professores ouvintes. 
Os professores mencionavam a importância do profissional intérprete, que 
auxiliava nas aulas para mediar e acompanhar os conteúdos desenvolvidos, 
e também ressaltavam a necessidade de ser trabalhada a Libras com os 
alunos ouvintes, para facilitar a comunicação entre alunos surdos e 
ouvintes. 

Constato que o Pedro passou por alguns preconceitos, sentindo-se 
sozinho, abandonado, desprezado pelo seu próprio grupo escolar, não 
sendo valorizada a sua cultura própria, a cultura surda, que é o respeito e o 
reconhecimento da Língua de Sinais, tão necessária no processo de sua 
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formação como futuro professor de surdos. É importante que a luta do 
Pedro seja reconhecida, pois está construindo uma identidade cultural, 
dentro de um contexto histórico e educacional para obter o 
reconhecimento como professor surdo, projeto que está buscando 
concretizar em sua vida. 

A perspectiva do professor surdo enfatiza a cultura, a língua, a 
identidade, a alteridade, a política e a poética, que passam a ser 
consideradas como um ato de diferença. Isto quebra a política de 
dominação dos ouvintes sobre os surdos, as estratégias de ensino na a 
visão dos ouvintes. 

Os Estudos Surdos problematizam justamente as representações 
dominantes, ouvintistas em relação aos surdos. Esses estudos buscam 
apagar uma identidade medicalizada que os nomeia como deficientes, 
como pacientes, “surdinhos”, “mudinhos”, como integráveis, para 
construir uma identidade de grupo em que se destaquem as formas 
específicas de organização de mundo, comunicação que compartilha, 
principalmente, uma experiência visual, uma língua particular que se 
estrutura de forma diversa, e não uma comunidade de deficientes. 

Pedro menciona pessoas importantes na vida dele, as quais o 
apoiaram na sua trajetória escolar: “Tenho amigos que me apoiaram 
muito, incentivaram para que chegasse a realizar o meu sonho, que é ser 
futuro professor de surdos” (Pedro, 2010). 

Para Pedro iniciar o seu estudo no Ensino Médio Normal, foram 
realizadas várias conversas com a direção da escola. No primeiro ano, 
Pedro não tinha intérprete, apenas algumas colegas fizeram curso de 
Libras para ajudá-lo. Foram solicitadas orientações na Promotoria Pública, 
reivindicando um profissional intérprete para atuar nas aulas para Pedro, 
pois ele estava com muitas dificuldades para acompanhar os estudos. 
Mesmo assim, continuou sem a mediação de um intérprete na escola. 

Um aspecto que incentivou muito o Pedro a ser professor de surdos 
foram os vários encontros de surdos de que participou em Porto Alegre/RS 
e Caxias do Sul/RS. Ele pôde participar de muitas discussões a respeito da 
Cultura Surda com profissionais na área da educação de surdos, e isto o 
deixou interessado em atuar nessa área. 

Na entrevista realizada com o Pedro, ele falou sobre o contato com 
os professores surdos:  
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Quando fui até a Escola e tive contato com a professora Marli percebi que 
ensinava de um jeito diferente, fiquei admirado. O professor Bruno também 
é um profissional que sabe lutar, apoiar os surdos. Quando realizei o curso de 
Instrutor de Libras eu sofri muito e pude ter o estímulo do professor Bruno. O 
contato com o Bruno e a Marli puderam me proporcionar muitas trocas e 
experiências de sala de aula e da própria Língua de Sinais. (Pedro, 2010) 

Os contatos entre os surdos proporcionam uma interação de 
representações da identidade surda, unindo um conjunto de significados, 
informações intelectuais, artísticas, éticas, estéticas, sociais, técnicas que 
podem caracterizar as identidades surdas em um grupo social com uma 
cultura determinada (Miorando, 2006).  

Constato que os profissionais surdos não querem uma formação 
qualquer; eles desejam uma proposta pedagógica direcionada para os 
surdos; saberes, conhecimentos, experiências de vida que possam 
vivenciar com os alunos surdos em seu cotidiano profissional. Esse 
trabalho está interligado com as ações de seus alunos. Esse envolvimento 
exige que os professores surdos estejam próximos de seus educandos, de 
seus interesses e que passe pelo cognitivo e o emocional de cada aluno. 

Sobre a escolha do curso normal, Pedro menciona: “Escolhi o curso 
de magistério para aprender, estudar a Língua Portuguesa. Praticar a 
leitura de textos em jornais, revistas. Também praticar a escrita do 
português, preparar-me para ser um futuro professor de surdos. Como isso 
acontece sem buscar uma formação?” (Pedro, 2010). 

Gesser (2009) fala a respeito da diferença linguística do surdo 
garantindo-lhe uma educação feita em sua língua natural. A autora ainda 
defende que todos os cidadãos devem ter o direito de serem educados em 
sua própria língua. O problema é: A escola tem atuado para garantir o uso 
da língua dos surdos em seu ambiente escolar? 

Por ser a Língua Portuguesa uma língua estrangeira para o surdo e 
pela especificidade de sua diferença, a prática da leitura de livros tem sido 
uma tarefa árdua para o aprendizado da segunda língua para os surdos. 

Quando apoiava Pedro nas interpretações, percebia que 
desenvolvia suas leituras e escritas mais significativas, extraía as ideias 
principais do texto, realizando leituras de diferentes assuntos de jornais e 
revistas que o deixavam interessado. A partir daí realizava leituras sobre 
estes materiais, destacava as ideias principais e produzia com suas palavras 
um novo texto. 
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Quando Pedro questiona em sua entrevista como isso acontece sem 
buscar uma formação, novamente percebo a necessidade de o profissional 
intérprete estar imerso no contexto da tradução/interpretação da Língua 
de Sinais, no ambiente escolar, bem como estar em contato com uma série 
de questões cotidianas. 

A atuação do profissional tradutor/intérprete é fortemente 
impulsionada a partir da política inclusiva vigente em nosso país, da 
promulgação da Lei de Libras, bem como a força adquirida pelos 
movimentos surdos, que promoveram uma crescente participação desses 
sujeitos em diferentes espaços da educação. Por isso, há necessidade da 
atuação do profissional intérprete nesses ambientes e em outros contextos 
em nossa sociedade. 

Quanto mais se reflete sobre a presença do ILS, mais se compreende a 
complexidade de seu papel, as dimensões e a profundidade de sua atuação. 
Mais se percebe que os ILS são também intérpretes da cultura, da língua, da 
história, dos movimentos, das políticas da identidade e das subjetividades 
surda, e apresenta particularidades, sua identidade, sua orbitalidade. (Perlin, 
2006, p. 138) 

É imprescindível que o sujeito surdo tenha em suas aulas um 
profissional intérprete para que aconteça a mediação da Língua 
Portuguesa para a Língua de Sinais. Além disso, os professores devem ser 
capacitados com aprendizado da Língua de Sinais. Dessa maneira, 
acontecerá uma formação com qualidade, e este aluno poderá realizar-se 
pessoal e profissionalmente em nossa sociedade. 
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HISTÓRIA ORAL DE VIDA E SAÚDE MENTAL EM PELOTAS, RS 
Tiago Neuenfeld Munhoz 1 

 

O campo da saúde mental no Brasil vem ampliando suas formas de 
atuação. Através da modificação na compreensão e entendimento do 
fenômeno dos transtornos mentais, efetua sistemáticas mudanças na 
forma de legislar e atuar neste campo. 

A Reforma Psiquiátrica (RP) no Brasil vem impulsionando a 
desinstitucionalização da loucura através do redirecionamento das formas 
de atuação no sistema de saúde – especialmente no sistema público. Esta 
reforma tem como objetivo principal a reintegração do portador de 
transtorno mental grave ou persistente no conjunto da sociedade, visando 
sua integração com o meio social através das relações sociais cotidianas na 
família, no bairro, na cidade, no trabalho e como cidadão com direitos. 

Entende-se a RP como "movimento político, social e clínico no qual 
se forjam novas formas de lidar com a experimentação da loucura sem 
sequestrá-la das cidades e da vida" (FONSECA; PERRONE; ENGELMAN, 
2004, p. 221 apud ALMEIDA; DIMENSTEIN; SEVERO, 2010).  Outros autores, 
analisando a RP no estado de Minas Gerais, apresentam definição similar 
sobre a reforma, indicando “[...] um conjunto de iniciativas de cunho 
político, social, legislativo e cultural que visavam modificar a situação e 
tecer alternativas” à organização da assistência e a compreensão do 
campo da saúde mental (GOULART. DURÃES, 2010, p. 113).  

Esse movimento é resultado de diversas concepções, 
representações e relações de poder produzidas historicamente pela 
sociedade e as instituições frente ao fenômeno da loucura. Apesar de 
transformações no redirecionamento da atenção em saúde mental, os 
padrões culturais, sociais e históricos entre sociedade, os sujeitos com 
sofrimento psíquico e o fenômeno da loucura, continuam trazendo 
estigmas, relações assimétricas e processos de exclusão para as pessoas 
acometidas pelo transtorno mental (NUNES; TORRENTÉ, 2009). 

                                                             
1 UFPEL, Psicólogo, Mestrando em Ciências Sociais. 
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O processo de construção histórica da relação entre a loucura, a 
sociedade e o saber médico científico no ocidente, foi estudado por 
Foucault (1997) que identifica, no século XVIII, uma mudança 
epistemológica a partir da constituição da loucura enquanto transtorno 
mental, no registro do cuidado psiquiátrico e suas formas de tratamento 
fundadas no isolamento e na segregação. Esta mudança refere-se à 
constituição do sujeito mentalmente enfermo e do reconhecimento das 
psicopatologias enquanto ameaças a ordem social. 

Principalmente, até o século XVIII, não existiam instituições 
específicas para “tratar” o fenômeno da loucura. Os abrigos existentes, 
principalmente na Europa, destinavam-se a guardar e segregar todos os 
tipos de sujeitos desviantes das normas sociais vigentes. Enclausuravam os 
leprosos, ladrões, bêbados e todos os perturbadores da ordem social e 
moral européia. 

Para Foucault, o poder é uma categoria utilizada para a 
compreensão da formação do saber médico e sua relação com a 
dominação dos sujeitos. Assim, para além da dominação da consciência e 
da ideologia, existe uma dominação que merece maior atenção na 
compreensão histórica: a dominação do corpo (FOUCAULT, 1996). 

O poder não é um objeto natural, uma coisa: é uma prática social, e como 
tal, constituída historicamente. Esta razão, no entanto, não é suficiente, 
pois, na realidade, deixa sempre aberta a possibilidade de se procurar 
reduzir a multiplicidade e a dispersão das práticas de poder através de uma 
teoria global que subordine a variedade e a descontinuidade a um conceito 
universal. Não é, assim, entretanto, que Foucault tematizava o poder, como 
também não foi assim que tematizou nenhum de seus objetos de 
investigação (FOUCAULT, 1996, p. 10). 

A microfísica do poder, segundo Roberto Machado (apud 
FOUCAULT, 1996, p. XII) “significa tanto um deslocamento do espaço de 
análise quanto do nível em que esta se efetua”. Essa articulação entre o 
poder e o espaço – espaço institucional ou espaço subjetivo - é o aspecto 
fundamental para a articulação entre as histórias de vida dos sujeitos dessa 
pesquisa e a análise teórica a ser realizada. 

De acordo com Foucault (2001), as práticas discursivas também são 
concebidas como instituições, sendo uma realidade material. Mediam 
processos, dispositivos de lutas e de dominação, atravessando relações de 
poder na produção de saberes e na difusão destes saberes em espaços 
institucionais, através da domesticação e multiplicidade, em arquivos de 
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uma escrita biográfica e o estabelecimento de relações entre 
acontecimentos díspares. 

Neste trabalho, interessa pensar o poder que atravessa a sociedade 
disciplinar focando no aspecto da loucura e do enclausuramento (físico ou 
mental2). Para contextualizar este estudo, apresento os trabalhos 
relacionados ao tema e que fazem intersecção com esta pesquisa. Estes 
trabalhos analisam o campo da saúde mental amparados na construção 
histórica dos processos institucionais ou dos atores envolvidos. Neste 
momento, apresento os trabalhos mais relevantes para esta pesquisa, 
introduzindo e resumindo os principais temas e resultados encontrados 
nos trabalhos disponíveis atualmente.  

O estudo de Vera Portocarrero (2002) se detém a análise da 
categoria anormalidade, constatando a capacidade deste conceito em 
agrupar e nomear todos os indivíduos vistos como indisciplináveis.  

Nadia Santos (2005) analisa e interpreta três obras literárias que 
abordam o tema da loucura e hospitais psiquiátricos (manicômios). As 
obras em questão são No Hospício de Rocha Pombo, publicado em 1905, o 
Diário do Hospício, inserido na obra Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto 
em 1920 e doze cartas de um usuário do Hospital Psiquiátrico São Pedro, 
de Porto Alegre/RS, em 1937, denominado Cartas de Hospício.  

Weyler (2006) ao analisar a passagem de ex-pacientes psiquiátricos 
para residenciais terapêuticos3, fala da relação entre o fenômeno da 
loucura e a vida social das cidades. Reflete sobre o que chama de 
desenraizamento desses sujeitos, que foram isolados e/ou abandonados 
do convívio social e familiar. A cidade onde estes ex-pacientes retornam 
será outra, formada “[...] a partir de suas novas configurações espaciais ou 
de outras formas diferenciadas de relacionamento e encontros sociais” 
(WEYLER, 2006, p. 385). As relações sociais desses sujeitos foram 
modificadas devido a sua situação mental, ou seja, a psicopatologia do 
sujeito pode determinar sua forma de relação social. 

Magali Engel (2001), através da análise de documentos, realiza uma 
construção histórica da vida de personagens famosos por seus delírios na 
                                                             
2 Peter Pál Pelbart trabalha com a concepção de Manicômio Mental. 
3 Os residenciais fazem parte da política de saúde mental no Brasil e visam atender 
em liberdade, essoas que passaram por longos internamentos psiquiátricos e estão 
desvinculadas de familiares. 
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sociedade carioca do século XIX. Em diferentes histórias, é visível como os 
dramas pessoais e as condições sociais desfavorecidas contribuem para 
uma melhor ou pior resolução dessas trajetórias de vida. Engel (2008) 
“procura identificar e estudar as sexualidades e as afetividades masculinas 
interditadas e aprisionadas nos hospícios brasileiros durante as primeiras 
décadas republicanas” (ENGEL, 2008, p. 174).  Apresenta as trajetórias de 
homens que foram alvo da atenção psiquiátrica da época em razão de seu 
comportamento afetivo ou sexual considerado ameaçador ou incoerente 
com seu papel social. 

Cintia Vieira (2005) utiliza a metodologia de história oral para 
analisar a trajetória de mulheres que vivenciaram a depressão na pós-
modernidade. As narrativas apresentam histórias de vida marcadas por 
perdas econômicas, sociais, familiares e amorosas. 

Nos trabalhos publicados por Humerez (1994, 1996, 1998, 2000), 
são apresentados os dramas vividos por seus entrevistados dentro dos 
hospitais psiquiátricos de São Paulo. Em sua tese (1996), apresenta as 
trajetórias de vida de indivíduos internados num hospital psiquiátrico 
estatal no município de São Paulo. Esta autora procura, através das 
histórias de vida, apreender a subjetividade dos sujeitos "compreendendo 
a subjetividade como construída numa dimensão processual, considerando 
que é produzida por instâncias individuais, coletivas e institucionais, num 
interjogo dialético entre o eu, o outro e o mundo." (HUMEREZ, 1996, p.24). 

Yonissa Wadi (2002) trata do processo de construção do primeiro 
hospício no Rio Grande do Sul - a criação do Hospício São Pedro (HSP) em 
1884. Analisa o lugar que a medicina ocupou nesse processo até 1940. 
Wadi (2006) apresenta as histórias de vidas de mulheres internadas no HSP 
procurando descrever possibilidades de entendimento para os dramas 
dessas personagens na sua passagem pela instituição psiquiátrica. Wadi 
(2009) aborda o tema da história no tempo presente e a construção da 
história dos dispositivos de cuidado a saúde mental no estado do Paraná. 
Aponta os desafios enfrentados pelo historiador que trata do tema da 
história e loucura no tempo presente. Dos desafios ao reconstruir e 
preservar as relações e acontecimentos sociais contemporâneos que estão 
inacabados e em constante movimento. 

Vasconcellos e Vasconcellos (2007) investigam sobre a relação entre 
loucura e gênero feminino na cidade de Porto Alegre entre 1870-1910. 
Segundo os autores, a gestação (depressão pós-parto), recusa em 
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obedecer ao marido, à sexualidade feminina fora do casamento, 
sofrimento psíquico (depressão e estresse pós-traumático) eram motivos 
suficientes para uma mulher ser considerada insana. Os motivos para 
internação psiquiátrica eram resultado de pedidos da família ou da 
comunidade frente ao desajustamento social e ao padrão moral daquela 
época. 

Meneghel (2007) procura entender e analisar as histórias de vida no 
contexto da saúde coletiva. Realiza um resgate de diferentes histórias de 
vida, através do grupo de contadores de estórias (oficina de produção de 
histórias), incluindo famílias de mulheres que sofreram violência. Neste 
artigo a autora apresenta sua experiência de vida em pesquisas que 
utilizaram a metodologia da história oral. 

Facchinetti, Ribeiro, e Muñoz (2008) também pesquisam a loucura e 
a questão feminina. De acordo com os autores, o contingente de internos 
no Hospício Nacional dos Alienados provinha das classes operárias e 
trabalhadoras, de indigentes e das mulheres de etnia negra ou parda 
(cerca de 40%) embora a maioria dos internos no período fosse de homens 
brancos e pobres. Os internos do sexo feminino e aqueles “pacientes cujos 
prontuários continham alguma referência à sexualidade” passavam mais 
tempo internos no hospital do que aqueles que não tinham essa 
especificação (FACCHINETTI; RIBEIRO; MUÑOZ, 2008, p. 236). 

Silva e Santos (2009) investigam as repercussões na vida de mães de 
filhos com transtorno esquizofrênico. O estigma da loucura foi um fator 
que retardou a procura de auxílio médico-científico e as primeiras 
tentativas de lidar com o transtorno mental dos filhos foi à busca de ajuda 
na religião, misticismo e organizações comunitárias. O forte preconceito 
com a loucura e o desconhecimento sobre ela, trazem grande sofrimento 
as mães que se sentem culpadas pela situação do filho. Rupturas na 
estrutura familiar e social estão presentes nas trajetórias de vida dessas 
mulheres e as colocam a reconstruir suas histórias. 

Nunes e Torrenté (2009) analisaram o estigma e violência sofridos 
pelos usuários de um CAPS em Sergipe, Brasil. Nesta pesquisa, realizada 
entre 2006 e 2007, constataram exemplos de “desqualificações, 
repreensões, constrangimentos, humilhações, negligências e agressões 
físicas, com fins de dominação, exploração e opressão” (NUNES; 
TORRENTÉ, 2009, p. 101). Apontam resultados de que a manutenção do 
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isolamento e exclusão social estão presentes atualmente na vida das 
pessoas com transtornos mentais. 

Os trabalhos resgatados acima procuram fornecer um panorama 
geral dos estudos identificados na revisão bibliográfica desta pesquisa. 
Assim, o leitor pode se familiarizar com o tema deste trabalho e a relação 
entre história e loucura.  

O objetivo deste trabalho é apresentar as falas de usuários da rede 
de saúde mental na cidade de Pelotas, RS, analisando as memórias e 
narrativas de pessoas em sofrimento psíquico. Este projeto de pesquisa 
utiliza a metodologia qualitativa, especificamente, da história oral de vida. 
A história oral de vida é uma modalidade de pesquisa em história oral que, 
segundo Meihy (2005, p. 24), "se fundamenta no direito de participação e 
nesse sentido está ligada à consciência de cidadania". O projeto de 
pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética da Faculdade de Enfermagem e 
Obstetrícia da UFPel de acordo com a Resolução nº 196 de 10 de outubro 
de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado segundo o 
parecer nº 175 de janeiro de 2011. 

A seguir, apresento um relato parcial da fase de coleta de dados, ou 
seja, das entrevistas de histórias de vida. Até o presente momento foram 
entrevistadas em profundidade três pessoas. Para cada participante foi 
realizada uma série de entrevistas que ainda estão em andamento. Neste 
momento apresento os tópicos principais sobre a história de vida destas 
três colaboradoras. Para garantir o anonimato das participantes, cada uma 
será designada pelo termo colaboradora acrescido de um número para 
diferenciá-las. 

A colaboradora 01 é solteira, nasceu em 1955 e tem cinco filhos. 
Frequenta o serviço a 11 anos. Viveu uma infância “muito boa apesar do 
meu pai ser alcoolista”. Suas memórias da infância são repletas de 
atividades importantes para ela. Como descrito anteriormente, apesar do 
problema com o pai, ela narra sua infância com muito entusiasmo. Conta 
sobre as “aventuras” vividas em diferentes cidades que morou durante 
essa fase de sua vida. Sempre viveu em cidades pequenas no estado do Rio 
Grande do Sul e, em função do trabalho do seu pai, constantemente 
mudava-se de cidade. Ela viveu a experiência, ainda criança, de frequentar 
o primeiro assentamento dos trabalhadores rurais sem terra (na década de 
1960), narrando com muita energia à visita do então governador do estado 
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Leonel Brizola: “Eu lembro que o Brizola (eu era pequena) me ergueu no 
palanque, que era muito alto, e então eu ele me pegou no colo”. 

Na adolescência, começou a apresentar alguns problemas que não 
sabe descrever, porém os atribui ao início de seu sofrimento psíquico. Sua 
mãe a levou a diversos segmentos de instituições religiosas e a curandeiros 
com o objetivo de re-estabelecer a “normalidade” da filha. “Porque eu 
tinha umas coisas muito estranhas. Então minha mãe achava assim, que eu 
tinha dupla personalidade, que eu tinha algum encosto - aquelas bobagens 
dos antigos. Eu sempre me senti muito estranha. Sempre! E a minha mãe 
sempre diz, até hoje, que realmente eu era uma menina muito estranha.”. 
Por volta dos quinze anos de idade conheceu seu futuro marido. Seus pais 
eram contrários ao relacionamento, porque segundo ela, já conheciam ele 
a muito tempo e sabiam que ele tinha problemas de comportamento e de 
alcoolismo. A colaboradora relata que não “deu ouvidos” ao que seus pais 
diziam, tornando-se esposa deste namorado da adolescência. 

Sofreu violência física do marido durante mais de 10 anos e de 
acordo com a sua narrativa, este fato é responsável por profundas 
sequelas cognitivas e emocionais – além das dificuldades econômicas, já 
que o marido era alcoolista e comprometeu as finanças do casal. Esta 
colaboradora relata que desde a pré-adolescência apresentava sinais de 
alterações psíquicas e sua família, frequentemente procurava auxílio na 
religião (benzedeiras) e noutras práticas já que a dificuldade de 
compreender estes fenômenos pela família, não proporcionava a procura 
de auxílio especializado naquele momento. Ainda no final da adolescência, 
contrariando a vontade de seus pais, se envolveu no relacionamento com 
o agressor, o qual veio se casar posteriormente. Relata que no inicio ele a 
tratava muito bem e que ela não percebeu o envolvimento do marido com 
álcool. O fato de o marido ser alcoolista, para ela, o fez tornar-se uma 
pessoa agressiva que a “espancava dia e noite, sem dó nem piedade”. A 
agressão física, vivida por tantos anos, levou-a ao transtorno de depressão 
psicótica, apresentando alucinações e delírios. 

A colaboradora 02 não sabe indicar sua data de nascimento. É 
solteira, sem filhos, é muito magra e fuma excessivamente. Frequenta o 
serviço a 12 anos e reside com outra usuária do serviço de saúde mental 
no qual frequenta. Na pré-adolescência foi abusada sexualmente pelo seu 
pai. Isto a fez fugir de casa e morar na rua por muitos anos, até ser 
acolhida no CAPS e iniciar a participação em grupos de conversação. Na 
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primeira entrevista relata problemas de saúde em função de não conseguir 
se alimentar normalmente. Segundo ela, ter morado por tantos anos na 
rua, fez com que seu organismo não se acostumasse com a alimentação 
normal. Sua única atividade é frequentar o CAPS e isto a deixa bastante 
feliz e realizada. Sente muita tristeza nos finais de semana por ficar sozinha 
– já que sua companheira de residência nem sempre está em casa e isso a 
deixa profundamente triste, disparando fortes pensamentos de suicídio. 
Não tem família e seus amigos são outros usuários do serviço. Sente-se útil 
quando pode ajudar as pessoas e está sempre disposta para fazer isso. 
Sempre me auxiliou quando eu estive no serviço. 

A colaboradora 03 vive com companheiro, tem 38 anos, sem filhos. 
Frequenta o serviço a oito anos. Ajuda a cuidar do seu irmão, que tem 37 
anos, e é usuário do CAPS. Mora no mesmo terreno com a irmã e este 
irmão – apesar de serem casas separadas. Foi criada pela sua avó materna, 
apesar de conviver com a sua mãe, a qual “até os sete anos, achava que 
era minha irmã”. Sua avó decidiu cuidar dela porque a mãe não tinha 
responsabilidade no cuidado, deixando-a em casa sozinha quando ainda 
era muito pequena. “Minha avó sempre me contou tudo, me disse ‘olha to 
contigo e te criei, mas tua mãe é ela, eu sou tua vó. Sempre me explicou 
tudo direitinho.” Relata que sua mãe nunca teve uma relação de cuidado e 
carinho com ela. Viviam em constantes brigas e discussões. Segundo ela, 
sua mãe, constantemente, a agredia verbalmente. “Ela pegava implicância 
comigo com tudo. Chegava e dizia que não era pra mim ter nascido, que eu 
era uma pessoa má... uma sarará do inferno, essas coisas, [...] hoje eu 
entendo”. Isto trazia uma grande revolta e sofrimento para a colaboradora, 
ainda criança. Aos catorze anos teve seu primeiro namorado, do qual 
engravidou por volta dos quinze anos. Perdeu este filho, quando o bebê 
tinha onze dias de nascido. Após esse fato, nunca mais teve filhos. 

O tema central das entrevistas sobre história oral de vida é o 
momento da desrazão, o momento no qual o sujeito passou a desenvolver 
determinado sofrimento psíquico. As agressões, de maneira geral, são o 
conflito desencadeante e central dos transtornos mentais. A violência 
sexual, na qual o agressor foi o pai; a violência física, na qual o agressor foi 
o marido; e a violência psicológica, na qual a agressora foi a mãe. Estas 
violências, segundo os relatos orais de vida, são cruciais e direcionam a 
memória das colaboradoras para os eventos a isto relacionados.  
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É possível notar que a história de vida de usuárias do serviço de 
saúde mental contém diversas situações de sofrimento, incluindo 
comorbidades entre transtornos psíquicos, condição social desfavorecida e 
desemprego, abuso de substâncias psicoativas, perdas afetivas 
importantes, laços afetivos pobres ou inexistentes, fraco suporte social e 
falta de alternativas para recuperação da autonomia. 

As entrevistas deste trabalho ainda estão em prosseguimento e 
análise mais detalhada será apresentada num próximo momento. 
Contudo, o objetivo deste artigo, foi apresentar algumas narrativas parciais 
de pessoas que convivem com o sofrimento psíquico e são usuárias dos 
serviços de saúde mental na cidade de Pelotas, RS. 
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El disciplinamiento laboral conforme testimonios judiciales 
Fabio Nigra1 

 

Resumo: Partiendo de un conjunto de declaraciones testimoniales en expedientes de la 
Justicia Laboral, el artículo pone en evidencia dos cuestiones. Por un lado, avanza en el 
conocimiento y descripción de los mecanismos de ajuste y disciplinamiento de los 
trabajadores del sector bancario en la década de 1990. Por el otro lado, efectúa un análisis de 
dichas declaraciones entendidas como Historia Oral. Respecto al primer punto, basándose en 
un caso en particular, se toman los principales elementos que justifican la idea de 
disciplinamiento; luego, se toman otras declaraciones de otros juicios, para validar aquellos 
elementos. Respecto al segundo, se destacan ideas vinculadas a la posibilidad de entender 
tales testimonios como parte del acervo de la Historia Oral, en tanto la reinterpretación de las 
fuentes existentes, y poco analizadas.  

A disciplinarização do trabalho conforme testemunhos judiciais: Partindo de um conjunto de 
declarações testemunhais em expedientes da Justiça do Trabalho, o artigo põe em evidência 
duas questões. Por um lado, avança no conhecimento e descrição dos mecanismos de ajuste 
e disciplinarização dos trabalhadores do setor bancário na década de 1990. Por outro lado, faz 
uma análise destas declarações entendidas como História Oral. Em espeito ao primeiro ponto, 
baseando-se em um caso particular, tomam-se declarações de outros julgamentos para 
validar tais elementos. Em respeito ao segundo, destacam-se ideias vinculadas à possibilidade 
de entender tais testemunhos como parte de um acervo de História Oral, assim como a 
reinterpretação das fontes existentes e pouco analisadas.  

 

El presente trabajo busca analizar dos cuestiones. Una se encuentra 
vinculada a las fórmulas de disciplinamiento en el sector bancario de la 
década de 1990; la otra, mas teórica,  referida a la utilización de 
declaraciones testimoniales en juicios laborales entendiéndolos como 
Historia Oral. Este último aspecto es considerado sustancial, por cuanto es 
un campo que no ha sido abordado desde esta perspectiva, y se puede 
asegurar que es, de alguna forma, terra incógnita.  

Leer un expediente para efectuar un análisis microhistórico puede 
resultar válido desde cierta perspectiva teórica, pero el trabajo de 
interpretar las particularidades de una declaración testimonial en un juicio 

                                                             
1 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Programa de Historia 
Oral. 
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laboral – o en varios – a2, permite ingresar a un mundo inexplorado, que es 
la perspectiva de los trabajadores dentro de su propio mundo laboral.  En 
efecto, en la medida que. según Thompson, la conciencia de clase es un 
proceso al que se arriba luego de experimentar un conjunto de condiciones 
particulares, las declaraciones por un  accidente de trabajo o un despido, 
efectuadas por varios compañeros de trabajo, pueden ser entendidas 
como parte constitutiva de esta conciencia dentro del capitalismo 
desarrollado.  Esto es, la conciencia es un hecho individual, pero gracias a 
formar parte de un conjunto. Thompson sostiene que  

las personas se encuentran en una sociedad estructurada en modos 
determinados, que pueden ser relaciones de producción, donde 
experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los 
explotados), identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar 
por estas cuestiones,  en el proceso de lucha se descubren como clase, y 
llegan  conocer este descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la 
conciencia son siempre las últimas y no las primeras fases del proceso real 
histórico. (Thompson, 1989, p. 37)  

Si bien por lo general el concepto precedente es utilizado por la 
mayoría de los estudiosos cuando cada individualidad efectúa acciones de 
tipo sindical o política, debe ser comprendido en sentido amplio, y 
aceptarse que el proceso de solidaridad que implica concurrir a declarar 
contra la patronal es un producto emergente de las condiciones de trabajo, 
y gracias a ello la conciencia de enfrentar problemas comunes, por un lado; 
por el otro lado, aceptar que alguna vez el que declara por un compañero 
ha de necesitar la de este mismo compañero en otra situación. Es, 
concretamente, trabajar con grandes procesos sociales desde abajo, donde 
no hay dirigentes destacados o jornadas heroicas. Asimismo, la  elección  
de  la Justicia Laboral –en vez de la muy comúnmente utilizada Justicia 
Penal-, implica acercarse a las condiciones materiales de trabajo de los 
asalariados, mayoritariamente entendibles como de clase obrera, aunque 
también hay gerentes, directores y otros cargos jerárquicos que reclaman, 
pero como minoría proporcional. Esta perspectiva implica mirar, si se 
quiere, el proceso de lucha de clases formalizado dentro del Derecho 
capitalista burgués, y no desde la criminalización de los marginados. Más 
bien, desde dentro de la dinámica de clases. 

                                                             
2 Tal como he establecido en la ponencia “Cultura e solidariedade operária a través 
de testemunhos judiciais”;  ponencia presentadaen el X° Encontro Nacional de 
História Oral –Testemunhos: História e Política, Recife, abril de 2010. 
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Características de la declaración testimonial 

Preliminarmente, debe aclararse que el procedimiento judicial en la 
Justicia Laboral es oral y escrito. Esto quiere decir que una parte sustancial 
de las actuaciones se producen de forma oral, que es lo que aquí se 
analizará. Para ello es necesario establecer algunas precisiones que 
delimitan la fórmula con la que se recibe la declaración. En primer lugar, 
debe establecerse que  el juez ha de citar a los testigos ofrecidos por los 
trabajadores o la patronal, pero aquellos que se muestren renuentes 
pueden ser conducidos por la Policía, salvo que quien lo propuso se 
comprometa a traerlos o dejar sin efecto el pedido. Parece sencillo, pero 
no lo es. En incontables oportunidades los patrones no permiten la salida o 
llegada tarde del trabajador a su empleo para ir a declarar a un juzgado. 
Por ello es que se estableció un artículo para protegerlos: 

“Artículo 63. — Personas citadas: Protección de su remuneración. Multas 
— Cualquier persona citada por los jueces o la Cámara que preste servicios 
en relación de dependencia tendrán derecho de faltar a sus tareas, sin 
perder su remuneración, durante el tiempo necesario para acudir a la 
citación. 

Los jueces y la Cámara podrán imponer a las partes que, debidamente 
citadas, no comparecieren sin causa justificada multas que se graduarán 
entre XXX y XXX3 pesos y que en caso de reincidencia se podrán elevar hasta 
XXX pesos. 

Esta resolución será inapelable. 

Todas las multas previstas en esta ley deberán ser pegadas dentro de los 
tres días siguientes a la notificación. Para su percepción se abrirá una cuenta 
bancaria especial y su importe será destinado a la dotación de la biblioteca 
del tribunal. 

En caso de incumplimiento, se podrá convertir a las multas en arresto, a 
razón de un día por cada XXX pesos o fracción o ejecutarlas en la forma 
prevista en el artículo 145.” 

Como se ve, se contempla tan seriamente la protección como la 
garantía de su remuneración que en principio es considerado un derecho, 
y en caso de inasistencia se podía convertir la multa en un 
encarcelamiento, vinculando la cantidad de días a la gravedad de la falta, 
por lo que también es una obligación. Evidentemente es un intento de 
colocar a la Justicia por encima de las relaciones laborales y la lógica de 

                                                             
3 Las multas, en un país de alta inflación como Argentina, han ido variando a lo 
largo de los años. 
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acumulación del capital. También es obvio que las patronales consideran 
esto un privilegio y un abuso, pero se comprende dicha posición desde el 
perjuicio que entienden se produce sobre la obtención de la plusvalía. Es 
decir, una perspectiva de clase. Frente a ella, la resistencia de los 
trabajadores. Evaluar dicha capacidad de resistencia a través de la 
concurrencia a declarar necesariamente debe estar vinculado a las 
condiciones generales de la sociedad, por cuanto en momentos de mayor 
crisis y desempleo el temor de los trabajadores a quedar sin trabajo, por 
mostrar solidaridad con otro, implica un cierto grado de renuencia a faltar 
al trabajo para ir a declarar. De alguna forma esto puede constatarse, en el 
caso que nos ocupa, por los pocos compañeros de trabajo que el actor que 
aquí se tratará pudo hacer concurrir a declarar. 

Como es de suponer el hecho de prestar declaración testimonial, en 
un ámbito tan conservador como el Poder Judicial, obliga a la aplicación de 
ciertas reglas formales en lo que hace a la presentación, pero también 
respecto a la trascripción de las respuestas.  El acta donde se deja 
constancia debe aclarar el lugar, el día y la hora. También los que 
comparecen en representación de las partes en litigio, y finalmente los 
datos del testigo. Asimismo, como hecho particular de los juzgados del 
Trabajo, no se transcriben las preguntas, sino que, como acto 
consuetudinario, en la respuesta escrita debe hacerse constar 
indirectamente la pregunta. También debe tenerse presente que, para el 
objeto que se analiza aquí, las preguntas a formular se encuentran 
duramente tipificadas, es decir, los márgenes dentro de lo que es útil el 
cuestionario se determina por las particularidades de la demanda, es decir, 
lo que se reclama cuando el  trabajador inicia el juicio.  Debe 
destacarse, además, que raramente es el Juez quien toma la declaración, 
sino que ésta es efectuada por empleados judiciales por delegación del 
magistrado. Como es de suponer, hay empleados afables y los hay 
soberbios y despectivos. Hay empleados que con inteligencia buscan 
obtener los datos, mientras que hay otros que cumplen con lo mínimo 
indispensable. 

Asimismo, un proceso judicial tiene un formuleo preciso y muy 
tipificado, por lo que resulta ser una construcción particular de los hechos 
sucedidos, donde “participan diversos actores que se manejan con reglas 
de procedimiento, de comunicación y de cortesía específicas.” 
(Muzzopappa, E. y Villalta, 2009, p. 14).  Estas formulaciones están ligadas 
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a la forma de actuación estandarizada del derecho estatal capitalista, tal 
como lo entiende Tiscornia (Tiscornia, 1998, p. 78). Es decir que: 

“la centralidad del derecho estatal imprime su escala a todos los conflictos 
por él procesados, y en esta escala los hechos quedan reducidos a su 
esquema y los tecnicismos, los formalismos y la institucionalización de una 
burocracia especializada producen un efecto distanciador y en algún sentido 
cosificante y normalizador.” (Pita, M. V. y Sarrabayrouse, R.J., 1997) 

Por esta formalización, casi fetichizada, los hechos se transforman 
en versiones de los hechos, y por ende la discusión se produce entre 
actores jurídicos, discusión en la que cada cual resignifica y profundiza 
aspectos parciales de los hechos, para reforzar su perspectiva. En 
consecuencia, “es lo real lo que es procesado, molido, hasta que se puede 
extraer de él un esquema elemental sobre el cual se construirá un modelo 
de culpa y un modelo de inocencia.” (Tiscornia, 1998, p. 78) 

Por otra parte, las transcripciones varían: las hay con errores de 
tipeo, con errores de redacción y hasta con errores de ortografía; por el 
contrario, también hay testimoniales con un alto grado de precisión en lo 
asentado de forma tal que los dichos del testigo se ponen entre comillas, 
para indicar la exacta fidelidad en la transcripción. Sin embargo, todas se 
validan finalmente gracias a que el testigo las lee y presta conformidad 
con ellas, firmando al pié de su declaración. Es más, en caso de alguna 
inexactitud o imprecisión, normalmente antes de firmar se deja constancia 
de su aclaración. Sin embargo, tal como destaca Tiscornia,  

“en esta atmósfera teñida de oficialidad y de ‘datos objetivos’, los 
formalismos procesales actúan como los límites externos del discurso no 
siendo, en ningún momento, objeto de discusión y/o argumentación del 
procedimiento. Por el contrario, la fuerte distinción entre forma y contenido 
(…) es reconocida por los agentes como una garantía de la objetividad y la 
imparcialidad de la justicia, necesarias para su aplicación sobre todos los 
ciudadanos (libres e iguales). (Tiscornia, 1998, p. 78) 

¿Deja de ser la palabra del obrero? No, porque el trabajador puede 
leer o escuchar (si no sabe leer) lo que ha dicho, y por ende puede 
proponer modificaciones a lo que describió. El lenguaje de la Justicia 
impone formas a lo que dice, pero al mismo tiempo busca retratar lo que 
pasó de la manera más aséptica posible, y por ello, cuando el trabajador 
convalida lo escrito, lo asume y transforma en su palabra. La asepsia es 
parte del juego entre las tres partes que se erigen en control de la 
situación, por cuanto mientras que el abogado del trabajador buscará 
generar las condiciones para que el relato sea lo más dramático posible, el 
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abogado de la empresa pretenderá lo contrario. En el medio, el testigo, 
que debe ser “defendido” por parte de la persona responsable en el 
juzgado. Desde ya, hay testigos honestos y asustados por las implicancias 
legales de sus dichos; y los hay “comprados” (o sea, encontrados en un bar 
en las cercanías de los tribunales, adecuadamente preparados). En última 
instancia, se convierte en un juego de suma cero a las tensiones, y lo que 
queda es lo que haya visto, escuchado o sentido el testigo. 

En consecuencia, la palabra de una cantidad de obreros en su 
individualidad, tal como sucede en versiones más tradicionales de Historia 
Oral, forma un conjunto de voces que a través de una instancia formal, 
puede ser considerada como la voz de la clase obrera en lo que hace a las 
formas a las que se ven sometidos dentro del ámbito laboral. Es así que 
surgen un conjunto de aspectos que pueden englobarse como  conciencia 
de clase, resultado lógico de sus prácticas, al conformarse un “sentido 
común”, lo que “es correcto” dentro de un particular universo simbólico y 
cultural. 

En principio, toda declaración aparenta ser dura y formal ya que en 
su inicio deben indicarse los datos referenciales al testigo, justificar por 
qué está en ese lugar. Para ello, debe demostrar que conoce al que inicia el 
juicio (el actor, esto es, el que realiza el acto) y desde cuándo; de dónde lo 
conoce (en la mayoría de los casos, la empresa, la demandada), y que sabe 
qué tareas cumple el actor. Luego aquellas que hacen al conocimiento de 
la situación y de las partes en litigio. Las reiteraciones de palabras resultan 
consecuencia de la necesidad de la redacción para incorporar la pregunta, 
pero también debe destacarse el habla coloquial del testigo, y la velocidad 
en la que quien recibe la declaración debe transcribir. Estamos ante 
trabajadores, no intelectuales que buscan con cuidado sus palabras.   

A partir de ese momento, se entra de lleno en la declaración, es 
decir, en lo particular del caso. Pero su particularidad pertenece a un 
universo de generalidad, que se vincula con las condiciones laborales en las 
que el trabajador desarrolla sus tareas diarias, en este juicio, a las 
presiones a las que se vieron sometidos los trabajadores bancarios, vistos 
aquí gracias a declaraciones en un pleito en particular.  
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Los hechos denunciados4 

Héctor Sánchez era cajero del Banco del Buen Ayre a principios de 
1991, y desde junio se le asignó la responsabilidad del cajero automático 
(ATM) de la sucursal Microcentro. El 3 de septiembre de 1994 se le notifica 
por radio que un billete se encontraba trabado en el cajero del que era 
responsable. Sánchez se comunicó con el Control de Alarmas, a fin de 
concurrir  a la sucursal y solucionar el desperfecto. Cuando llegó a dicha 
sucursal, la encontró con las puertas abiertas y albañiles laborando en el 
lugar. Asimismo, vió que la puerta del cajero estaba también abierta, por lo 
que procedió a realizar un balance parcial de las operaciones del ATM, a fin 
de verificar el problema y averiguar qué pudo haber sucedido. De tal 
operación advierte que se había registrado un faltante de $ 13.000 
(equivalente a 13.000 dólares, ya que regía la convertibilidad monetaria).  

Comunicado el problema, un jefe de seguridad de la entidad 
bancaria se presenta y le sugiere que no efectúe la denuncia policial, ya 
que todavía debían efectuarse otras verificaciones; asimismo, que el lunes 
se presente a trabajar.  

El lunes siguiente, durante la jornada laboral, comparecen al lugar 
de trabajo de Sánchez dos auditores del Banco, quienes supuestamente 
verifican el faltante, por lo que el Sr. Sánchez es conducido a la sede 
central, mientras el gerente de Legales del Banco lo somete a un 
interrogatorio. Concluido el interrogatorio, ingresa otro letrado del Banco, 
quien lo acusa del faltante y lo amenaza con hacerlo conducir a la 
comisaría detenido. Ante la situación, le ofrecen como alternativa firmar 
un pagaré por dicha suma y enviar la renuncia a su trabajo, con el objeto 
de evitar la denuncia penal. Sánchez, presionado y atemorizado, aceptó la 
solución propuesta y firmó el documento, para luego renunciar. Lo 
interesante del caso es que Sánchez recibió las constancias del ATM y las 
manifestaciones del gerente de la sucursal, gracias a las cuales se verificó 
finalmente que nunca existió el faltante de dinero, y por ello intentó dar 
marcha atrás con su renuncia, la que no fue aceptada. 

Como también es de suponer, el Banco no solamente mantuvo su 
postura, sino que inició la denuncia penal, de la que Sánchez fue 

                                                             
4 Las declaraciones han sido tomadas del expediente número 5.088/95 Sanchez 
Héctor c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ Despido, que tramitó por ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Laboral nro. 46, de la  Capital Federal. 
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definitivamente sobreseído por no existir delito, tal como surge de las 
constancias de la causa. 

 

Las declaraciones testimoniales 

A fojas 131 vuelta, se asienta la declaración de un testigo ofrecido 
por el Sr. Sánchez, quien pone en evidencia la política de la empresa 
respecto a sus empleados. El Sr. R.S. L. dice: 

“Que tiene dos juicios pendientes, uno del testigo contra la demandada por 
despido, y otro de la demandada contra el testigo por cobro de pesos. Que 
los dos tramitan por ante el Juzgado 9 del Fuero…” 

Es decir, el testigo fue despedido del Banco, y al mismo tiempo el 
Banco le reclama dinero al testigo, lo que hace pensar en un trato similar al 
del Sr. Sánchez. Es más, todo hace suponer que fue una política de la 
entidad, decidida para hacer lugar a una “reingeniería”, tradicional proceso 
en esa época para denominar a los despidos y achicamientos de personal, 
a bajo costo.  R.S.L. desconoce claramente por qué despidieron a Sánchez, 
porque a él lo habían despedido diez días antes.  Luego pasa a describir 
particularidades del trabajo de cajero y encargado de ATM en lo que hace 
a las medidas de seguridad, llaves y esas cuestiones. Finalmente, se le 
pregunta sobre los faltantes de dinero y las conductas de la empresa: 

“En la sucursal Caballito, durante un fin de semana faltó dinero de uno de los 
cajeros automáticos. No recuerda la fecha pero fue antes de que lo 
despidieran al testigo. Por ese hecho fue despedido el tesorero. En la 
sucursal Palermo también faltó plata durante un fin de semana de uno de los 
cajeros automáticos, y fue despedido P.R., que no era tesorero de la sucursal, 
pero cumplía guardia de cajero automático los fines de semana. Que el 
tesorero de la sucursal Caballito era el Sr. M.  

Es interesante destacar los mecanismos de solidaridad y 
comunicación entre los trabajadores, lógicos ante la presión desplegada 
por el Banco. Relata el testigo cómo tomó conocimiento de los ejemplos 
que refirió: 

Que lo sabe, por lo de la sucursal Caballito lo sabe porque algunos días 
después un empleado de la Sucursal Caballito, al que no conocía el testigo, 
pero cuya esposa fue compañera de trabajo de la del testigo, vino de visita a 
la casa del testigo –aclara que vivía a una cuadra de la sucursal Caballito- y 
le contó el hecho. Lo de la sucursal Palermo lo sabe porque fue tesorero de la 
sucursal Palermo, estuvo como cajero el Sr. P. R. Aclara que al momento de 
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producirse el hecho de Palermo no trabajaba el testigo en el banco, pero el 
Sr. R lo llamó por teléfono comentándole lo que le había ocurrido.” 

Gracias a ello resulta evidente que más allá de que el testigo pueda 
haber intentado favorecer al Sr. Sánchez, la política del Banco era utilizar 
diferencias en las cuentas, lo que es normal y habitual en el manejo de 
cualquier caja, para presionar y obtener renuncias de los trabajadores. El 
mecanismo es relatado por el testigo: 

“Que cuando ocurre esto, sino aparece la diferencia por algún, luego de 
revisar los papeles de los balances, se inicia por lo general se cita a la 
persona responsable a la casa central, donde los abogados del sector jurídico 
realizan una especie de sumario. Uno va ahí y contesta las preguntas que le 
hacen, y esto que va a decir es por experiencia personal, se le exige a esa 
persona que ponga el dinero faltante bajo amenaza de ser despedido, de 
hacerlo figurar en la firma de la empresa Veraz, y de que también se le van a 
iniciar acciones penales por ese faltante… Dice que la práctica usual del 
banco era ésa. Que sepa el testigo, el banco no inició causa penal contra el 
testigo. Que lo que sabe es que  el testigo figura en la empresa Veraz, por 
defraudaciones varias por una denuncia efectuada por el banco en un 
juzgado de la zona sur, pero no puede especificar cuál, porque nunca lo 
citaron ni nada por el estilo. Además y como le hicieron constar –habla por 
una experiencia personal-, en esa oportunidad le dijeron que a la esposa del 
testigo, también la iban a hacer figurar en el Veraz, a pesar de que ella 
jamás trabajó para la demandada y nunca tuvo contacto con la 
demandada.” 

En otras palabras, el banco, según el testigo, continúa la presión por 
otros caminos, fuera de la relación laboral, lo que de alguna forma lo 
instala en una lista negra para posibles empleos a futuro. Asimismo, 
además de dejarlos desempleados, y en una eventual lista negra, los obliga 
a endeudarse con la entidad. Como dice, por ejemplo, F.R.F.: 

“Que en el supuesto de faltante de dinero en el cajero automático ‘se 
informaba a auditoría y se declaraba el faltante, después había que 
chequear todas las operaciones como para verificar que estuviera todo 
correcto, para ver si se había hecho algo mal y no existía ese faltante’.  En el 
caso de que el faltante existiese, ‘se hacía responsable el tesorero’. ‘Se le 
descontaba mensualmente’. ‘Si la suma era importante se hacían firmar 
unos, una especie de préstamo, un mutuo, que tiene que ir devolviendo 
mensualmente en cuotas, lo que se estipulaba, hasta completar la suma’. … 
Que mientras el dicente estuvo a cargo de la sucursal hubo ‘más de una vez’ 
faltante de dinero en el cajero automático, ‘eran faltantes chicos’. Lo de los 
mutuos ‘era una costumbre del banco, por lo menos cuando yo estaba, no 
sólo para los faltantes sino a mí me tocó personalmente, no con faltante 
pero sí otra, en donde pretendían que firmara un mutuo’.” 
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En la misma dirección declara R.S. L, cuando denuncia la actitud del 
abogado del banco: 

“Quien además, pretendió hacerle firmar un pagaré para que se hiciera 
cargo del faltante de dinero que tuvo en esa ocasión.” 

Como surge de las declaraciones anteriores, resulta claro que si bien 
el Banco tenía un importante desarrollo tecnológico en lo que hacía a ATM, 
éstos presentaban problemas de forma regular. El mecanismo de la 
patronal para evitar la pérdida económica que ello generaba, por lo visto, 
se encontraba en descargar el peso de dichos inconvenientes en los 
trabajadores, quienes no solamente eran sumariados sino que también, 
gracias a las presiones ejercidas en la sede central de la entidad, se veían 
obligados a aceptar la deuda provocada por el deficiente servicio. Estas 
ideas no surgen de un caso y unos testigos. Por ejemplo, en otro juicio, el 
testigo C.V. comenta: 

“Que el actor dejó de trabajar para la demandada ‘porque sé que tuvo unos 
problemas con el cajero automático, con el dinero, que le había faltado.’ Que 
no sabe en qué fecha ocurrió lo antedicho. Que lo sabe ‘porque yo trabajaba 
como encargado de banco en planta, en una empresa llamada Aluar 
Aluminios Argentinos, ubicada en la calle Maipú 251, Capital y ese cajero 
está en Corrientes y Florida.’ Que lo relacionado con el problema del cajero, 
lo supo por comentarios del actor. Que ‘el tema era que había faltado dinero 
de los cajeros automáticos.’ … Que los cajeros que trabajaban con el actor 
eran rotados ‘promedio de tres meses aproximadamente.’ … ‘Tengo 
entendido que no pagaban fallas por cajero; aparte se supone que un cajero 
automático no tendría por qué fallar’.”5 

En otro caso, también de un empleado del banco despedido por un 
faltante de dinero, aunque no en el ATM, un testigo relata los mecanismos 
de presión ejercidos: 

“Que el actor fue sometido a sumario administrativo, que lo sabe, y lo sabe 
porque ocurrió con una diferencia de dos días que lo del testigo, y los dos 
estuvieron sometidos durante largo tiempo a largos y extenuantes 
interrogatorios, que en el caso personal del testigo, estima estaban 
particularmente encaminados a agotarlos, para someterlos a la presión que 
ellos ejercían, y conducirlos a firmar una renuncia a la cual no estaban 
dispuestos a acceder. Que tuvo conocimiento de muchas situaciones 
similares a lo largo de 14 años de trabajo en la institución, aparte de la del 
testigo y la del actor. Que lo que sucede es un faltante –según el banco- 

                                                             
5 Declaración de C.V., el 21 de diciembre de 1995, a fojas 67 vta y 68, en el 
expediente nro  38.360/94 Reales Luis Alberto c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ 
Despido. 
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detectado en la tesorería general en el momento de la apertura de la bolsa. 
Que esto es lo que se le ‘achaca’ al actor, al testigo y lo observado por el 
testigo a lo largo de 14 años de trabajo.”6 

Como se puede ver, la práctica de presionar a los empleados ante 
una diferencia de caja o del cajero era usual y habitual desde las 
autoridades del banco, imputándoles a priori ser los causantes del faltante. 
Con independencia de eventuales errores mecánicos o contables, los 
culpabilizaban del hecho, los presionaban a asumir la deuda y los 
despedían, sin atenuantes. A todo evento, y de la forma en que se 
comportaban y despedían, el banco era sistemáticamente derrotado en la 
contienda judicial. Es decir, preferían pagar el monto de condena y las 
costas emergentes, a realizar una investigación razonable de lo que 
eventualmente hubiera sucedido.  

Por todo ello, no cabe más que concluir que no solamente se lo 
hacía para separar a eventuales malos empleados, sino que también 
perseguía el objeto del disciplinamiento de los trabajadores, ante la 
amenaza de la presión psicológica, la persecución civil, penal y laboral, y la 
posibilidad de cargar con una deuda en situación de desempleo (máxime si 
se considera que en la época de los despidos, el desempleo era uno de los 
más elevados de la historia argentina). 

 

A modo de conclusión: Las declaraciones y la Historia Oral 

Michel Foucault ha establecido que las prácticas ante la Justicia 
“son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad  para definir 
tipos de subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre 
el hombre y la verdad” (Foucault, 1986, p. 17). Ante los ejemplos 
analizados, una declaración ¿puede ser entendida como parte de la 
Historia Oral? En principio, se puede asumir que la declaración por ser oral 
es una fuente válida, y es Historia Oral porque existe otro que pregunta, 
con un camino pre-armado, y que busca la reconstrucción de un hecho 
sobre el cual, el que declara, puede aportar fracciones de realidad no 
registrables u observables por otros medios, lo que puede ser entendido 
como una entrevista semi-estructurada (Hammer y Wildavsky, 1990), pero 

                                                             
6 Declaración de J.C. C., el 19 de septiembre de 1995, a fojas 54 a 57, en el 
expediente 36.997/94 Cento Arnaldo c/ Banco del Buen Ayre s.A. s/ Despido. 
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sin final abierto (aunque puede pasar si el testigo sale de los marcos 
establecidos).  

En todo caso, una objeción a este planteo puede ser la de que el 
declarante no puede explayarse libremente sobre cuestiones que tal vez 
enriquezcan el análisis, ya que no debe exceder el marco de la pregunta 
concreta sobre un hecho particular, pero no es el caso aquí, por cuanto al 
finalizar la declaración de S.L., el abogado del banco solicitó copias de 
dicha declaración, para iniciarle una nueva causa, por falso testimonio, al 
haberse excedido de los marcos supuestamente preestablecidos, y 
efectuar manifestaciones de forma libre (y denunciar la actitud de ese 
mismo abogado). 

Sin embargo, a los fines de la obtención de datos concretos, el 
modelo de declaración testimonial en un juicio de estas características, 
colabora a la elucidación de más de una cuestión. En primer lugar, los 
hechos sucedidos y observados por el testigo, que no existen ni en los 
diarios ni en la memoria social, sino que forman parte de un continuo de 
hechos, pequeños, pero que en su sumatoria ponen en evidencia aspectos 
de las condiciones materiales de los trabajadores. 

En segundo lugar, si bien existen restricciones a las preguntas 
posibles, también debe considerarse el hecho de que oralmente expresan 
un conjunto de percepciones desde lugares diferentes, lo que en algún 
caso puede sumar a la perspectiva analítica.  

En tercer lugar, un trabajador, un obrero que cuenta aquello que vió 
no es ni un periodista, ni un policía, ni un militante partidario. Su 
perspectiva es distinta, y su forma de expresarlo también. Es una 
perspectiva desde la clase trabajadora y debe ser tenida en cuenta desde 
ese mismo lugar.  

En consecuencia las declaraciones pueden ser entendidas como una 
ampliación de las fuentes para la historia social, ya que para ser coherente 
con sus principios teóricos y metodológicos, “se debe realizar una 
reinterpretación de las fuentes tradicionales, una búsqueda y hasta una 
‘invención’ de nuevas fuentes” (Adleson, Camarena e Iparraguirre, 2008, p. 
38). Entre ellas, las declaraciones testimoniales de trabajadores, que en el 
presente caso son, evidentemente, de trabajadores que no tienen especial 
militancia o delegación gremial, que defienden a sus compañeros, a 
quienes consideran inocentes de los cargos que se les imputa. Esto es así 
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porque “los relatos de los protagonistas ofrecen información fáctica acerca 
de sucesos y eventos escasamente documentados en otros tipos de 
fuentes” (Adleson, Camarena e Iparraguirre, 2008, p. 39) Porque como 
bien sostiene Ginsburg, la escasez de testimonios sobre “los 
comportamientos y actitudes de las clases subalternas del pasado” es una 
de las principales dificultades de los investigadores (Guinsburg, 1991, p. 
13). En particular, porque como el pasado es una construcción, el hecho de 
desaparecer las voces de los dominados es una forma de hacer historia. En 
consecuencia, y siguiendo a Ginsburg, es claro que la “cultura de las clases 
subalternas es una cultura oral en su mayor parte…”, y es por ello que los 
historiadores deben echar mano a fuentes escritas doblemente indirectas, 
ya que son “escritas y en tanto que escritas por individuos vinculados más 
o menos abiertamente a la cultura dominante” (Guinsburg, 1991, p. 15). Y 
es por ello, sostiene el autor, que por más que una fuente no resulte 
claramente objetiva, no necesariamente es inútil. 

Entender en este caso las declaraciones de los testigos como parte 
de la Historia Oral, de alguna forma es la manera más directa para  

“dar la palabra a aquellos –grupos, clases sociales e individuos- que estaban 
tradicionalmente obligados al silencio o parecían mudos incluso cuando 
gritaban, dado que los grupos dominantes tenían tapados los oídos y que los 
historiadores al servicio de la corte decretaban su inexistencia” (Ferrarotti, 
1990, p. 19).  

De esta forma, la modalidad planteada puede ser entendida como 
un mecanismo específico de “autoescucha de la cotidianidad”, tal como la 
escribe Ferrarotti (Ferrarotti, 1990, p. 19), cuya relevancia se advertirá no 
en la individualidad de un hombre sentado en una sala de audiencias 
contando su experiencia, sino en la multitud de testimonios que en forma 
concordante, describen puntualmente lo que sucede en el ámbito de 
trabajo. Esta multitud de testimonios hacen un conjunto visible de 
experiencias donde se advierte una continua tensión contra la patronal, 
pero que tal vez no cobren la suficiente entidad como para erigirse ni en 
noticia de un diario. 

El hecho de ir rescatándolos uno por uno, vinculándolos y 
obteniendo conclusiones más amplias hace valioso el proceso, desde una 
perspectiva que constituye a una parte, pequeña pero continua, de la 
Historia Social y las prácticas de la cultura laboral de los trabajadores.  
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Memória, identidade e trabalho dos Mineiros nas Minas do 
Camaquã. 

Jader Escobar Nogueira1. 

 

O objetivo deste artigo é realizar um estudo sobre a memória e 
identidade dos trabalhadores das Minas do Camaquã (localizada em 
Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul), bem como das comunidades ao seu 
entorno, através de uma análise do dia-a-dia de trabalho dos indivíduos 
nas minas. 

A pesquisa foi realizada por meio da utilização das técnicas de 
História Oral. Foram feitas entrevistas que buscaram: conhecer a história 
de vida do entrevistado, a fim de coletar informações que possibilitassem 
inseri-lo no contexto da vida cotidiana nas minas; analisar os espaços 
culturais que se formaram a partir do desenvolvimento da extração do 
minério de cobre nesta região e, diante disso, apresentar as identidades 
que se fazem presentes - visualizadas através da cultura, dos espaços 
edificados e dos modos de vida dos trabalhadores. Compreendem-se, 
assim, as relações sociais entre os sujeitos históricos e a estrutura de 
funcionamento administrativo das minas. 

Podemos definir História Oral como uma metodologia de pesquisa 
com características específicas, apesar de ocorrerem discussões entre os 
historiadores sobre se a mesma deve ser concebida como disciplina 
própria ou como uma técnica de formação de arquivos orais. De acordo 
com Meihy “vemos que História Oral é um recurso moderno usado para a 
elaboração de documentos, arquivamento e estudos referentes à vida 
social de pessoas. Ela é sempre uma história do tempo presente e também 
conhecida por história viva”. (MEIHY, 1996, p.13), conceituo História Oral 
como uma metodologia de pesquisa na construção da historicidade.  

O trabalho em torno dos espaços edificados, das identidades 
culturais e do cotidiano dos trabalhadores e demais moradores das Minas 
do Camaquã só é possível mediante uma reconstrução chamada memória. 
A partir do resgate da memória individual de um mineiro, se cria uma 

                                                             
1 Universidade Federal de Santa Maria; Graduação em História Licenciatura Plena e 
Bacharelado 
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gama de possibilidades para ampliar a pesquisa e desenvolver uma 
memória coletiva, já que esta se funde com a memória pessoal. A cultura 
dos mineiros das Minas do Camaquã pode ser considerada como um 
instrumento de transmissão da experiência coletiva e, consequentemente, 
como uma representação da sua identidade, já que o cotidiano desses 
trabalhadores está repleto de simbologias.  

Para explicar as relações estabelecidas entre os trabalhadores e 
entender se elas proporcionavam uma coesão suficientemente capaz de 
organizá-los em torno de reivindicações por melhorias nas condições de 
trabalho de sua classe, é importante analisar o conceito da mesma e 
explicar quais são as implicações que levaram a identificação de um grupo 
social a receber a conceituação de “classe”.  

Edward P. Thompson e Eric J. Hobsbawm indagaram-se sobre uma 
mesma questão: quando e como as classes trabalhadoras transformaram-
se em classe operária? Para ambos, essa transformação é um fenômeno 
histórico que ocorreu na sociedade inglesa; porém, enquanto para 
Thompson a classe operária se formou de 1780 a 1832, para Hobsbawm 
isso somente ocorreu bem mais tarde, de 1870 a 1914. Dessa forma, há 
entre eles uma discordância no aspecto temporal que, como será aqui 
retratado, tem por trás uma interessante diferença teórica. 

Através da obra “A formação da classe operária inglesa", de Edward 
Thompson (1987), identifico classe como um fenômeno histórico onde a 
experiência vivenciada em comum por um determinado grupo social leva 
tal denominação. Ou seja, a classe é um espaço em que se estabelecem 
relações entre pessoas com experiência de vida em comum. Sua formação 
pode ser definida como uma identificação cultural e/ou econômica. 

Entre 1780 e 1832, já haveria, então, a formação da classe operária 
- de acordo com Edward Thompson (1987) - por conta da consciência de 
uma identificação entre interesses desses diferentes grupos de 
trabalhadores e por haver uma crescente organização política e industrial, 
além de surgirem sociedades de auxílio mútuo, movimentos religiosos e 
educativos, bem como organizações políticas.  

Na obra “Mundos do trabalho”, do autor Eric J. Hobsbawm, a 
percepção de uma classe operária única e singular somente foi possível por 
uma série de fatores: o uso de boné chato pelos proletários britânicos, o 
ambiente físico no qual viviam o estilo de vida e de lazer que 
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apresentavam e a consciência de classe expressa na afiliação a sindicatos 
de proletários e na identificação com um partido de classe, o Trabalhista. 
Foi durante o período de 1870 a 1914 que o boné chato tornou-se 
característico do proletário britânico. Dessa forma, os trabalhadores 
ingleses adotaram o uso de um símbolo que imediatamente os identificava 
como membros de um grupo e expressava uma identidade comum. O seu 
uso permitia tanto que os trabalhadores se percebessem como classe, 
quanto que fossem reconhecidos assim pelos grupos não operários e pelo 
Estado. 

Para concluir, Thompson e Hobsbawm divergiram teoricamente a 
respeito de como e quando as classes trabalhadoras passaram de 
substantivo plural para singular. O interessante é que a análise de um não 
desqualifica necessariamente a do outro, uma vez que eles se basearam 
em pressupostos teóricos parecidos. Para Thompson, a união dos 
trabalhadores ingleses entre 1780 e 1832, quando passaram a sentir uma 
identidade de interesses entre si e contra seus dirigentes, já revela o 
surgimento da classe operária, que luta e protesta através do Luddismo e 
do Cartismo, por exemplo. Hobsbawm acredita que, em certo sentido, 
Thompson acertou ao datar o surgimento da classe trabalhadora na 
sociedade britânica no início do século XIX, mas, segundo ele, é entre 1870 
e 1914 que a classe operária emerge enquanto grupo social, uma vez que 
somente nessa época ela se reconhece e é reconhecida como um coletivo 
institucional.  

Através da comparação da interpretação desses dois autores, é 
possível compreender melhor como a classe operária foi formada. Seja 
através da reação de artesãos que se constroem como atores políticos 
reagindo contra a imposição do trabalho assalariado, seja através de 
manifestações institucionalizadas de um partido político que tem 
possibilidade de colocar operários no Parlamento.  

Somente através de um resgate cultural, e não afunilando as 
pesquisas em aspectos socioeconômicos e políticos, que se entende o 
desenvolvimento das relações de vida no cotidiano dos moradores das 
minas, bem como o resgate das identidades culturais - como as seções de 
cinema reproduzidas no Cine Rodeio, os campeonatos de futebol com a 
participação do Minerador Atlético Clube, os valores, as histórias e a 
religiosidade.  



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
539                                                                                      [anais] 

As identidades formadas entre os trabalhadores das Minas do 
Camaquã são oriundas principalmente pela necessidade de trabalho. É 
nesse meio se expande e se fortalece a identidade do mineiro. Os laços de 
amizade criados entre esses mineiros, por trabalharem em atividades com 
um alto nível de insalubridade e periculosidade, acarretavam em uma 
maior união entre eles. Existia um companheirismo entre os mineiros nas 
horas de trabalho. Uma solidariedade que se intensifica no fundo da mina 
e é usada como uma forma de proteção física e psicológica frente aos 
perigos subterrâneos. É nos momentos de perigo e incertezas que surge o 
entendimento de que é somente na união e cooperação do grupo que se 
tem êxito - surge o “lado humano”, solidário e de apoio do indivíduo, seja 
pela necessidade dos mineiros de compartilharem seus problemas no 
interior das galerias, seja pelo simples fato de realmente existirem laços 
solidários de amizade entre esses profissionais. 

Dessa forma, a união e o companheirismo entre os mineiros é uma 
característica desejada e valorizada nos discursos e nas memórias dos 
trabalhadores, por isso não podemos afirmar que esse altruísmo com o 
companheiro era real e dominante naquele mundo. Mas a solidariedade 
com o colega de trabalho parece que surgia como um valor prezado 
naquela cultura do trabalho.  

A experiência de trabalhar na mina e o risco inerente ao qual 
estavam diariamente submetidos favoreciam a valorização do 
companheirismo e da união entre os trabalhadores, mas de forma alguma 
expressavam a realidade natural das relações estabelecidas no cotidiano 
dos mineiros, pois existiam conflitos, oposições e dissenso entre os 
trabalhadores.O companheirismo tratava-se de um comportamento 
desejável. Quem agisse assim era considerado um bom mineiro, um bom 
companheiro.  

No entanto, o surgimento de uma identificação entre os 
trabalhadores das Minas do Camaquã se deve muito ao fato de morarem 
ali, onde a função de cada trabalhador dentro das minas era refletida 
através das residências (estas foram sendo construídas por níveis 
hierárquicos, de acordo com os cargos ocupados). Os mineiros residiam em 
casas cedidas pela empresa, próximas umas das outras, sendo de um tipo 
de construção denominada de “casas geminadas”. Sua arquitetura 
conjugada abrigava os mineiros considerados de “baixo escalão” (na 
linguagem coloquial dos trabalhadores, os “arigós”), e suas famílias. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
540                                                                                      [anais] 

Na parte mais alta em relação ao centro da vila, localizam-se as melhores 
residências, destinada aos engenheiros. Já na parte mais baixa, as casas 
geminadas, destinadas aos mineiros. As casas, construídas pelo industrial 
“Baby” Pignatari, têm características marcantes. Base de pedra e pavimento 
superior em madeira, cada uma com uma cor diferente. A que foi construída 
para ele ocupa a parte mais alta do terreno, assim como o centro da rua 
onde se localizam as demais. Possui piscina própria e vista sobre a vila. O 
grupo de casas foi construído na década de 60. (RONCHI E LOBATO, 2000, 
p.66).  

Tal estruturação e segregação residencial por cargos, e de certa 
forma, de acordo com a renda salarial, é uma organização estabelecida 
pela empresa mineradora, que cria meios para que os indivíduos dos mais 
altos cargos dentro das minas tenham um controle maior sobre os 
trabalhadores do baixo escalão. Ou seja, a localização das residências do 
industrial Baby Pignatari e dos engenheiros no alto da comunidade das 
Minas do Camaquã promove uma maior “visão” sobre a comunidade e o 
estabelecimento de um policiamento das atividades dos mineiros por 
parte dos engenheiros e pelo proprietário das minas. 

O Cine Rodeio foi um dos mais importantes espaços usufruídos 
pelos moradores, criado pelo proprietário Baby Pignatari em 1970. Tinha 
como objetivo oferecer lazer aos habitantes da comunidade, que viam 
aquilo como uma forma de aliviar o alto stress do trabalho diário nas 
galerias das minas. Nas épocas em que a exploração do cobre era 
intensificada (quando a mina funcionava 24 horas por dia, através da 
rotatividade dos trabalhadores em turnos específicos), os mineiros que 
estavam nas horas de descanso nos finais de semana poderiam usufruir 
com sua família de filmes e de bailes que eram oferecidos no Cine Rodeio.  

Mas através dos relatos dos mineiros, é notável a existência de 
privilégios para os engenheiros e geólogos que ultrapassavam a localização 
e a estruturação das moradias; os mineiros chegaram a afirmar que até na 
fila do açougue, farmácia e do hospital, os engenheiros se sentiam no 
direito de serem atendidos antes dos mineiros.  

No cine rodeio não tinha privilégios para os ricos. Era tudo gratuito e todos 
tinham acesso. Existiam outras formas de segregação, onde os engenheiros 
tinham privilégios. Os engenheiros não se misturavam com a gente, 
andavam com o nariz empinado e nem nos cumprimentavam quando 
passavam pela gente. Entravam na fila do açougue, farmácia e mercado na 
frente nossa como se tivessem esse direito, e nós acabávamos aceitando, 
pois eram nossos chefes. (ALAGIA, Humberto. 12 de set de 2010). 
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Os mineiros percebiam uma marcante diferença entre, de um lado, 
os chefes e os grandes funcionários e, de outro, eles próprios. Isso se 
expressava na disposição urbana da vila e também no convívio dos 
“grandes com grandes” e dos “pequenos com pequenos”. Dessa forma, 
tais discrepâncias sociais possibilitavam a existência de uma consciência de 
classe entre os mineiros, pois a solidariedade, o espaço físico, lazer, estilo 
de vida e as identificações em comum acarretam na formação de uma 
consciência que almeja um tratamento mais justo e igualitário. Eles 
entendem sua importância no processo. 

De acordo com os mineiros, o único local em que eles podiam 
descansar, conversar e cumprir seu ritual diário de tomar uma cachaça 
depois do trabalho no subterrâneo das minas era no “bar do senhor 
Hoffmann”, também alcunhado pelos mineiros como o “bolicho do papa”. 
Esse era o local em que todos os trabalhadores eram igualmente 
atendidos. Somente frequentavam o bar os denominados “arigós”, o que 
proporcionava uma oportunidade de lazer e bom convívio entre os 
mineiros. 

Seu destino era um pequeno e agradável bar e armazém de propriedade do 
senhor Hoffmann, mais conhecido como “Papa”, não que tivesse funções 
eclesiais, era apenas um apelido. O comércio era atendido alternadamente 
por ele e por sua esposa e funcionava até tarde da noite. Nele, os 
moradores do pequeno vilarejo se encontravam para tomar um “trago”, 
contar histórias, descobrir as novidades e fazer pequenas compras. O senhor 
Hoffmann vendia mais por sua camaradagem que pelos seus preços. 
(MARQUES, Lemes Charles. O último filão. Crônica. Caçapava do Sul, 1996). 

Os bares são um importante espaço de sociabilidade desses 
mineiros. Não é apenas no trabalho que se realiza a experiência social, mas 
também em locais do usufruto do lazer, como o Cine Rodeio e o “Bolicho 
do Papa”. É nesses locais que atores que ficam distantes na faina diária se 
encontram. E também sujeitos que compartilham o trabalho, mas que, 
quando se encontram nos bares, assumem novos papéis, onde as regras e 
habilidade que formam a hierarquia do trabalho estão menos presentes.  

Dessa forma, novas regras são colocadas em jogo. Se, nas Minas, 
alguém pode ser bom mineiro (o forte, o fraco, o sabido, o metido), no bar, 
cada uma dessas identidades pode ser misturada à do bebedor, do 
engraçado, do chato, do bom companheiro e do que pede emprestado. 
Essas identidades do mundo do lazer devem misturar-se de novo com as 
do trabalho e ir compondo as malhas das relações sociais e da identidade 
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coletiva. Ao mesmo tempo, é no espaço do lazer que se processam e se 
conversam experiências do trabalho trazidas do dia. 

O papel do futebol é muito importante na formação e submissão da 
classe operária, como eficaz dispositivo no sentido de imbuir o trabalhador 
de senso de coletividade, de especialização, disciplina, hierarquia, 
competitividade e valorização do tempo cronometrado. Segundo 
Hobsbawm (1987), o futebol tornou-se o tópico principal na conversa 
social de bar, uma “língua franca” para todos os operários. Sustenta o 
autor que tal jogo se aproveitou do vácuo deixado pelas esferas 
comunitárias (a aldeia, a família, o bairro, a paróquia) em desagregação na 
cidade moderna. 

O minerador futebol clube foi fundado também na época do Baby Pignatari, 
e participava dos campeonatos da região. E somente jogava o minerador 
que morava nas Minas do Camaquã. Tinha que ser mineiro ou pelo menos 
familiar. E a população estava presente em todos os jogos e vestir as cores 
do Minerador era motivo de orgulho para os nossos familiares. O time era 
forte como nós, mineiros. (ALAGIA, Humberto. 12 de set de 2010). 

O trecho de entrevista transcrito acima demonstra o orgulho do 
mineiro em representar o clube de futebol de sua comunidade, bem como 
de jogar pelo time que leva o nome de sua profissão. Notamos como está 
amplamente permeado no discurso o orgulho de representar os mineiros 
em disputas esportivas com outros grupos sociais. As simbologias 
existentes entre o nome da equipe e a profissão estão interligadas pela 
característica “força”, seja ela usada nas vivências necessárias no cotidiano 
do mineiro para enfrentar as dificuldades de trabalho no interior das minas 
ou seja fora delas, com suas dificuldades econômicas para sustentar a 
família. De uma forma ou outra, ser mineiro é ser forte, no esporte ou na 
vida, segundo a visão do mineiro. 

A religiosidade, o catolicismo e a devoção a Santa Bárbara - 
padroeira dos mineiros - estão presentes na mentalidade e no cotidiano 
dos trabalhadores das Minas do Camaquã. Santa Bárbara tem uma 
simbologia muito importante para mineiros, pois ela, no entendimento 
deles, é que permitia a manutenção da vida, da saúde e do trabalho no 
interior das galerias subterrâneas.  

Santa Bárbara também podia ser chamada de Iansã, já que existe 
um sincretismo religioso do catolicismo com o candomblé, sendo que essas 
crenças se mantêm indissociáveis desde o período colonial, quando era 
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necessário submeter o culto africano ao catolicismo da elite branca. Mas a 
devoção a Santa Bárbara ou Iansã no catolicismo popular está ligada à 
proteção contra tempestades, trovões e raios em ambas as religiões e isso 
explica o porquê de Santa Barbara ser padroeira de profissionais ligados a 
fogo e explosões (esta é a padroeira dos artilheiros do exército, bombeiros 
e dos mineiros). 

Em cada entrada de galeria que ia sendo inaugurada, havia um local 
apropriado para a colocação de uma imagem da santa e em cada grupo de 
mineiros que entrava para realizar o seu trabalho, a ela faziam reverência, 
simbolizando desta maneira o pedido de proteção. Anualmente, era 
dedicada a ela uma festa, sempre no primeiro domingo de dezembro, de 
acordo com as informações obtidas através das entrevistas realizadas com 
os mineiros.  

Nós, da comunidade, éramos muito religiosos e acreditávamos fielmente na 
Santa Barbara. Inclusive tinha uma festa anual para ela na igreja. Almoço e 
depois baile. Antes tinha a procissão e a “benção do capacete”, sendo que 
os mineiros somente iniciavam a jornada anual de trabalho com a benção do 
padre e da Santa Bárbara. A religiosidade era muito grande porque a gente 
tinha que ter fé em alguma coisa, alguma esperança de melhoria na nossa 
vida nós tínhamos que ter. Então depositávamos a nossa perseverança e 
pedido de proteção na santa bárbara, pois a vida lá era muito difícil, porque 
você estava sujeito a morrer em uma detonação, silicose ou de tédio. (DIAS, 
Virgílo, 16 de abr, 2009). 

É notável também a existência de um sentimento, entre os 
trabalhadores, de orgulho de terem sido mineiros. É uma identidade 
profissional que se funde à pessoal e que os mineiros almejam levar pra 
sempre em suas vidas. Trabalhadores aposentados das Minas do Camaquã, 
que exercem outra profissão atualmente, ainda se intitulam 
profissionalmente como mineiros. O olhar de orgulho e felicidade ao 
serem entrevistados para a realização de um resgate histórico das Minas 
do Camaquã é marcante e encantador; as feições dos mineiros 
entrevistados expressam a paixão e o orgulho de terem exercido essa 
profissão, mais do que qualquer manifestação através de palavras. 

Um dos assuntos mais cativantes desse resgate histórico e 
sociocultural que efetuei (e que inicialmente não era fruto de minhas 
pesquisas) surgiu da “conversa” que tive com os mineiros sobre como eles 
se referiam ao proprietário das minas entre os períodos de 1937, até sua 
morte, em 1977. O senhor Francisco Matarazzo Pignatari era 
carinhosamente alcunhado, entre familiares e pelos mineiros, como Baby 
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Pignatari. Ele é uma figura conhecida na cidade de Caçapava do Sul quando 
se fala em Minas do Camaquã e é sempre lembrado pelos mineiros como 
um “paizão dos trabalhadores”; o homem que “protegia os trabalhadores 
pobres” contra a exploração.  

Acho difícil surgir alguém como ele que vai trazer fortuna, e investiu tudo 
aqui. Os mineiros pra ele eram filhos. Quando ele fazia uma festa, ninguém 
pagava nada. Mandava convidar até a vizinhança. Então o Pignatari foi uma 
pessoa excelente, não nasce igual tão cedo. Um homem que investiu sua 
fortuna, e ele não precisava, podia ficar de perna pra cima sem fazer nada, e 
investiu tudo naquela infraestrutura. Porque a mina antes do Pignatari era 
umas casinhas, e ele fez tudo, igreja, hospital, tudo aquilo lá para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. Todo mundo tinha um poder aquisitivo bem 
razoável na época. (MOREIRA, Santo Gelsi. 18 de abr 2009).  

O relato acima demonstra a clara visão que os trabalhadores tinham 
de como se deve portar um homem da classe superior: o patrão não deve 
ser mesquinho com sua riqueza, deve promover rituais de redistribuição, 
ainda de uma pequena parte da fortuna nessas festas. Ali, o “bom patrão” 
transforma os subordinados em convidados e os serve, propicia-lhes um 
momento de abundância, sem ninharias. Isso ajuda no processo geral de 
exploração do trabalho pelo capital. Além da construção da imagem de 
“paizão” através da realização dessas “festanças”, Baby Pignatari é 
considerado o dispensador da abundância. Na visão do mineiro, ele não é 
egoísta - sua riqueza foi redistribuída através de investimentos na 
comunidade, o que trouxe prosperidade para todos os habitantes das 
Minas do Camaquã. 

Num mundo marcado por rígidas distinções sociais e econômicas, o 
momento festivo propiciava a abolição temporária das diferenças. Em 
certos casos, a inversão da hierarquia social marcava o triunfo de uma 
espécie de liberação das amarras dominantes e das normas aceitas pela 
sociedade, em que se aboliam todas as relações hierárquicas, todos os 
privilégios, regras e tabus. A possibilidade de inversão momentânea cria a 
idéia de que os mineiros passem a ocupar um lugar semelhante e ao lado 
dos poderosos da comunidade, o que gera uma satisfação e uma 
gratificação a esses trabalhadores. 

Este ponto é muito interessante, pois os mineiros percebem a 
existência de uma hierarquia social fortemente desigual em que estão 
inseridos dentro do mundo da mina. Porém, não dirigem sua 
contrariedade para o patrão supremo e sim a deslocam para os 
engenheiros e altos funcionários. Sua identidade de classe não é 
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construída contra o grande patrão, mas contra os funcionários graduados. 
O patrão, ao contrário, é extremamente bem sucedido em sua estratégia 
de passar a imagem de que está acima da luta de classes. Ou seja, ele não 
seria o causador da exploração, mas, ao contrário, o homem que tornou 
possível o trabalho e abundância. Mas esta ideia de “bom patrão”, 
defendida pelos mineiros, de certa forma pode ser contraditória. É claro 
que não podemos excluir do currículo de Baby Pignatari a existência de 
apoio e favores prestados a seus trabalhadores, o que o diferencia sua 
forma de atuação e controle da empresa frente a outros empresários que 
apenas exploram a matéria-prima e mão-de-obra existente, sem dar infra-
estrutura e alguns benefícios aos trabalhadores. 

Mas quero salientar aqui que isso tudo existe devido aos mineiros: 
eles são imprescindíveis para a história e a cultura das Minas do Camaquã 
em Caçapava do Sul. São muito importantes para a história local as 
atuações de Baby Pignatari na formação do complexo industrial na cidade, 
porém nada seria possível sem a presença daqueles que se ocultavam no 
interior das galerias, exercendo a mais importante e perigosa parte do 
trabalho exploratório: os mineiros. 
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Entre o Presente e o Passado: O Cordão União da Classe e o 
Clube Social 24 de Agosto 

Juliana dos Santos Nunes1 
Cláudia Magni Turra2 

 

O presente e o passado, temporalidades que parecem opostas, mas 
que, no âmbito dessa pesquisa, pode coexistir como “tempos” que se 
complementavam, numa relação estreita, podendo também ser 
denominada de diacrônica e sincrônica. A história do Cordão União da 
Classe e do Clube Social 24 de Agosto, este último ainda em atividade, 
localizado na cidade de Jaguarão, fronteira do Brasil com o Uruguai, faz 
parte da minha própria trajetória, enquanto neta de um antigo sócio e 
folião do cordão dessa instituição. 

Ao chegar, numa tarde de junho de 2008, na residência de Mestre 
Vado, um dos músicos mais famosos de Jaguarão e que teve sua trajetória 
musical iniciada no Cordão União da Classe, senti-me tomada por uma 
nostalgia de um tempo não vivido, no tempo dos carnavais dançados de 
mãos dadas ao som de marchas carnavalescas – deve-se aqui fazer uma 
ressalva quanto ao termo marchinha carnavalesca, ou marcha de carnaval, 
pois a terminologia adotada respeita o publicado pelo jornal “A Situação”, 
periódico local, ao fazer referência as composições do União da Classe. 
Para a recente “invenção” musical do samba (primeiro samba gravado é de 
1917) e da própria música de carnaval, seria temerário generalizar uma 
designação que não havia se consolidado como gênero musical. 

 A partir daquele presente, então, o passando chegou como uma 
lembrança envolta em uma atmosfera saudosista e que, pelo brilhantismo 
da festa carnavalesca fez-me retomar a pesquisa documental, dita 
histórica, tendo como fonte o jornal “A Situação” 3 para tentar “desvelar” 
aquele carnaval passado tanto exaltado na narrativa do Mestre Vado. 

                                                             
1 Licenciada em História pela Universidade Federal de Pelotas. 
2 Drª em Antropologia; Profª do Bacharelado em Antropologia e do PPG em 
Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas. 
3  A escolha por esse periódico se deu pelo fato de ser esse o único periódico 
constante nos acervos do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão que 
abarcava a primeira metade do século XX. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
548                                                                                      [anais] 

Ao voltar ao passado, pelo “olhar” do periódico supracitado, nada 
encontrei sobre os carnavais que Vado havia me contado, nem notícias 
sobre a fundação da instituição que abrigou o Cordão União da Classe por 
mais de trinta anos – o Clube 24 de Agosto. Ao relatar sobre sua 
participação no cordão carnavalesco do Clube 24 de Agosto, Mestre Vado 
não recordava em que ano tinha se dado a fundação daquele festejo e 
dessa forma, tomei como ponto de partida o ano de fundação do Clube 24, 
1918, para retomar a pesquisa documental iniciada antes da entrevista 
com Vado. 

Para compreender melhor a formação do cordão carnavalesco 
União da Classe é necessário fazer histórico do Clube 24 de Agosto e de 
algumas práticas festivas e não festivas que influenciaram de maneira 
significativa as “cordas carnavalescas” numa região de fronteira com o 
Uruguai. 

Na “recém nascida” república brasileira, em 1918, treze amigos 
negros operários, reunidos numa mesa de jogo4 no Círculo Operário 
Jaguarense, liderados pela figura de Theodoro Rodrigues e Malaquia de 
Oliveira, fundaram a segunda5 sociedade bailante de negros da cidade de 
Jaguarão: o Clube Social 24 de Agosto.  

Esse clube torna-se uma das poucas alternativas de divertimento e 
sociabilidade para a comunidade negra urbana – não se pode deixar de ter 
em mente que estamos situados, temporalmente, em 1918 e este período 
é de forte preconceito étnico/racial, aumentado pelas teorias 
“raciológicas” que julgavam as populações afro-brasileiras responsáveis 
pelo atraso econômico e tecnológico do país. Além disso, têm-se as 
políticas do branqueamento, pois era preciso “branquear” o Brasil, para 
que este alcançasse a linha reta do progresso, tal como os países europeus. 

O progresso dentro da ordem e a nova “ética do trabalho” (Sidney 
Chalhoub, 2001) transformaram aquela sociedade, do início da década de 
1920, formando novas estruturas sociais; neste novo momento político, 
histórico, filosófico e cultural brasileiro, a Belle Epoque, com suas reformas 

                                                             
4 Esse jogo é referido por Nergipe Machado como o jogo do “sol”, oferecido para o 
lazer e divertimento dos associados ao Círculo Operário Jaguarense na ocasião da 
fundação do Clube 24 de Agosto. 
5 Antes da fundação do Clube 24 de Agosto havia na cidade o Clube Gaúcho, 
também fundado por negros, porém teve pouco tempo de atividade. 
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urbanísticas, relegou poucos espaços para os negros recém saídos da 
escravidão. Aqui se pode compreender a importância da atuação do 
Círculo Operário Jaguarense, pois como bem refere Chalhoub “era preciso 
educar os libertos” e esse papel bem o fez a instituição acima citada, 
oferecendo o ensino das primeiras letras aos negros. 

Ao pensarmos nessa “nova ética do trabalho” e ao papel que coube 
aos negros na cidade de Jaguarão – de operários unidos em classe – 
notamos, aparentemente, uma identificação com questão de classe do que 
estreitamente ligado à sua pertença étnica. Entretanto, como coloca 
Alejandro Frigerio para seu estudo de candombe, o pertencimento étnico 
está subentendido no próprio termo classe, pois para os negros ligados a 
festividade referida acima, ser de classe significava ser negro, e isso 
implicava uma unidade dentro de sua etnia. 

Pode se perceber semelhante ocorrência a partir das composições 
de marchas carnavalescas para os desfiles oficiais do Cordão União da 
Classe, e pela própria designação da atividade carnavalesca: União de uma 
Classe. Assim, pude situar o carnaval como um agente regenerador da 
imagem dos negros na cidade, quando a comunidade negra aproveita o 
momento suspensivo – aqui levo em consideração os estudos de 
antropologia da performance e tomo como referencial o sentido liminar da 
festa descrido por Dawsey – da festividade momesca, para mostrar-se 
dentro de um padrão social reto e comportado, afim de que estigmas 
fossem retirados dos seus pares; portanto o carnaval pode ser tido como 
um elemento político para esses negros. 

Dessa forma e ladeado pelas teorias raciais do início do século XX e 
pelo positivismo progressista do período republicano, surgiu o Clube 24 de 
Agosto e seu cordão carnavalesco. Com o retorno às pesquisas em fontes 
escritas, a empolgação por encontrar esse cordão foi intensa e dessa 
forma, após entrar em contato direto com a diretoria do clube, no começo 
de 2009, procurei o Sr. Nergipe Machado, apontando pelos próprios 
diretores, como a pessoa mais indicada para contar sobre a história do 246.  

Em abril daquele mesmo ano, junto com o Sr. Pedro Ivo, então 
presidente do Clube 24, me direcionei à casa do Sr. Nergipe a fim de saber 
mais sobre a organização carnavalesca do clube, dando seguimento à 

                                                             
6 Essa é a forma abreviada que sócios, diretores e simpatizantes do clube o 
chamam. 
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pesquisa. A partir de então, e para dar conta das temporalidades 
existentes no estudo, adotei como referencial teórico-metodológico a 
etnografia, em especial, a “etnografia da duração”, conceito que vem 
sendo desenvolvido por Eckert & Carvalho (2000). E para dar conta dos 
diálogos que ocorriam no presente com meus colaboradores de pesquisa, 
fiz uso conceito de “observação participante” de Foote-Whyte (1975). 

A etnografia da duração foi necessária, pois o passado e o presente 
se cruzaram de maneira significativa na medida em que parte da pesquisa 
documental que realizava no jornal “A Situação” era levada para os 
colaboradores desse estudo e eventualmente alguns deles me 
acompanhavam nas entrevistas.  

Essa metodologia leva em conta a descontinuidade histórica e 
temporal, aquilo que permaneceu do passado que foi reavivado a partir do 
presente, ou seja, são “ondulações rítmicas” (Rocha & Eckert, 2000) que 
interpreto como as idas e vindas da lembrança, a partir do momento atual, 
ativada por razões políticas, afetivas ou econômicas – aqui devo esclarecer 
que a sede do Clube 24 de Agosto foi leiloada em 2007 por conta de 
dívidas com o Ecad – que neste caso em especial são reativadas num 
momento sensível e de eminente perda do seu patrimônio, tanto material, 
por uma possível demolição da sede social, como imaterial pelos 92 anos 
de existência. 

Trata-se, portanto, de uma etnografia diacrônica e sincrônica, pois 
os elementos que se deseja lembrar estão no presente, no ato de contar a 
história, mas se voltam ao passado quando se aciona, por razões acima 
explicitadas, ou “por aquilo que tem razões para recomeçar” (Bachelard 
apud Rocha & Eckert, 2009) aquela recordação vivida. 

A utilização dessa metodologia também pode “iluminar uma outra 
temporalidade dos documentos, para além daquela que remete ao evento 
ou atividade que registram” (Heymann, 2008), na medida em que estes 
saíam do passado e revisitavam os atores daqueles eventos descritos pelo 
periódico, assim, os métodos históricos e antropológicos dialogaram numa 
relação temporal cheia de ritmos, indo além disso, esta pesquisa foi uma 
tentativa de mostrar que é possível a interdisciplinaridade. 

Em abril de 2009, portanto, realizei uma entrevista com o Sr. 
Nergipe Machado e foi surpreendente ao ver sua sensibilidade ao falar do 
Clube 24. Freqüentador desde os dez anos de idade, Nergipe afirma foi no 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
551                                                                                      [anais] 

Clube que se tornou um cidadão social, local no qual ele criou suas raízes 
sociais; foi nesse mesmo lugar que três gerações ligadas a este senhor, 
foram criadas, e nas próprias palavras de Nergipe: “eu ali me formei moço, 
me casei, criei filho, criei neto e agora já to criando bisneto, tudo dentro do 
24”7. Pode-se perceber o quanto ser um “cidadão social” é importante, 
pois reflete a maneira como a maioria da comunidade negra gostaria de 
ser vista pela sociedade: como pessoas de bem. Aqui tomo o depoimento 
de Nergipe como referencial de seus pares, já que os mesmos o aponta 
como um guardião da história do Clube. 

Nessa mesma tarde, pergunto a Nergipe sobre os cordões do Clube 
24 e ele prontamente me presenteia com um relato escrito por ele mesmo, 
no qual constava o ano de fundação do cordão, o nome e a composição 
dos artistas: era o União da Classe que pela primeira vez “desfilava” para 
mim.  

Dessa forma, retornei à pesquisa no jornal e encontrei inúmeras 
matérias sobre o famoso cordão União da Classe. A data de referência para 
a fundação do cordão constante no documento de Nergipe era o ano 1928; 
entretanto, nesse ano o União da Classe já era considerado popular entre 
os foliões da cidade. Pesando no considerado popular, no decorrer do 
tempo, remeti a pesquisa para o ano de 1924, encontrando de fato, o ano 
de sua fundação, seu desfile em cortejo e quatro composições de sua 
orquestra: duas marchas e dois sambas compostos para o carnaval daquele 
ano. 

O que surpreendeu na organização desse cordão carnavalesco é que 
este saiu de dentro de uma instituição já organizada e com certo tempo de 
atividade – devo lembrar que o Clube 24 não foi fundado a partir do 
carnaval de rua e sim de uma instituição operária católica – 
diferentemente de outros clubes fundados por negros e aqui tomo como 
caso o Clube Fica Ahí Pra Ir Dizendo da cidade de Pelotas, que foi 
organizado a partir de um cordão carnavalesco que levava o mesmo 
nome8. 

A fundação do União da Classe apresenta outra particularidade, 
pois este foi organizado a partir de uma comparsa, que percorreu as ruas 
da cidade antes dos dias dedicados a Momo, sendo recebida com alegria 

                                                             
7 Entrevista realizada em Abril de 2009, na residência do Sr. Nergipe Machado. 
8 Sobre o assunto ver Loner & Gill. 
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pelos transeuntes que a seguiram por diversas avenidas, como coloca o 
jornal: “Uma comparsa do Club 24 de Agosto percorreu hontem algumas 
ruas da cidade, puchada por excellente orchestra que mereceu elogios de 
quantos ouviram.” (A Situação, 22 de Fevereiro de 1924). 

Levando em consideração a localização geográfica de onde ocorria o 
desfile das comparsas – Jaguarão, pois, faz fronteira com a cidade uruguaia 
do Rio Branco – pode-se pensar que, pelas trocas culturais existentes entre 
ambos os países, constatas pelo historiador jaguarense Sérgio da Costa 
Franco (2001), essas organizações receberam influencia das comparsas de 
candombe, no que diz respeito a sua forma estrutural de desfile em 
procissão – apesar da transitividade de músicos brasileiros e uruguaios, a 
sonoridade produzida pelas cordas carnavalescas brasileiras diferia do som 
executado pelas cordas de candombe da cidade vizinha.  

Aqui situo, portanto, o carnaval de Jaguarão mais próximo ao 
carnaval afrouruguaio, pois de acordo com outros estudos sobre carnaval 
brasileiro, o termo comparsa não se faz recorrente, sendo mais utilizado 
para o festejo no Rio Grande do Sul o termo muamba, que são os ensaios 
de escolas, ranchos, blocos ou até mesmo cordões, antes do desfile oficial 
na avenida. 

Mais do que uma simples terminologia, a maneira de desfilar do 
Cordão União da Classe e sua evolução na avenida, apresentava 
semelhanças da prática carnavalesca do país vizinho, Uruguai, e indo um 
pouco mais adiante: essas comparsas uruguaias, à similaridade dos 
cordões jaguarenses, foram formadas a partir de Sociedades Filarmônicas 
(Liliane Guterres, 2003), assim como o Cordão União da Classe.  

Há que se dizer ainda, que no desfile dessa comparsa ligada ao 
Clube 24, era permitido aos brancos desfilarem, pelo simples fato de não 
ser uma apresentação oficial, sendo nos dias de concurso por conta da 
folia momesca, dispensada a participação de brancos na avenida e durante 
o trajeto do Cordão União da Classe. 

Existem outras possibilidades para este estudo, como, por exemplo, 
uma investigação mais detalhada sobre a terminologia cordas ou cordões 
carnavalescos, que de antemão pode-se novamente levantar a questão das 
trocas culturais com los hermanos e servindo-me dos estudos de 
hibridação cultural de Néstor Canclini (2003) apontar para as vertentes que 
deram origem a esse modo de fazer carnaval na avenida, ou seja, lembrar 
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de que o candombe também se estrutura por cordas e levar em 
consideração, além disso, os rituais funerários dos antigos escravos que 
desfilavam em cortejo, tal como o Cordão União da Classe. Mas, todo o 
carnaval tem seu fim e deste só restam confetes e serpentinas no chão. 
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RIO GRANDE (RS) NOS ANOS 1960: IMAGENS DE UMA 
CIDADE PORTUÁRIA 

Carlos Alberto de Oliveira1  

  

“Rio Grande é um velho burgo marítimo, fundado em 1737, e tem esse 
misterioso encanto dos portos de mar. O riograndino nos falará com orgulho 
de sua praia, o Cassino, na sua Refinaria de Petróleo, nos seus frigoríficos e 
também na sua Biblioteca Pública, a mais rica do Estado. Poderemos, se 
você concordar, ir ao cais olhar os navios e sonhar com outras viagens, mas, 
se está com fome, saiba que nesta cidade se come muito bem, 
principalmente peixes e mariscos.” (´Érico Veríssimo) 

A tradição portuária da cidade do Rio Grande está presente desde 
sua fundação, conforme sinaliza Veríssimo, em 1737. Das últimas décadas 
do século XIX aos princípios do Século XX, surgem imagens de uma cidade 
progressista, com suas indústrias e seu porto operoso. Estas imagens se 
consolidam até meados do Século XX, quando imagens otimistas da “Era 
dos Titãs”, da “Cidade das Chaminés”, do “Porto do Progresso”, 
carregadas no imaginário urbano durante grande parte desse século, 
sofrem sérios questionamentos já no final da década de 1950 e durante a 
década de 1960. Se no início da década de 1950, observa-se a euforia que 
toma conta da cidade, sendo então caracterizada como a “década 
dourada”, ou “década de ouro”. No final dos anos 1950 e início dos anos 
1960, o fechamento de importantes indústrias, como a Cia. Swift - 
Frigorífico -  e a Cia. Ítalo-Brasileira de Fiação e Tecelagem - Indústria Têxtil 
-, anunciará a chegada de uma década de crise e desemprego. 

A imagem da decadência invade o espaço jornalístico e se enraíza 
junto à opinião pública. Os Editoriais do Jornal "Rio Grande" na época, são 
bastante elucidativos sobre esta questão, como o Editorial a seguir, 
intitulado "CRISE”, 

O encerramento das atividades da Cia. Swift do Brasil, em Rio Grande, veiu 
trazer maior inquietação para o proletariado mas, não houve exceção, não 
houve privilégio dêste ou daquele para sentir o golpe tremendo que 
representa para esta cidade, o fechamento de um dos seus maiores 
estabelecimentos industriais. A Swift, em Rio Grande, por mais de quarenta 
anos foi uma colmeia de trabalho, um estabelecimento de proporções 

                                                             
1 Professor Titular do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Doutor em História Social (PUC/SP). 
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gigantescas, que manteve liderança no gênero em todo o continente. (...) 
haverá carência de trabalho. Muita gente andará à procura do emprêgo com 
que acenaram quando estava no campo, em meio à fartura que a terra 
jamais negou. (Jornal RIO GRANDE, 29.12.1959, p. 2) 

No que diz respeito ao fechamento da Companhia Swift, as reações 
eram diversas, sobretudo quanto às razões que teriam levado ao seu 
fechamento. Discutindo a indústria de carnes em Rio Grande, Nara Regina 
Centeno Pardo sinaliza que o crescimento das atividades de abate na 
Companhia Swift, que eram destinadas ao mercado externo, levaram à 
diminuição do rebanho gaúcho. Objetivando sua preservação, o governo 
do Estado foi obrigado a diminuir o número de abates. Essa medida 
ocasionou o fechamento da Companhia Swift em Rio Grande, no final da 
década de 1950. Isso gerou uma crise no município, devido ao grande 
número de desempregados.2 

A partir do diálogo com depoentes, encontrou-se a possibilidade de 
reconstruir um ambiente absolutamente trágico, como podemos observar, 

(...) AH!!! O PESSOAL CHORANDO, NÉ... MUITOS VIERAM PRÁ CÁ E 
TROUXERAM OS PARENTES... CHAMAVAM IRMÃOS, PRIMOS, NÉ... A SWIFT 
EMPREGAVA FAMÍLIAS INTEIRAS, NÉ... PRÁ TU VERES COMO ERA NAQUELA 
ÉPOCA, LÁ POR 50... 48... POR AI... O PESSOAL QUE IA TRABALHAR NA 
SWIFT... QUANDO SOLTAVA A COMPANHIA SWIFT... AS CINCO HORAS... 
CINCO E MEIA... PORQUE OS BONDES VIVIAM LOTADOS DE GENTE DA 
SWIFT, TÁ... (DEPOIMENTO DE CÉSAR DOS SANTOS, 17.02.1998) 

O encerramento das atividades da Companhia Swift merece 
destaque, encontrando-se diversas referências a este difícil momento. Em 
se tratando de um episódio que não é restrito ao município do Rio Grande, 
encontra-se na imprensa local, referências a outras cidades. Como 
podemos observar na seguinte reportagem: "EM PERIGO A SWIFT DE 
ROSÁRIO".  

É bem possível que esta seja a ultima safra da Cia. Swift do Brasil, na cidade 
de Rosário. Ali também se fazem sentir os efeitos da disposição 
governamental de diminuir a cota de matança.3 Soubemos que os operários 
que trabalham na fábrica Swift estão apreensivos com as medidas 
governamentais pois poderão determinar, também, o encerramento das 
atividades do frigorífico que a empresa mantém nessa cidade. (Jornal RIO 
GRANDE, 25.01.1960, p. 01) 

                                                             
2 É bastante significativo, neste particular, o episódio “Rio Grande a pão e água”, 
envolvendo o então Governador Leonel de Moura Brizola. 
3 Referência ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
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Dialogando com o Jornal “Rio Grande”, deparamo-nos com os 
problemas enfrentados pela população da cidade: o fechamento de 
importantes indústrias, e o conseqüente desemprego, além da ineficiência 
do sistema elétrico e constantes interrupções no fornecimento de água. 
Em sua edição de 04 de janeiro de 1960, o Jornal “Rio Grande”, dando 
prosseguimento a uma série de reportagens, comentava, em tom quase 
catastrófico o lamentável desmoronamento do parque industrial 
riograndino que sintetizaria o fim da “década dourada”: 

HÁ ALGUNS DIAS ESTOUROU A NOTÍCIA DE QUE A CIA. SWIFT FECHARIA O 
SEU ESTABELECIMENTO DE RIO GRANDE, UM DOS MAIORES DE TODO 
CONTINENTE. ANTES DISSO, PORÉM JÁ ENCERRARA ATIVIDADES A FÁBRICA 
DA CIA. FIAÇÃO E TECELAGEM RIO GRANDE, OUTRORA UMA POTÊNCIA NO 
PARQUE INDUSTRIAL DE NOSSA CIDADE. AGORA, DANDO-NOS MAIS UMA 
TRISTE OPORTUNIDADE DE COMPREENDER A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO EM 
QUE NOS ENCONTRAMOS, VEM A INFORMAÇÃO DE QUE A FÁBRICA DE 
MÓVEIS CANUSO DENTRO DE MAIS ALGUNS DIAS TAMBÉM FECHARÁ. 
(JORNAL RIO GRANDE, 04.01.1960, P. 01) 

No dia 06 de janeiro, o Jornal Rio Grande circulava com a 
reportagem “MELHOROU O FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ÚLTIMAS 
VINTE E QUATRO HORAS”, nesta reportagem, é apresentada uma Rio 
Grande que “... andava as voltas com a falta de energia elétrica e de água, 
esta última aliás, calamidade de todos os verões e, a primeira, periódica 
provação do nosso povo, derivada da pouca ou nenhuma consideração que 
os gôvernos tem tido com êle”. (Jornal RIO GRANDE, 05.01.1960, p. 01) Na 
seqüência da reportagem, encontramos enfatiza o drama vivenciado pela 
população local 

Depois de 24 horas em sêco, principalmente na zona central da cidade, 
cêrca de meia noite a água começou a fazer barulho, caindo no interior dos 
reservatórios, para enchê-los e propiciar, ao menos parcialmente, um alívio 
aos riograndinos que suavam em bicas e não podiam pensar siquer, no 
prazer de receber sôbre o corpo a água fresca do chuveiro. Espera-se 
(sempre fica a esperança) que a falta dágua desapareça, pois o líquido, ao 
que sabemos, não está faltando dadas as obras de captação que se fizeram 
na hidráulica. (IDEM) 

Outro episódio marcante, nessa relação "porto-cidade-perigo", foi 
da presença, nos anos de 1960, do navio do CANOPUS – que trouxe pânico 
não apenas na orla portuária. Trata-se do navio oceanográfico que durante 
o levantamento da região costeira do Rio Grande do Sul, logo após o Golpe 
de 1964, serviu de prisão.  
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A presença do CANOPUS em Rio Grande, nos permite dialogar com 
uma imagem carregada de significados, particularmente para os dirigentes 
sindicais da orla portuária. Acostumados a “correrem a praia”, 
conversando, discutindo e politizando as relações entre os “Homens do 
Porto”, durante anos aprenderam a contemplar o cais e a admirar os 
navios. Inúmeras vezes eram transportados em pequenas lanchas até os 
navios que os aguardavam ao Largo. (Jornal RIO GRANDE, 1964, p. 01) 
Novamente estavam sendo conduzidos numa pequena lancha. Mais uma 
vez, se dirigiam para um navio ao largo, desta vez para a prisão. (SILVA, 
1995, p. 204) Em seu livro de memórias, o Capitão Athaydes Rodrigues, 
vereador que esteve preso no CANOPUS, descreve este trajeto 

A lancha cortava, velozmente, as águas do canal Rio Grande. Íamos em 
direção ao alto mar. (...) Ao longe, vejo as luzes de S. José do Norte e, para 
trás, as da minha cidade, de meu Rio Grande querido. E a lancha marcha 
para o mar alto... 

Ao chegar perto da barra, a lancha toma a direção das luzes de um navio 
que esta ao largo. Ali estava nosso presídio flutuante e, em poucos minutos, 
abordamos o navio oceanográfico Canopus. (RODRIGUES, 1980, p. 20) 

Acompanhando a imprensa local, contata-se um número expressivo 
de notícias sobre vadiagem. Em época de carnaval, tais notícias se 
multiplicam evidenciando, como podemos perceber na seguinte narrativa, 
onde a presença dos marinheiros não passa desapercebida, como na 
reportagem intitulada “Falta de Policiamento: desfile de nudistas em plena 
zona central da cidade”,  

... verificou-se na madrugada de ontem em plena (...) Avenida Barroso, entre 
Marechal Floriano e Riachuelo [um] desfile de nudistas, com show de 
cabaret, segundo depoimento de pessoas que estavam nas proximidades, 
cêrca de uma hora, quando a farra no interior das casas de diversões ali 
situadas se interrompeu, por falta de energia elétrica e alguns marinheiros, 
de calção seguidos por “play boys”, (...) completamente despidos, surgiram 
na rua, cantando, mostrando a embriaguês em que se encontravam e 
também proferindo palavrões. (Jornal RIO GRANDE, 02.01.1960, p. 08) 

Importante destacar o fato de que a impressão do “Rio Grande” 
ocorria nas primeiras horas da manhã, a fim de ser distribuído no começo 
da tarde. Ao se referir a “madrugada de ontem”, o jornal omite tratar-se 
da madrugada do Ano Novo. Este fato ganha significação, uma vez que as 
comemorações de Ano Novo, adquirem repercussão em todo o Mundo. 
Sendo de se esperar, que numa cidade portuária, tais festejos tenham 
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características peculiares, como a presença de pessoas de várias regiões do 
País e diferentes nacionalidades nas ruas. 

Neste contexto, as reflexões de Myriam Bahia Lopes, apresentam-se 
bastante oportunas, tematizando o porto que embeleza e traz novidades, 
mas que também degrada através de seus poros, bem como a ameaça com 
o perigo. Uma vez que "Se a cidade deve se abrir ao mundo como condição 
de existência e ela se abre pelo porto, nele devem ser estabelecidos filtros 
(portas dentro de portas) como medida de segurança”. (LOPES, 1993, p. 
72)  

Também aparecem notícias sobre vadiagem, como podemos 
perceber na seguinte reportagem “CARNAVAL EXTEMPORÂNEO 
PERTURBA O SOSSEGO PÚBLICO”, ocasião em que nos deparamos com o 
seguinte comentário: 

Mal surgiu o ano de 1960 e já começaram as batucadas de rua, num 
carnaval extemporâneo que se estende pelos bairros e pela zona central da 
cidade, até a madrugada. Nêste ambiente de “Orfeu do Carnaval”, bonito 
para chamar a atenção de turistas, vai o nosso Rio Grande enfrentando uma 
crise que tanto se anuncia mas que não se evidencia, absolutamente, com 
tanta alegria, com tanto barulho e cantoria. (Jornal RIO GRANDE, 
12.01.1960, p. 08)  

A reportagem acaba manifestando um censo moralizador quanto ao 
carnaval. Referindo-se ao “Orfeu do Carnaval”, procura introjetar, junto 
aos leitores, o Carnaval enquanto um momento que macula a imagem da 
cidade. Relaciona o carnaval com atitudes de desordem e imorais.  

Ontem, por exemplo, o zabumba esteve em todos os cantos da cidade. 
Avançou pela noite a dentro e, de vez em quando despertou adultos e 
crianças, provocando, como qualquer pessoa de responsabilidade sentiu, 
perturbações que a polícia caberia reprimir. Em alguns casos, entre os 
alegres batuqueiros de surdos e tamborins surgem os ébrios e os mal 
educados, que proferem palavrões, em atitudes de provocação. (Jornal RIO 
GRANDE, 12.01.1960, p.08) 

Nesse período, a questão da falta de policiamento no centro da 
cidade, apresenta-se intimamente vinculada ao processo que culminou na  
desativação da “Estação da Marítima”, presente no seguinte depoimento: 

Ah!!! Começa a aumentar em virtude da... de... daquela movimentação que 
tinha, acabou... que ali tinha... na época em que saiu o trem ali... tinha 
guardas, tinha... ...cuidando, visse... tinha mais gente na volta ali, né... tinha 
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taxi... (...) Era mais seguro4, tá... É... dificilmente, tu chegavas ali que  
alguém  fosse meter a mão contigo. Depois que foi desativado, ficou 
abandonado... Praticamente abandonado... Como está abandonado hoje, a 
Rede Ferroviária...” (Depoimento de César dos SANTOS, 17.02.1998) 

Outro tema merecedor de atenção na campanha de higienização da 
cidade vincula-se ao combate à maconha, conhecida como “erva maldita”. 
No dia 5 de março de 1966, na sua página central, o Jornal Rio Grande 
apresenta extensa reportagem, cristalizando uma postura moralizadora, 
onde nos deparamos com reportagem assim intitulada: “MACONHEIRO 
EM DELIRIO DETIDO EM LOGRADOURO PÚBLICO”, nela observamos: 

Na madruga de hoje, cêrca de 2,30 horas, a vizinhança da praça Sete de 
Setembro foi despertada com o movimento de populares que se 
concentraram em tôrno de um homem em delìrio provocado por maconha. 
Rolando pelos canteiros da citada praça, o maconheiro oferecia o triste 
espetáculo de uma vítima da toxicose, êste mal terrível que elementos de 
alta criminalidade vêm procurando introduzir na população brasileira5, num 
dos atentados mais graves à própria raça. (Jornal RIO GRANDE, 05.03.1966, 
PP. 4-5) 

Anteriormente, a questão da “erva maldita” já fora destaque nas 
páginas do Rio Grande. Nesta outra ocasião encontramos a notícia 
“DETENÇÃO DE MACONHEIRO”. 

 Às 19 horas de ante-ontem, os inspetores Clovis Coelho e Nassib Salomão, 
quando transitavam pela Praça 7 de Setembro, viram um individuo que 
fumava sentado num dos bancos daquele logradouro. Desconfiando da 
atitude do fumante, os inspetores aproximaram-se e constataram que o 
mesmo fumava um cigarro de erva maldita. Revistando o maconheiro os 
inspetores encontraram diversos cigarros e, por isso mesmo, efetuaram a 
sua prisão.  Na D.P., o maconheiro se identificou como Danubio de Souza e 
Silva, com 23 anos, natural de Santos6, São Paulo. Disse que estava 
residindo na Pensão S. Judas Tadeu e que, no seu quarto, possuia regular 
quantidade de maconha.  Foi dada uma busca no quarto de Danubio Silva e, 
de fato, as autoridades policiais encontraram certa quantidade de maconha. 
Além da erva maldita foi encontrado um pé de cabra, uma faca e uma 
lanterna, objetos suspeitos de vez que são utilizados para arrombamentos. 

                                                             
4 Grifo meu. O fim da segurança aparece relacionado à desativação da “Estação da 
Marítima”. 
5 Grifo meu. Não podemos esquecer que desde o “Golpe de 64”, as Páginas 
Policiais apresentam-se mais carregadas, com um apelo moralizador bastante 
evidente. 
6 Grifo meu. Trata-se de uma tentativa de vincular a presença da “erva maldita” a 
existência do Porto. 
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Danubio de Souza Silva ficou detido à disposição do delegado. (Jornal RIO 
GRANDE, 19.01.1962, p. 05) 

Em outra ocasião, numa manifestação de flagrante tentativa de 
“purificar” a cidade de um grande mal, nos deparamos com a reportagem 
“Polícia X Maconheiros” 

A difusão da maconha, que já foi objeto de denúncia por parte deste jornal, 
está encontrando obstáculo na atitude policial, que se desenvolve de uns 
dias e esta parte visando a detenção de viciado e distribuidores do perigo do 
tóxico, embora o regime seja aquele mesmo do “prender e soltar”.  Ontem, 
mais dois indivíduos portadores de cigarros feitos com maconha foram 
detidos pela polícia.   A detenção foi efetuada no Mercado Municipal. Os 
inspetores Clovis Coelho, João Durval e Nassib Salomão detiveram Edson 
Teixeira de Avila, vulgo “Edinho” e Antonio Arejano, vulgo “Bagèzinho” e, 
em seu poder encontraram vários cigarros de maconha.  Os detidos 
alegaram que os cigarros eram para uso pessoal, confessando o próprio 
vício. Interrogados sobre a maneira como adquiriram os referidos cigarros, 
adiantando que haviam custado 80 cruzeiros cada um, deram descrição 
completa de um indivíduo, que, agora, está sendo procurado pela polícia. 
(Jornal Rio Grande, Edição 387, p. 5)  

Ao se reportar ao “prender e soltar”, o “Rio Grande” manifesta de 
forma explícita, seu descontentamento com relação a forma branda com 
que  a polícia estava se envolvendo com  o episódio. Mais do que isto, 
busca reafirmar seus valores, inseridos numa cruzada moralizadora. 

Em reportagem bastante sugestiva, intitulada “Urge severa 
campanha contra a difusão de entorpecentes” o jornal vincula a presença 
da maconha não apenas na cidade, mas sua chegada no Estado, pelas 
portas do porto. Fortalecendo a imagem do porto como espaço de perigo e 
ameaça aos valores morais vigentes. 

“Em nossa edição de ontem, demos notícia de haver sido prêso, quando 
fumava cigarros de maconha, num dos bancos da praça Sete de Setembro, 
um indivíduo natural de Santos.(...) Por outro lado, circulam rumores de que 
marítimos procedentes do norte e nordeste estão introduzindo a maconha 
no Rio Grande do Sul, através do pôrto local, em quantidades cada vez 
maiores e já se vislumbra uma escola de viciados em nosso meio, mediante 
os métodos empregados em todo o mundo e combatidos severamente pela 
polícia internacional. (Jornal RIO GRANDE, 20.01.1962, pp. 01 e 04) 

Corbain nos falará da diferença de língua, a variedade de roupas e 
de fisionomias, tornam o passeio ao Porto encantador para um homem 
                                                             
7 Não foi possível identificar a data da edição, entretanto encontra-se no lote do 
mês de Janeiro de 1962. 
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curioso de observar, na medida em que visitar o Porto significa desfrutar a 
união da cidade e do mar, do fascínio de um passeio pelo cais, lugar onde a 
natureza recuou frente ao trabalho humano. Para ele, o cais consiste num 
“receptáculo das riquezas por onde desfila a diversidade multicolorida das 
etnias”. (CORBAIN, 1989, pp. 201-211) 

O Porto também abre a cidade ao perigo de hábitos e costumes 
trazidos por homens desconhecidos, com experiências, vivências e falas 
totalmente estranhos, mesmo em se tratando de uma cidade cosmopolita, 
portuária. 

Na historiografia, encontramos referências às ameaças vindas pela 
Porto, como porta de entrada de doenças.  Na Dissertação de Beatriz 
Olinto, esta interpreta aspectos da história de Rio Grande frente a 
epidemia da gripe espanhola, através da análise das práticas e das reações 
improvisadas, pela população em busca da sobrevivência. (1995) 

Além disso, a chamada "Zona Portuária" é constituída por espaços e 
sujeitos históricos pouco admirados pela sociedade. As antigas cantinas da 
Av. Honório Bicalho, as "casas de tavolagem" e seus personagens: 
traficantes, jogadores, biscateiros, prostitutas, além dos próprios 
trabalhadores da orla portuária, historicamente vistos como brutos. É a 
"Zona Portuária" provocando medo na cidade, como se fosse uma cidade à 
parte, ou uma "cidade" dentro da cidade. (PECHMAN, 1994: p. 2) Há 
também o que homens e navios dos mais distantes e desconhecidos 
lugares provocam na população. Isto possibilita a transformação deste 
território8 num espaço polifônico e poliglota. 

Estas são somente algumas referências históricas e imagens que tornam 
visíveis alguns aspectos característicos desta cidade portuária. Nela, o 

                                                             
8 No contexto deste trabalho, território será utilizado no sentido sinalizado por 
Raquel Rolnik. Para a autora, "Contrapondo-se a noção de espaço à noção de 
território, há uma relação de exterioridade do sujeito em relação ao espaço e uma 
ligação intrínseca com a subjetividade quando se fala em território. O território é 
uma noção que incorpora a idéia de subjetividade. Não existe um território sem um 
sujeito, e pode existir um espaço independente do sujeito. O espaço do mapa dos 
urbanistas é um espaço; o espaço real vivido é o território". ROLNIK, Raquel. 
"História Urbana: História na Cidade?" In: FERNANDES, Ana & GOMES, Marco 
Aurélio A.  Filgueiras (orgs.) Cidade & História: Modernização das Cidades 
Brasileiras nos Séculos XIX e XX. Salvador: FAU/UFBA, 1992, p. 28. 
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Porto e seu entorno, constituído por bares, cantinas e cabarés, bem como 
por uma legião de sobrantes. (FELICE & MUNHOZ, 1998) 
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PRIMÓRDIOS DE UMA TERRITORIALIDADE TRANSFRONTEIRIÇA NA 
TRÍPLICE FRONTEIRA DE FOZ DO IGUAÇU (BR), CIUDAD DEL ESTE (PY) E 

PUERTO IGUAZU (AR) PARA UMA SOCIEDADE GLOBALIZADA 

José Afonso de Oliveira1 
Mauro José Ferreira Cury2 

 

UMA TERRITORIALIDADE MARCADA DE CONFLITOS TRANSFRONTEIRIÇOS 

Foi nesta região da América do Sul que tivemos o maior conflito de 
toda a América. Entre os anos de 1864 até 1870 tivemos a tristemente 
famosa Guerra do Paraguai ou como preferem os paraguaios a Grande 
Guerra. 

Ela é definidora de toda uma sorte de situações que, passados 
tantos anos, existem fortes ressonâncias em toda a região de fronteiras. 
Melhor mesmo, nesta região, é evitar o assunto. 

Escolhemos outro caminho, exatamente mostrando o que significou 
esse conflito para os países envolvidos. Se para o Paraguai a derrota militar 
destruiu completamente toda a sociedade que vinha sendo constituída, 
para o Brasil, determinou o fim de uma sociedade escravocrata e a 
modernização com a implantação da República. 

Mas a Guerra do Paraguai tem diferentes óticas de entendimento, 
ofuscadas por toda uma série de interesses de projetos nacionalistas de 
afirmação de poderes, até mesmo questões que envolvem o ocultamento 
de documentos que só foram disponibilizados para os historiadores a 
partir de 1992. 

O conhecimento das motivações da Guerra do Paraguai é 
apresentado em publicações que envolvem diferentes óticas para atender 
a finalidades dos detentores do poder em alguns momentos específicos. 
Todos são unânimes na destruição total do Paraguai e no envolvimento 
dos países da Tríplice Aliança que passou a existir exatamente em função 

                                                             
1Docente e Mestrando do Curso Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu. 
2Doutor em Geografia - UFPR, Mestre em Ciências da Comunicação – Turismo 
ECA/USP, Professor Adjunto A da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu. 
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da guerra. (Doratioto, 2002, Centurión, 1987, Chiavenato, 1988, Pommer, 
1981, Cury, 2010) 

A Guerra do Paraguai vai criar, especialmente nos paraguaios, um 
sentimento de nacionalismo forte, onde se torna impossível qualquer 
discussão em termos mais racionais. Isso acaba sendo sentido, na 
atualidade, no convívio que se possa ter com os paraguaios na tríplice 
fronteira. Sentem-se ultrajados em função de uma guerra que eles 
denominam como sendo de uma grande atrocidade, o que de fato é 
correto, mas sendo entendidos sempre como vítimas inocentes. 

Assim, de alguma forma, a Guerra do Paraguai firma, ao menos em 
parte a identidade dos paraguaios, por isso está ainda muito viva na 
memória ou, no seu imaginário social pela oralidade histórica. Talvez as 
distorções possam ser corrigidas pelo conhecimento científico, mas a 
população do Paraguai vive de seu passado glorioso, anterior à guerra 
onde é tentada uma experiência de vida comunitária. 

As origens deste processo são encontradas nas Reduções Jesuíticas 
dos Índios Guaranis que, uma vez destruídas pelos povos colonizadores, os 
guaranis encontram refúgio no interior do Paraguai. 

Disso podemos deduzir as origens dos paraguaios, cuja etnia 
Guarani é forte, destacando-se pelo seu elevado nível gregário, de uma 
comunidade coesa, afirmando-se pelo envolvimento conflitivo que 
conhecemos como a Guerra do Paraguai. 

Recentemente a instalação e construção a hidrelétrica de Itaipu traz 
momentos de tensão, envolvendo os pequenos agricultores da região de 
abrangência do alagamento da área do reservatório da usina. Isto 
provocou um conflito entre os pequenos proprietários rurais que em maio 
de 1981 vão protestar, realizando acampamentos em Santa Helena, nos 
escritórios da Itaipu e em Foz do Iguaçu, no trevo da BR 277 que dá acesso 
aos escritórios da Itaipu. 

Contidos por forças policias, fortemente armadas, eles ficaram 
acampados enquanto aguardam formas de negociação com os dirigentes 
da Itaipu, atendendo às suas reivindicações de valorização de seus imóveis 
rurais e pagamento de suas benfeitorias. A Igreja Luterana quanto a 
Católica estão diretamente envolvidas defendendo a causa dos pequenos 
agricultores. 
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Esse conflito, em plena ditadura militar, ganha destaque na 
imprensa, em que pese toda a censura existente, naquele momento. O 
tempo passa, as negociações são difíceis, e a vida vai andando, onde são 
buscadas formas de convivência, extremamente precárias. O inverno é 
rigoroso e parece que a situação seja marcada pela não solução e falta de 
diálogo, mas felizmente tudo acaba sendo resolvido. (GERMANI, 2003, 
MAZZAROLLO, 2003) 

Temos aí uma das formas iniciais do que hoje conhecemos como o 
Movimento dos Agricultores Sem Terra – MST -, tão temido e forte em 
todos os quadrantes do Brasil, extrapolando inclusive as suas fronteiras 
geográficas para os países vizinhos. 

De qualquer forma, uma vez indenizados, os pequenos 
proprietários rurais migram quer para a região de expansão da fronteira 
agrícola atingindo Rondônia com o desenvolvimento da agricultura de soja, 
ou, cruzando a fronteira, desbravando terras incultas e plantando soja, no 
Paraguai. Está surgindo o que fica denominado como sendo os brasiguaios 
(WAGNER, 1990) 

No momento presente os brasiguaios começam a ser ameaçados 
por invasões de agricultores sem terra, no Paraguai, e, vivendo sob 
constante tensão, pensam em retornar ao Brasil, muitos deles já realizando 
essa volta, tendo deixado tudo no país vizinho. 

Essa população de brasiguaios é também uma das fontes de tensão 
na região de fronteira com o Brasil dadas as precariedades das condições 
de vida e o risco, sempre presente, de perderam tudo o que possuem. De 
alguma forma a situação que era bastante tranquila passa a ser agora 
dominada por uma intranquilidade onde os brasiguaios são entendidos 
como invasores que teriam tomado, gratuitamente, as terras mais férteis 
da região próxima à fronteira com o Brasil. 

De outra forma o novo governo do Paraguai, rompendo com a 
hegemonia de mais de 60 anos de domínio do Partido Colorado 
compromete-se a luta pelos agricultores paraguaios e tenta também uma 
revisão no Tratado de Itaipu. Os conflitos passam a ser ampliados, mas 
nada de mais sério é resolvido, definitivamente. 
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A CONSTRUÇÃODA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU E A QUESTÃO ARGENTINA 

As rivalidades Brasil-Argentina não são novas, estão mesmo 
distantes no tempo. São expressões de disputas concretas de hegemonia 
no Cone Sul da América do Sul. 

Já em 1954, o então coronel Golbery do Couto e Silva pronunciava 
uma série de conferências na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, 
firmando uma conceituação da geopolítica brasileira, tendo como modelo 
a escola alemã. Os alemães detêm grande experiência nessa área desde a 
segunda metade do século XIX com Ratzel e o Determinismo Geográfico. 
Desse momento para as teorias do Espaço Vital utilizadas amplamente por 
Hitler, justificando a expansão das fronteiras da Alemanha nazista, é 
apenas um pequeno passo. 

O conceito de nossa geopolítica, firmada no pensamento militar, 
procede dessas idéias mesmo em realizar uma política de dominação e 
controle da Bacia do Prata, estratégica para o Brasil e para os países sul 
americanos, como meio de navegação e que transparece como um dos 
motivos para a ocorrência da Guerra do Paraguai, quando Solano Lopez 
pretendeu dominar essa área hidrográfica. 

No pensamento de Golbery o domínio estratégico do Brasil, 
buscando o Paraguai para a sua área de influência, visava exatamente 
exercer poder sobre a Argentina, localizada ao sul de nossas fronteiras 
comuns com o Paraguai, necessitava do rio Paraná para a sua 
navegabilidade. 

Com a instalação da Itaipu Binacional, no governo do general 
Ernesto Geisel, em 17 de maio de 1974, era chefe do Gabinete Civil de seu 
governo o general Golbery do Couto e Silva que, finalmente vai conseguir 
colocar em prática aquilo que havia sido anteriormente esboçado em suas 
conferências. 

Evidente que os argentinos sempre terão a idéia de que a Itaipu é 
um efeito militar de longo prazo de perigo e dominação da Argentina. Se o 
Brasil abrir completamente as comportas da hidrelétrica, a Argentina será 
levada de roldão em uma imensa catástrofe. Pior só seria mesmo se a 
represa apresentasse qualquer problema de rompimento, destruindo em 
frações de segundos toda a Argentina no seu curso do rio Paraná e 
atingindo de cheio a cidade de Buenos Aires. 
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Naquele momento histórico, o Brasil e a Argentina, viviam sistemas 
políticos semelhantes com ditaduras militares terríveis. Mas as 
desconfianças eram recíprocas, exigindo sempre atenção redobrada. 

Devido a esses fatos cidadãos argentinos não podiam visitar as 
obras de Itaipu, pois que eram temidos possíveis ataques terroristas. Aliás, 
para visitar as obras de Itaipu, as identidades eram conferidas pelo Serviço 
Nacional de Informação que liberava ou não o acesso das pessoas. Itaipu 
sempre foi área de segurança nacional, durante a vigência da ditadura 
militar brasileira. 

Essa questão ainda é bastante viva entre os argentinos que se 
ressentem de estarem preteridos pelo Brasil em função de sua 
aproximação com o Paraguai. Definitivamente o Paraguai fica muito mais 
dependente do Brasil do que da Argentina como vinha anteriormente 
acontecendo. Esperto o governo do Paraguai adotava uma política de 
pendulo, ora atendendo aos interesses argentinos, em outros momentos o 
do Brasil. 

Isso está esgotado, na medida em que o Paraguai, definitivamente, 
aliado e dependente do Brasil, bastando que se diga que a Itaipu se 
constitui na segunda maior instituição geradora de empregos no país. É o 
pólo da modernidade do Paraguai, essencial para a sua projeção no 
mercado internacional, e na aproximação com o Brasil. 

Pelos tratados firmados entre os dois países a energia excedente do 
Paraguai só pode ser comercializada com o Brasil, impedindo assim o 
acesso do governo da Argentina, motivando, dessa forma, os 
ressentimentos dos argentinos contra os brasileiros. 

É sempre a velha questão somos irmãos, mas com grandes 
desconfianças. As aproximações são visíveis em vários momentos, 
especialmente do estabelecimento do Mercado Comum do Sul - 
MERCOSUL, mas mantemos sempre presente um clima de permanente 
desconfiança. Poderemos sintetizar dizendo que somos irmãos, mas 
jogamos em “times diferentes”. 
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E TEMOS A GLOBALIZAÇÃO 

O processo de globalização, fruto da Revolução Tecnológica que 
permite a acumulação de capitais, muito mais hoje nos segmentos 
terciários de serviços do que propriamente na produção de bens. 

Produzir hoje não é mais problema, pois podemos produzir bens 
infinitamente, em qualquer parte do mundo em tempos reduzidos. Isto 
posto, o grande problema está mesmo restrito ao consumo do que é 
produzido no mundo e, atendendo a essa nova necessidade, utilizando a 
informática com os meios de comunicação social de massa acoplada aos 
satélites, surgindo assim o que se convencionou denominar de processo de 
globalização. 

Constitui-se uma nova sociedade em rede, tão bem definida por 
Manuel Castells (1999) que “tende a ser dominante na medida em que a 
utilização da informática vai sendo universalizada e de uso comum para 
todas as pessoas, cobrindo atividades as mais diferenciadas possíveis”. Na 
verdade a globalização corresponde ao mercado inteiramente liberado 
para facilitar o consumo fazendo girar os ciclos produtivos e ampliando, 
sempre mais, os processos de acumulação de capitais. 

Nesse sentido, tomando como modelo a União Européia, Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai firmam em 1991 o Tratado de Assunção, 
dando origem ao MERCOSUL, com objetivos positivos sobre as relações 
comerciais preferenciais, sem taxas de alfândega entre os membros, para 
todos os produtos nacionais. Assim, Mercosul passa a comercializar com os 
demais mercados, em forma de bloco e não mais cada país 
individualmente, estas, são ampliadas conquistando-se algo em torno de 
1% do mercado internacional, regido pelas duras regras da Organização 
Mundial de Comércio – OMC -, detentora de grandes poderes no mundo 
globalizado. Em decorrência desse fator as relações comerciais entre o 
Brasil e o Paraguai praticamente estão liberadas, possibilitando um 
comércio intenso entre as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. 

É essa uma forma de compensação em função das crises constantes 
que vivem o Brasil na tentativa de manter um rígido controle sobre a 
inflação. De alguma maneira a crise social, oriunda do profundo e grande 
desemprego, é aliviada por conta desse comércio, ao mesmo tempo em 
que contam com determinada conivência das autoridades encarregadas da 
guarda de fronteira. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
570                                                                                      [anais] 

Com a entrada em vigor, em fevereiro de 1994, do Plano Real, 
quando a nossa moeda é supervalorizada frente ao dólar esse comércio 
transfronteiriço explode de forma relevante, transformando Foz do Iguaçu 
numa cidade de passagem dos denominados “muambeiros” em um tom 
mais pejorativo ou simplesmente “compristas”, mas trazendo dificuldades 
para os comerciantes locais e para a chegada de turistas. Esse comércio 
adquiriu um ar de oficialidade, entendendo que era plenamente legal 
comprar produtos importados via Ciudad del Este do que no comércio 
nacional. Não se percebia qualquer transgressão às normas legais e quem 
afirmasse o contrário passava a ser mal visto na sociedade. 

Esse comércio conhece movimentos oscilatórios quando as 
economias dos países vizinhos são afetadas por reformas dos governos, 
invertendo a lógica dos compristas que passavam a vir aos supermercados 
e lojas de Foz do Iguaçu, quando isso lhes era conveniente. Em outros 
momentos somos nós brasileiros que nos dirigimos ao comércio dos países 
vizinhos, dependendo da valorização monetária frente ao Dólar 
americano.(Cury, 2010) 

No momento em que as autoridades alfandegárias – Receita Federal 
e Policia Federal do Brasil – entram em ação, coibindo essas atividades, 
explodem manifestações de grande violência e confronto. Daquilo que 
parecia ser uma atividade legal passa à contravenção, ao descaminho e ao 
contrabando, daí a necessidade de um rígido controle. 

Todas as formas de burlar a fiscalização são feitas, obrigando os 
órgãos federais a serem ágeis, ativos, ampliando efetivos para poderem 
atender ao controle que se faz necessário. 

Mas a cidade de Foz do Iguaçu já estava passando por grandes 
transformações. Todo um polo exportador, localizado próximo à barranca 
do rio Paraná é desmobilizado, pois com a entrada em vigor do MERCOSUL 
era muito mais prático e viável comprar nas indústrias do Brasil, recebendo 
a mercadoria em solo paraguaio sem necessidade nenhuma de um 
entreposto comercial. Sem taxas alfandegárias os preços passavam a ser 
muito competitivos, ampliando a oferta de produtos brasileiros, ao mesmo 
tempo em que também recebíamos em nosso mercado produtos 
procedentes dos países membros, de forma muito especial, oriundos da 
Argentina. 
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Essa aproximação de brasileiros, argentinos, paraguaios e uruguaios 
que, há mais de cem anos, lutavam em posições contrárias, agora 
possibilita também novas formas de convivência, novas relações que vão 
se estabelecendo buscando superar problemas do passado e abrindo 
portas para um futuro melhor 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivemos em Foz do Iguaçu o que pode ser considerado como sendo 
as bases de uma nova sociedade que se projeta para o futuro.  Ainda não 
sabemos qual é essa sociedade, mas temos clareza de que vivendo com o 
diferente, superando um passado nacionalista e, por isso mesmo, dotado 
de uma determinada homogeneidade, estamos caminhando para novas 
realidades que se manifestam nas relações sociais que estamos 
promovendo na cidade e na região da Tríplice Fronteira. Aqui os diferentes 
se encontram, caminham juntos, dentro de um clima de acolhimento e 
harmonia, visando a construção de uma sociedade que seja melhor para 
todos, indistintamente. 

Mas ficamos no presente, evitando especulações de futuro que 
seriam meramente obras de ficção. O futuro ainda não nos pertence. 
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Os servidores da educação pública no movimento sindical 
municipalista do estado do Rio Grande do Sul (1985-2005)1 

Julio César de Oliveira 

 

Escrever sobre movimentos sociais2 é ir além da ação social. É 
transformar ação em descrição, lutas em palavras, anseios em letra fria, 
mantendo, mesmo assim, a paixão existente na temática.  

Pode-se verificar que na década de 80 e 90 do século XX, período 
em que o Brasil ainda estava imerso em um regime ditatorial, objetos de 
estudos ligados à história política e, conseqüentemente aos movimentos 
sociais, eram freqüentes nas dissertações e teses. Ocorre que, neste 
período, existia ainda a ligação entre movimentos sociais, incluindo o 
sindicalismo, e políticas públicas voltadas ao socialismo, ideologia 
maciçamente presente nos partidos de esquerda no país. Porém, como 
observa Manfredi (1996, p. 16 e 17), “os estudos existentes que tomam 
como objeto de estudo o movimento operário-sindical no Brasil priorizam 
temáticas e questões que dizem respeito a dimensões históricas e político-
organizativas atinentes a formas, processos e movimentos de resistência, 
reivindicação, pressão e luta; formas de luta e organização e mobilização 
(centradas ora no cotidiano do trabalho ora nos sindicatos); interferência e 
relações com o Estado e partidos políticos.” 

A pouca ou nenhuma atenção as temáticas da formação ou da 
cultura sindical oportunizam objetos ainda inéditos na pesquisa sobre os 
movimento sociais, especialmente no que refere-se ao sindicalismo 
público. A atuação sindical dos servidores públicos surge como uma 
necessidade na atuação profissional, sendo este o único setor de 
trabalhadores que, até o final da década de 1980, não possuía o direito de 
sindicalizar-se, de organizar-se em uma instituição reconhecidamente 

                                                             
1 Julio César de Oliveira, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
2 Utilizo o termo movimentos sociais seguindo a definição de Scherer-Warren 
(1989, p. 20), entendendo-o como “uma ação grupal para transformação (a práxis) 
voltada para a realização dos mesmo objetivos (o projeto), sob a orientação mais 
ou menos consciente de princípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma 
organização diretiva mais ou menos definida (a organização e sua direção).” 
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representativa de sua categoria funcional. Nesta direção, a pesquisa 
descrita neste artigo se refere ao olhar do docente sobre a organização 
sindical municipal, de forma cronológica, tem o enfoque compreendido 
entre os anos de 1985 a 2005. De ordem espacial, e como estudo de caso, 
utilizo-me das instituições de municipários de São Leopoldo (Centro de 
Professores Leopoldense – CEPROL/Sindicato) e Bagé (Sindicato de 
Municipários de Bagé - SIMBA). 

 

1 –– A QUEBRA DA HEGEMONIA E A FORMAÇÃO SINDICAL 

As temáticas de formação, outrora direcionadas a reivindicações 
internas da categoria, como melhorias nas condições de trabalho e 
aumento salarial da classe, foram substituídas por outras que englobavam 
a ruptura com a estrutura vigente, tais como a reforma da estrutura 
sindical, desatrelando a instituição do sistema estatal; a economia 
nacional, com o objetivo de que os dirigentes compreendessem a realidade 
do processo capital como um todo; e política salarial nacional, transpondo 
os anseios e demandas corporativas de classe. Era o momento em que se 
buscava a quebra da hegemonia do Poder Público e de alguns partidos 
sobre o aparelho sindical (MOLIN, 2005, pág.110). 

 Os modelos de educação utilizados pelos partidos de esquerda e, 
conseqüentemente por dirigentes sindicais militantes, eram oriundos da 
política marxista, partícipe dos discursos e ações dos movimentos de 
esquerda no país na década de 1980. Assim sendo a educação popular 
tornou-se   

o núcleo dinâmico e renovador das práticas e formulações da educação dos 
trabalhadores na década de 70 e 80. Como experiência histórica, possibilitou 
a superação da condição elitista, autoritária e discriminatória das práticas 
educativas individualizadas daqueles tempos, abrindo novos espaços para 
repensar e propor uma educação comum um perfil mais democrático, 
emancipatório. (…) A terceira matriz discursiva foi a pedagogia 
paulofreiriana, em especial suas formulações da Pedagogia do Oprimido. 
(MANFREDI, 1996, p. 171 e 172) 

Esta nova forma educacional, oriunda das necessidades verificadas 
na base da classe dos trabalhadores, atingiu até mesmo a população que 
não estava diretamente relacionada aos debates laborais entre 
trabalhadores e patrões. Aproxima-se, neste caso, a atuação sindical e de 
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formação das escolas sindicais, do preceito de Gramsci3 que defendia, para 
os sindicatos e associações culturais de classe, a responsabilidade da 
formação político-ideológica dos trabalhadores. Também, esta maneira de 
entender a formação do trabalhador era a que mais se aproximava da linha 
utilizada pela Teologia da Libertação e pela Pedagogia do Oprimido, de 
Paulo Freire4, sendo alternativo ás posturas dogmáticas e autoritárias de 
grupos que, segundo Manfredi (2006, p. 174), se consideravam 
“portadores da verdadeira teoria revolucionária”. 

 

2 – CENTRO DE PROFESSORES DE SÃO LEOPOLDO (CEPROL-SINDICATO) 

Como muitas outras instituições de professores existentes no 
estado do Rio Grande do Sul, o Centro de Professores Leopoldenses – 
CEPROL constituiu-se como associação de educadores e não como 
sindicato. Foi criado oficialmente em 10 de outubro de 1984, mas seus 
dirigentes atuavam junto á base classista mesmo antes de sua criação 
institucional. Por ser uma associação, e não um sindicato, o Poder Público 
entendia que era uma alternativa salutar dos educadores para sugerir 
medidas de melhoria no ensino público. Até mesmo a presença do 
Secretário de Educação e do Prefeito, eram normais nas Assembléias.  

Porém, mesmo a aproximação da entidade classista do Poder 
Público, não obscurecia a realidade de que a influência da organização 
governista tinha interesses de manipulação e controles da instituição, pois 
a cada troca de Secretário de Educação, em São Leopoldo, “fica evidente, a 
interferência do jogo político-partidário presentes nas definições das 
políticas educacionais da cidade” (SCHOFFEN, 2006, p. 65).  

O entendimento de uma representação de classe, independente do 
Poder Público e de partidos políticos, por intermédio de uma democracia 
interna da classe, encontra-se presente nas declarações de Schoffen 
(2006), que referia-se ao CEPROL como uma entidade democrática, onde 
“até a cor do símbolo tinha passado por discussão com a categoria”.  

Quando da obrigatoriedade legal de transformarem-se as entidades 
de representantes dos servidores públicos em sindicatos, o CEPROL 

                                                             
3 GRAMSCI. Conselhos de fábrica, sindicatos e partidos. Cara a cara. Campinas, ano 
I, n. 2, 1978, p. 161-88. [Artigos da época de L'ordine nuovo]) 
4 FREIRE. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1970. 
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encontrou dificuldades. Esta alteração, burocrática, teve um significado 
diferente do observado nas federações e confederação, já que a base do 
CEPROL diminuiu consideravelmente em detrimento da alteração do status 
da entidade. Em entrevista, a professora Leocádia, relata que 

no início quando eu entrei, havia o grupo de diretores das escolas, era muito 
forte dentro da associação de professores, basicamente assim, a liderança da 
escola, vamos dizer assim que era a direção, ela acabava também sendo a 
representação dentro da associação dos professores, então isso tinha um 
enorme papel no momento, por exemplo, de uma greve, a direção, você 
imagina a direção de uma escola participar, de um indicativo, participar no 
conselho político-sindical, de tirar um indicativo de greve e levar esse 
indicativo pra Assembléia, bom ela ia pra escola e trabalhava isso com os 
seus professores, quer dizer, 'eu vou parar, vamos parar gente', então assim, 
isso agregava muito, e eu vejo que, quando o CEPROL se transformou em 
sindicato, houve uma diminuição dessa efetiva participação das direções de 
escola. (Entrevista - SCHOFENN, 2010)  

A relação entre a entidade e seus representados possibilitava a 
aproximação de diretores de escolas, que eram escolhidos pelo Poder 
Público, neste caso aliados do gestor, numa ação de defesa da categoria 
funcional, sendo que em muitas Assembléias convocadas pelos diretores 
de escola, estaria presente o Secretário de Educação e o Prefeito 
Municipal. Era uma realidade atinente á associação de professores, e não à 
uma entidade sindical. A transformação do CEPROL em sindicato 
ocasionou uma ruptura na base representada, sendo que os primeiros a 
saírem da instituição foram os diretores,  

e, talvez até pela incompreensão do papel do sindicato, eu acho que não foi 
bem compreendido essa mudança pela categoria, então, enquanto era 
associação era uma coisa assim mais pura, mais vocacionada, mais 
espontânea, de participação, e ai foram melhorando as condições da 
categoria, mas ao mesmo tempo, essa ferramenta teve uma transformação 
pra algo que, que na minha opinião assim pra muitos da categoria cheirava a 
classe proletária, a pensar, tava muito acostumada a pensar o sindicato dos 
metalúrgicos, sindicato da borracha, que enfim, eram organizações de classes 
operárias (...).(Entrevista - SCHOFENN, 2010)  

Existiam, neste momento, duas ações contínuas na categoria dos 
professores municipais de São Leopoldo, uma referente á obrigatoriedade 
legal de transformar a entidade em sindicato e, outra, que entendia que 
esta ferramenta classista relacionava-se exclusivamente aos proletários. 
Sendo que a categoria entendia-se excluída desta definição de trabalhador, 
ignorava a razão de transformara a sua associação em sindicato. Também 
se verifica, no relato da professora, que a ação sindical executada pelos 
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sindicatos privados, exemplificados pelos metalúrgicos e da borracha, 
eram vistos como entidades reivindicatórias relacionadas á classe operária, 
numa tentativa de organizar os trabalhadores em classes de acordo com 
suas atividades laborativas, sendo as que executam atividades fundadas na 
ação física menos importantes da de ordem intelectual, como o magistério, 
sendo impossível enquadrá-las em instituições com a mesma organização. 

Um outro problema enfrentado pela direção da instituição, quando 
da organização pós constituição de 1988, foi a partidarização. Muito 
presente nos relatos dos entrevistados, a presença de ideologias 
partidárias nas definições do andamento das demandas classistas tem sido 
fator importante para a dessindicalização dos quadros. Com a 
transformação da entidade em sindicato, foi introduzida na direção uma 
política de oposição ao poder constituído, com o intuito de alterar a 
organização política da municipalidade, mesmo alheia aos anseios da 
categoria. Este tipo de ação acabou afastando a direção do sindicato de 
sua base representada, causando o esvaziamento da instituição. Esta 
partidarização era reflexo das disputas encontradas em outras instâncias 
de poder na cidade, num embate de forças político partidárias pelo maior 
controle institucional e dos movimentos sociais, incluindo o sindicalismo. 
Quando da segunda eleição do sindicato, pode-se evidenciar a presença 
dos partidos, havendo a presença de duas chapas do Partido dos 
Trabalhadores (PT) e uma do Partido do Movimento Democrático do Brasil 
(PMDB). A presença de duas chapas do PT ocorreu segundo relato, de uma 
ruptura interna do partido, em relação aos caminhos a serem tomados 
pelos dirigentes, quando eleitos. 

A chapa vencedora era oriunda do Partido dos Trabalhadores (PT) e 
seguia as definições deste para a organização sindical, ou seja, sistema de 
colegiado, atividade de base, com visitações às escolas, e divulgação por 
intermédio de boletim informativo. Este boletim buscava, além de divulgar 
as atividades da entidade, promovendo atividades de formação,  

promovendo oficinas pedagógicas, que também nós, claro, aproveitamos 
enquanto um instrumento de construir, reconstruir essa relação com a 
categoria, que tava carente de um processo de formação,  pedagógica e 
política, então a gente começou a, e assim, isso foi um movimento pra mim 
assim  importantíssimo, a gente teve uma participação muito grande vinham 
as vezes, oito a dez municípios da região participar também junto conosco 
das atividades pedagógicas. (Entrevista - SCHOFENN, 2010)  
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A utilização do sistema de formação, abandonado pela Secretaria de 
Educação, proporcionou o reencontro entre representante e 
representados, o que facilitou a sindicalização dos profissionais que 
haviam se afastado, já que viam na entidade, novamente, um espaço de 
formação, necessária à sua atividade laborativa. O sindicalismo revestiu-se 
do associativismo para buscar novos sindicalizados, oferecendo benefícios, 
além da sua atividade principal de representação frente ás demandas da 
categoria.  

A professora Leocádia, enquanto dirigente do sindicato, 

chegou a fazer assim seminários além da formação promovida pelo nosso 
sindicato, (...) também articulou formações em conjunto com os quatro 
sindicatos de trabalhadores em educação que era a ADUNISINOS, Associação 
dos Docentes da UNISINOS, o SINPRO e o CPERGS,  o CEPROL, então a gente 
juntava os quatro sindicatos dos trabalhadores docentes e promovia 
atividades também conjuntas pra tentar, enfim, articular um pouco mais essa 
luta sindical mas,  discutir enfim um pouco as nossas ações, foi um 
movimento bem interessante que a gente conseguiu realizar.(Entrevista - 
SCHOFENN, 2010)  

Esta ação conjunta é reflexa da ação utilizada pelas associações e 
sindicatos quando do período de redemocratização, unindo trabalhadores 
de entidades próximas, por profissão, e defendendo, numa atitude ampla, 
as demandas das categorias, mesmo que estas sejam diferentes no âmbito 
estrutural ou legal. Era visto como uma atitude pertinente á atuação 
sindical, defendida inclusive pela estrutura partidária, que previa o auxílio 
contínuo dos trabalhadores quando de suas lutas classistas. Neste período, 
compreendido entre os anos de 1989 a 1998, a atuação sindical baseou-se 
na disputa entre as demandas da categoria e os acordos conquistados em 
audiência com o Poder Público. A relação entre o sindicato e o Prefeito era 
conturbada, segundo entendimento de Leocádia, já que  

a gente não era recebida ou o Prefeito nos deixava na metade da audiência, 
batia as mãos, os punhos na mesa e saía, nos deixava ali sozinhas,  então 
assim, os choques eram permanentes, a luta não era uma coisa nada fácil,  
nem o diálogo existia.(Entrevista - SCHOFENN, 2010)  

A atuação do CEPROL, desde a sua transformação em entidade 
sindical, relacionou-se à sua potencialidade em enfrentar a impossibilidade 
de impor a legalidade, já que o servidor público não possui direito de greve 
ou convenção coletiva, por intermédio de negociações impostas por ações 
políticas frente á população, e a reorganização enquanto entidade, 
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conquistando o retorno da maioria dos professores á sua base classista, 
mesmo que oferecendo benefícios que extrapolam a sua função sindical. 

 

3 – SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAGÉ 

Da mesma maneira que ocorreu com o CEPROL, o Sindicato dos 
Servidores Públicos de Bagé (SIMBA), surgiu como Associação de 
Servidores Municipais, no dia oito de setembro de 1971. A alteração 
estatutária da instituição, transformando em sindicato, ocorreu em 09 de 
março de 1990. Na fundação da associação, ocorrida na Câmara Municipal 
de Vereadores de Bagé, os presentes na Assembléia decidiram eleger 
como presidente de honra o Sr. Dr. Antônio Cândido Silveira Pires, prefeito 
municipal à época, num sinal de aproximação verificado posteriormente na 
documentação da associação e na atuação assistencial da instituição, até a 
sua transformação em sindicato. 

No dia 25 de julho de 1989, surge o Sindicato de Professores e 
Funcionários de Estabelecimento de Educação Municipal de Bagé, entidade 
com representação direcionada aos professores e funcionários municipais 
de escola da municipalidade. Neste novo contexto, os professores criam 
sua instituição sindical, separando sua luta dos demais servidores públicos 
da cidade que continuam sendo representados pela Associação de 
Municipários. O atual presidente do Sindicato de Professores e 
Funcionários de Estabelecimentos de Educação Municipal de Bagé 
(SINPROFEM), Sr. Loí Vaz Lacerda, natural de Bagé, professor municipal 
desde 1986 e militante da Associação de Professores e Funcionários na 
época da transformação em sindicato, relata que a razão de existirem dois 
sindicatos na representação dos servidores municipais fundamenta-se no 
fato de que 

se imaginava na época que a antiga associação  que existia na época [a 
Associação de Municipários de Bagé - AMBA] não fazia um trabalho 
direcionado para o magistério, mais um trabalho de base assim, um trabalho 
que se direciona pra todas as categorias, mas que se direcionasse para o 
sindicato de professores, ou seja, pra categoria de professores, não existia na 
época, e até hoje, tem muita gente que até, professores que se associam lá, 
mas, mais por interesses assim, como vou te dizer, lá é um sindicato mais 
assistencialista. (Entrevista com Loi, Bagé, 2011) 

Justifica desta maneira, assim como outros entrevistados, que a 
criação do sindicato específico do magistério e funcionários de escola, tem 
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sua origem na pouca atuação da Associação de Municipários frente às 
demandas do Magistério, entendidas como “diferentes e específicas”, 
ocasionando a necessidade de uma criação mais dedicada ás 
reivindicações destes funcionários. 

No ano de 1990, após convocação dos associados da AMBA do dia 
01 de março, realizou-se Assembléia dia quatro com o objetivo de 
transformar a associação em sindicato. Na pauta da Assembléia constava a 
transformação em entidade sindical e a aprovação dos estatutos desta 
nova instituição, diferente do que ocorreu quando da criação da 
associação, onde os diretores eleitos pela coletividade encaminharam a 
criação de uma comissão para a criação do estatuto social. A presidência 
dos trabalhos, enquanto associação era efetuada pelo Sr. Adair Lacerda de 
Oliveira que se manteve no cargo após a transformação em entidade 
sindical, permanecendo nesta situação até o ano de 1996. Na ata de 
fundação do Sindicato de Municipários de Bagé, no ato de transformação 
da associação em sindicato, constam as seguintes informações: 

Abriu o trabalho da presente Assembléia o Sr. Adair Lacerda de Oliveira, 
sobre a transformação da Associação de Municipários de Bagé em Sindicato, 
que posto em votação, foi aprovado por unanimidade.  A seguir foi feita a 
leitura dos Estatutos pelos colegas Nercio José Pedra Fagundes e Glenio Pires 
da Silveira convidados pelo presidente para tal fim, após feits a leitura dos 
Estatutos, posto em votação foi aprovado por unanimidade. (Ata de 
Fundação do SIMBA, 01 de março de 199 

Pode-se verificar que as alterações estatutárias e a composição da 
diretoria estavam previamente estabelecidas pelos membros da diretoria 
da associação, sendo que a alteração praticamente direcionou-se 
exclusivamente para a transformação legal da instituição, de associação 
em sindicato, com o objetivo de oportunizar maior representatividade 
perante os órgãos públicos e no Poder Judiciário.  

A atuação frente ao Poder Executivo ocasionou a aproximação do 
SIMBA e do SINPROFEM no ano de 1994, onde alguns dirigentes da 
entidade docente relataram que “professores que ganhão bem e que tem 
cargos de confiança deicharão os cargos para se unirem ao Magistério” 
(Ata nº 19 – 18/03/1994, SIMBA). Nesta ocasião, registrou-se que vários 
professores optaram em aproximar-se da categoria e reivindicar 
conjuntamente, mesmo que para isto tivessem perdas salariais oriundas de 
cargos políticos concedidos pelo Poder Executivo, demonstrando uma 
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maior coesão dos interesses de todos os servidores em prol da 
coletividade. 

A alteração na presidência do sindicato ocorre somente no ano de 
1996, sendo Adair Oliveira substituído por Maria Sônia Marin Martins, que 
manteve-se na presidência até o ano de 2005. Esta gestão do sindicato, 
assim como a categoria dos servidores públicos de Bagé, ficou marcada 
pelo atraso de pagamentos de salários que perdurou por mais de dois 
anos. 

Apesar da urgência da demanda e da execução de várias reuniões 
com o Poder Público, que geraram acordos não cumpridos pelo Prefeito 
Municipal, optou-se por nova reunião, ao invés de propostas direcionadas 
à sensibilização da população frente à realidade dos servidores municipais. 
Optou-se por uma “negociação sem radicalismo” (ATA nº 86, SIMBA, 
21/10/1999).  

Após a aproximação com o Poder Público, no governo de Luiz 
Fernando Mainardi (PT), esta gestão conseguiu organizar um calendário de 
pagamentos, o que ocasionou a sindicalização de vários professores no 
SIMBA. Em razão desta aproximação do sindicato do quadro geral (SIMBA) 
das demandas dos professores surgiram, na base sindical, entendimentos 
de que “os sindicatos, SIMBA e SIMPROFEM deveriam se unir”. A 
Presidente do SIMBA, Maria Sônia, entendia que “as lutas não são iguais, 
pois o SIMBA luta pelos funcionários”(Ata nº 57 – 13/02/1998 - SIMBA). 
Havia o entendimento da direção do Sindicato de Municipários que 
funcionário público não era sinônimo de professores, mesmo havendo na 
base desta instituição muitos sócios oriundos desta função pública. A 
atuação do SIMBA acabou gerando descontentamento por parte da 
direção do SINPROFEM, em disputa pela base de representação, 
ocasionada pelas conquistas desta entidade frente ao Poder Público. Em 
Assembléia de 25 de abril de 1998, a presidente do SIMBA, Maria Sônia 
Campos, registrou que  

“(...) foi chamada na administração em função do grande número de 
professores que se associaram em vista do acordo e ainda que o 
SIMPROFEM acha que o nosso sindicato estava esvaziando o que houve um 
chamamento da Intersindical e na Câmara de Vereadores para prestar 
contas deste fato.”(Ata nº 59 – 25/04/1998 – SIMBA) 

E que, após debate com a categoria, com o Poder Executivo, com a 
Câmara Municipal de Vereadores e com o SINPROFEM, “não associaria 
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mais nenhum professor” (Ata nº 59 – 25/04/1998 – SIMBA).  Tratou-se de 
regulamentar, pela diretoria das duas entidades, a base de representação 
de cada sindicato. Porém, mesmo após o acerto entre as instituições, 
muitos professores continuaram se associando ao SIMBA.  

Para Gislaine do Amaral Ribeiro, professora municipal desde o ano 
de 1985, o professor sindicaliza-se no Sindicato de Municipários “pra ter 
vale gás, pra comprar em loja, pra dentista, prum monte de coisa” e 
entende que “os próprios funcionários não tem também interesse de 
juntar” as instituições, já que o movimento “se criou ao longo da história” 
e “cada um pegou um caminho e seguiu”(Entrevista com Gislaine, Bagé, 
2011). 

A existência do SINPROFEM e do SIMBA em Bagé, atualmente, 
coexistem com a dupla filiação sindical, exatamente pelo fato de que a 
transformação da associação de funcionários haver tornado-se sindicado e 
não ter surgido posteriormente outra instituição fundamentalmente 
assistencialista para suprir as necessidades criadas ao longo da história do 
funcionalismo público municipal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sindicalismo público municipal, diferentemente do sindicalismo 
privado, oportuniza nas entrevistas efetuadas um entendimento de que a 
questão identitária na educação sofre a projeção exercida pelo setor 
privado. A possibilidade de executar-se a função docente nos dois sistemas 
de ensino (público e privado), ocasiona a proliferação de representação 
sindical, legando ao setor público a mesma forma utilizada no setor 
privado. 

A presentificação e a projeção observadas nas entrevistas efetuadas 
nas cidades de Bagé e São Leopoldo são oriundas de discursos político-
partidários e de um ideário hegemônico do movimento sindical, 
encontrado em muitas instituições, independente do setor, forma de 
contratação e regime de trabalho, assim como da função exercida pelo 
trabalhador. Também se pode observar que se mantém a luta entre a 
hierarquização do trabalho e o reconhecimento dos docentes como 
trabalhadores, tendo estes a preferência em se auto reconhecerem como 
profissionais liberais, numa tentativa de auto exclusão do termo 
trabalhador. Esta proletarização docente, termo utilizado por alguns 
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entrevistados, é entendida como a tentativa de igualar a todos os que 
exercem função laboral na escola, como se esta atitude fosse gerar a 
diminuição do valor da educação para a sociedade. 

As propostas de reformas direcionadas à estrutura sindical no país, 
oriundas da inclusão do Brasil na política neoliberal global, a partir da 
década de 1980, produz reflexos na organização estrutural e burocrática 
das categorias, mas, principalmente, na organização da identidade de 
classe dos trabalhadores, neste caso, educadores da educação pública 
municipalista no Rio Grande do Sul. 
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HISTÓRIAS DE VIDA DE JOVENS COM DEFICIÊNCIA: 
DISPOSITIVOS PARA SE PENSAR A CONDIÇÃO DA INFÂNCIA 

DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA1. 
Renata Imaculada de Oliveira 

 

1- Introdução  

Esse estudo se encontra em andamento e se constitui em um 
recorte de minha pesquisa de doutorado. Nossa proposta de investigação 
se coloca na tentativa de buscar, por meio da análise das narrativas de 
jovens sobre a vida com deficiência, identificar aspectos que permitam 
refletir sobre a condição da infância da criança com deficiência e o 
processo de inclusão escolar, bem como, também, voltar nossa atenção 
para outras possibilidades de escrita da história desses sujeitos, nas quais, 
os “esquecimentos”, pensados como “ausências” sejam resgatados e 
assumidos como parte constituinte de outras possibilidades de escrever a 
história da pessoa com deficiência. Assumimos como abordagem teórico-
metodológica as contribuições da História Oral e História de vida. 

Nossa perspectiva é de tentar “traduzir”, como nos diz Santos 
(2007), as histórias desses jovens, buscando contar histórias, nas quais, as 
“ausências”, silêncios, lacunas e não-ditos, cujos sentidos embora 
apagados, possam ter se constituído, ou estão ainda por se constituir, em 
“cenas organizadoras” da história, cuja simbolização pode tomar a forma 
de uma outra escrita da história (De Certeau, l982). Também se pretende 
analisar quais aspectos do contexto acadêmico/escolar predominam nas 
narrativas dos participantes da pesquisa? Que significados sobre a infância 
e a escola são desvelados nas diferentes vozes dos jovens com deficiência? 
Como a análise desses aspectos pode facilitar o processo de inclusão 
acadêmica/escolar desses sujeitos? Que possibilidades a escola regular, 
enquanto agente formador pode propiciar na construção de novos/outros 
olhares sobre a infância da criança com deficiência?  

A esses questionamentos se somam a expectativa de buscar compreender 
como os significados desvelados nas narrativas sobre a infância da criança 
com deficiência, influenciam na representação/condição do jovem/adulto 

                                                             
1- Renata Imaculada de Oliveira. Universidade Federal do Espírito Santo. Programa 
de Pós-Graduação em Educação-PPGE/UFES. Doutoranda em Educação. 
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com deficiência, procurando interpretar os processos pelos quais essas 
significações emergiam/emergem e configuravam/configuram, elegendo 
para tanto, as temáticas escola, infância e deficiência como os elementos 
circunscritores da rede, na qual os participantes da pesquisa 
estiveram/estão imersos.  

 

2- Algumas considerações sobre infância e deficiência. 

O conceito da deficiência foi estabelecido a partir de diferentes 
contextos sociais e culturais, adquirindo diversas conotações de acordo 
com o momento histórico vivido. Nota-se que a dificuldade em conviver 
com a diferença, com o outro diferente, sempre estiveram presentes na 
sociedade. O medo e os nossos receios frente a essas diferenças estão 
associados às imagens que povoam o nosso imaginário que influenciam 
nossas atitudes. Não surgem de forma natural, mas foram 
sóciohistoricamente construídas. 

A construção do conceito de deficiência possui laços de semelhança 
com a construção do conceito de infância e criança, na medida em que, em 
meio a processos sócio-históricos distintos, esses conceitos se constituíram 
atendendo a interesses dominantes, geralmente traduzidos por olhares 
externos e por uma tônica do universal sobreposto ao peculiar e ao 
singular. Percebe-se que, atrelados aos conceitos de criança e deficiência, 
foram construídas idéias ligadas a uma condição de inferioridade e 
futilidade antagônica ao ideal de homem desejado. Desse modo, o não 
pertencimento a uma categoria social plena de direitos reflete a forma 
como a sociedade lidou, ou ainda lida com as questões referentes à criança 
e à pessoa com deficiência. Diante disso, nota-se que as crianças e, 
principalmente, as crianças com deficiência foram historicamente 
pensadas como integrantes de um mundo que se desenvolve à parte do 
mundo adulto e das pessoas sem deficiência. 

Observa-se que, na realidade atual, o movimento em prol da 
inclusão da criança com deficiência nas escolas regulares de educação 
infantil, apesar de ainda se constituir em um desafio para os profissionais 
que atuam nessas instituições, se mostra como uma possibilidade de 
reconhecimento dos direitos dessa criança e de sua pertença social. 

Concordamos com Araújo (2005), quando destaca que há de se 
ressaltar a necessária afirmação de suas diferenças sem traduzi-las como 
indiferença, ou transformá-la em uma inclusão excludente. Excluídas de 
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um pertencimento social, as crianças com ou sem deficiência ainda são 
vistas de maneira abstrata, a partir de estigmas de suas carências, faltas ou 
incompletudes. 

Isto posto, nota-se que tanto a infância como a deficiência são 
temáticas que lidam hoje com as mesmas consequências de uma história 
que as ratificou como meros coadjuvantes de um contexto social mais 
amplo. A idéia de infância e criança, e a representação da deficiência na 
sociedade ainda se mostram de forma caricaturesca e genérica, 
desconsiderando uma das especificidades da condição humana, que é a 
diferença. 

 

2. A escrita da história: situando nosso estudo na perspectiva da pesquisa 
historiográfica.  

Conforme Araújo e Fernandes (2006), elaborar hoje reflexões de 
cunho histórico requer, também, uma apreciação do processo de 
constituição metodológica desta área de estudos. As referidas autoras 
apontam que os acontecimentos do início do século XX que culminaram 
com a criação da escola e revista dos Annales, ao final da década de 1920, 
tendo à frente March Bloch e Lucien Febvre, foram significativos para a 
delimitação de uma mudança no “ofício” do historiador, com a 
constituição, para a época de um novo modelo de historiografia. 

Este novo ofício do historiador apontava, não só para uma inserção 
social específica, como para um olhar sobre o documento histórico como 
um vestígio do passado, e não como um testemunho da verdade sobre 
esse passado. Esses autores criticavam a história como acontecimento 
referenciado nos documentos aos quais se creditava o estatuto de verdade 
sobre o passado. Para Bloch, os eventos históricos devem ser pensados 
como processos de longa duração inseridos em contextos socialmente 
determinados. 

De acordo com Araújo e Fernandes (2006), a partir do movimento 
dos Annales, outros estudiosos foram adensando novas perspectivas e 
conceitos sobre a pesquisa historiográfica. Nessa direção, Peter Burke 
aponta que esse movimento possibilitou que os historiadores se 
deparassem com várias histórias notáveis de tópicos que anteriormente 
não se havia pensado possuírem uma história, isto é, que não se havia 
pensado que sofressem alterações no tempo e no espaço. Como exemplos, 
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desses tópicos cita a infância, a morte, a loucura, o clima, os odores, a 
sujeira e a limpeza, o corpo, a feminilidade, a fala e até mesmo o silêncio. 

Estes novos conceitos, conforme Araújo e Fernandes (2006) 
possibilitaram o estabelecimento de novas propostas metodológicas e a 
criação de novos campos de investigação para a historiografia, entre eles a 
revisão da concepção de tempo e a relação entre história e memória. 
Referindo-se a essas mudanças as autoras citam Alzira de Abreu quando 
aponta que o conceito de fonte se ampliou e a idéia de que elas foram 
produzidas ao longo do tempo se completa com a aceitação de que o 
historiador constrói também as suas fontes. 

Deste modo, apontam que o depoimento oral, percebido enquanto 
fonte histórica, acrescenta as fontes tradicionais, versões diferenciadas 
acerca de uma determinada prática social ou acontecimento, não 
significando uma exaltação biográfica e sim uma construção histórica. A 
valorização da experiência vivida e da subjetividade no contexto da 
historiografia contemporânea possibilitou a recuperação das experiências 
de grupos e setores sociais reprimidos e sem registros históricos oficiais, 
bem como, ressaltou as trajetórias de vida e os depoimentos pessoais 
como fontes documentais para a reflexão histórica, valorizando o papel e a 
ação do sujeito na história.  

Nessa direção alguns historiadores passam a se dedicar ao estudo 
da história contemporânea, tomando como foco, o passado recente. 
Araújo e Fernandes (2006) apontam que a proximidade temporal e 
envolvimento com as questões analisadas, aspectos antes considerados 
como pontos frágeis de investigação nessa perspectiva, passam a serem 
valorizados. Conforme as autoras, o historiador do tempo presente não 
tem ilusões quanto à sua objetividade e imparcialidade. Não acredita na 
história distante, objetiva e imparcial, pois sabe que o historiador está 
imerso em seu tempo. 

Essa característica confere a historiador do presente a 
especificidade de ser contemporâneo de seu objeto e portanto partilha com 
aqueles que cuja história ele narra as mesmas categorias essenciais, as 
mesmas referências fundamentais. Nessa perspectiva, o pesquisador pode 
superar a descontinuidade que costuma existir entre o seu universo 
intelectual, afetivo e psíquico, e dos homens e mulheres sobre os quais 
escreve. 
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É nesse contexto que nosso estudo se insere, na busca de 
compreender os diferentes aspectos/significados que predominam nas 
histórias de vida de jovens com deficiência, que passaram pela instituição 
escola, durante a infância. Nosso intuito também se coloca na perspectiva 
de, por meio das histórias de vida desses jovens, analisar as influências dos 
diferentes contextos sócio-históricos e mudanças políticas, filosóficas e 
educacionais que influíram nesse processo.  

A idéia de que a memória é um fenômeno de reconstituição do 
passado, correlacionado com o presente, passa a configurar como o centro 
de importantes concepções geradas ao longo da historiografia 
contemporânea. De acordo com Araújo e Fernandes (2006), o fato a ser 
narrado torna a ser vivenciado, reinterpretado e, então, reconstruído, 
passando, desta forma, a ser apontado como “contemporâneo do 
historiador e não do acontecimento”. 

De acordo com as autoras, a memória individual é objetivada em 
geral através da linguagem verbal, constituindo-se como uma expressão 
individualizada, contudo, referenciada e constituída no âmbito coletivo. A 
memória individual, que dá base para o relato oral serve como espelho do 
indivíduo ou do grupo, e é erigida a partir de parâmetros subjetivos e, 
portanto, intencionais e eletivos. Essa característica que envolve a 
produção da fonte oral contribuiu para que lhe fosse dada o estatuto de 
duvidoso, pois o fator singular presente no depoimento oral é que a fonte 
é constituída por uma narrativa e que esta consiste na interpretação da 
experiência vivida, em contraponto a objetividade e a busca da verdade da 
historiografia tradicional.  

As autoras citam Ansert (2004) apontando que a valorização da 
subjetividade humana na pesquisa histórica é uma das contribuições mais 
ricas da História Oral, que procura trazer para o centro da narrativa 
histórica a vivência pessoal, a afetividade, os ressentimentos como o medo, 
a humilhação,a esperança. O objetivo é o de analisar o indivíduo como 
sujeito da história: 

Sujeitos concretos, homens de carne e osso, com motivações às vezes 
contraditórias, em relação com outros sujeitos concretos, tecendo relações 
de sociabilidade, de aliança ou se oposição, construindo nesse processo 
trajetórias de vida nas quais a História de um grupo, de uma classe ou de 
uma nação poderia ser lida através de múltiplas histórias de vida.(ARAÚJO E 
FERNANDES, 2006, p.22). 
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Nessa direção, apontam que a ligação entre histórias de vida e 
história oral tem sido das mais constantes. Inúmeras pesquisas que se 
valem da metodologia da história oral são realizadas com base em 
entrevistas de histórias de vida. Afirmam que as múltiplas histórias de vida 
particulares de uma época, de uma geração, de um lugar, se inscrevem 
dentro dos limites e das possibilidades de uma História mais geral, e que 
cada uma dessas múltiplas histórias particulares interpreta, a seu jeito, a 
História. 

Interpretar as diferentes nuances da história da constituição da 
infância da criança com deficiência, a partir das histórias de vida de jovens 
com deficiência se coloca assim como o nosso desafio na perspectiva de 
tentar compreender e buscar outras possibilidades de escrita da história 
desses sujeitos, bem como, identificar os aspectos sociais, históricos e 
políticos que favoreceram as mudanças em relação a pessoa com 
deficiência na história recente. 

  

3. A escolha epistemológica do método: a pesquisa histórica pela via da 
história de vida. 

Diante de nosso problema de investigação e sua perspectiva 
historiográfica, a História de Vida nos pareceu a abordagem metodológica 
que oferecia a maior possibilidade de atender aos nossos objetivos de 
compreensão profunda do vivido, pois ela permite a descoberta, a 
exploração e a avaliação de como as pessoas compreendem seu passado, 
vinculam sua experiência individual a seu contexto social, interpretam-na e 
lhes dão significado.  

Portanto, é uma importante forma de pesquisar, o sentido da 
experiência humana, e em nosso caso, os sentidos atribuídos pelos jovens 
com deficiência a sua condição no período da infância. 

História de Vida deriva da História Oral, e esta última pode ser 
considerada tão antiga quanto à própria história humana. No entanto, ela 
pode ser datada como uma metodologia moderna a partir de 1947, 
quando Allan Nevins, da Universidade de Columbia em Nova York oficializa 
o termo empregando-o em seus trabalhos. Essa metodologia tem sido 
amplamente utilizada pela História e pela Historiografia na reconstituição 
de eventos passados por pessoas que podem oferecer versões próprias dos 
fatos por elas vivenciados. 
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Nesse sentido, a História Oral é uma alternativa à história oficial 
consagrada por expressar interpretações feitas, quase sempre, com o 
auxílio exclusivo da documentação escrita e cartorial. Além de nos 
possibilitar o uso do conceito de personagem histórico, a História Oral 
aborda a questão do cotidiano, ou seja, a história dos cidadãos comuns, 
procurando conhecer a rotina explicada na lógica da vida coletiva. Nesse 
sentido, ela é sempre a história do tempo presente e representa uma 
valorização do papel e da ação dos sujeitos na historia, como dito em 
tópico anterior. 

Essa experiência de busca pela memória pode ser chamada de 
arqueologia da experiência. Nesta arqueologia que o pesquisador 
empreende junto ao entrevistado é necessário considerar que “na maior 
parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, 
com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. 

Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela 
não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não 
somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, com 
ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato de 
lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de 
um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista. 

A rememoração, portanto, não se traduz em um dado imediato à 
percepção, mas representa um ato cognitivo de uma pessoa situada em 
uma posição distanciada das situações que foram vividas e que são, no 
momento, narradas. Assim, se instaura na narrativa uma atribuição de 
sentido atual a uma vivência anterior que comporta, dentre outras 
possibilidades, uma análise daquilo que constituiu uma experiência e, 
nessa análise, pesquisador e entrevistado constroem uma interpretação 
daquilo que é dado como real. 

O recurso da memória traz, também, a necessidade de 
compreendermos a temporalidade inscrita na historia de vida, pois é 
sempre o tempo presente, ainda que nem sempre expresso em palavras, 
que serve de ponto de ancoragem e de partida para a rememoração. 
Voltar no tempo é um exercício que necessita de um constante ir e voltar, 
pois cada lembrança ancora-se a um momento presente. A estrutura 
cronológica do relato se baseia muito mais na significação subjetivamente 
tecida pelo usuário, do que na cronologia oficial na qual nos baseamos 
para contar o tempo.   
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Nessa direção Queiroz (1988), também confirma que a história oral 
pode captar a experiência efetiva dos narradores, mas também recolhe 
destes, tradições e mitos, narrativas de ficção, crenças existentes no grupo 
ao qual ele está/estava inserido. De acordo com a autora, dentro do amplo 
quadro da história oral, a história de vida constitui uma das formas de 
informação, captada oralmente, ao lado de tantas outras como as 
autobiografias, as biografias, etc. A autora aponta que a história de vida, 
por sua vez, se define como: 

[...] o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo tentando 
reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que 
adquiriu. [...] através dela se delineiam as relações com os membros de seu 
grupo, de sua profissão, de sua camada social, de sua sociedade global, que 
cabe ao pesquisador desvendar. Desta forma, o interesse deste último está 
em captar algo que ultrapassa o caráter individual do que é transmitido e 
que se insere nas coletividades a que o narrador pertence (p.20). 

Queiroz (1988) alerta que avanços e recuos marcam os relatos das 
histórias de vida e que o bom pesquisador não interfere para restabelecer 
cronologias, pois sabe que também essas variações no tempo podem 
constituir indícios de algo que permitirá a formulação de interferências, 
lembrando que na coleta de histórias de vida a interferência do 
pesquisador seria preferencialmente mínima. De acordo com a autora, 
outro aspecto fundante desse tipo de pesquisa é que ela se constitui em 
uma técnica  cuja aplicação demanda longo tempo. Não é em uma ou duas 
entrevistas que se esgota o que um informante pode contar de si mesmo 
[...] além de exigir muitos encontros com o narrador, também deve-se 
contar quanto levam os relatos para serem transcritos (QUEIROZ, 1988, 
p.20). 

Pela própria característica dessa abordagem a sua 
operacionalização só poderia se dar através de uma estratégia que 
permitisse uma relação de proximidade entre o pesquisador e o sujeito da 
pesquisa, como é o caso da entrevista que, necessariamente, vem 
acompanhada da observação que lhe dá suporte. 

Visto que o terreno da pesquisa será o da experiência pessoal e o da 
vida do narrador, a autora também aponta que a validação ou o crédito a 
respeito do que é narrado será avaliado, não pela credibilidade do 
narrador, mas sim pelo cotejo de seu relato com dados oriundos de outras 
variadas fontes, que mostrará sua convergência ou não. Desse modo, o 
conhecimento da problemática pesquisada vai se iniciando num processo 
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que permite ao pesquisador ir estabelecendo as primeiras ligações, ir 
aprofundando determinados aspectos, e que lhe vai dando indicações dos 
caminhos mais fecundos para o trabalho seguinte de manuseio das 
informações (DEMARTINI, 1988, p.61). 
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PARA QUE NÃO SE ESQUEÇA. PARA QUE NUNCA MAIS 
ACONTEÇA: O partilhar de memórias ressentidas por 

membros do movimento teatral de Pelotas e Porto Alegre 
durante o Regime Militar1 

Vanessa Volcão Oliveira 

 

Num país onde o silêncio, o esquecimento e a construção da 
"desmemória" prevalecem, e que tem a impunidade como sua maior 
marca – frutos do próprio terror – faz-se essencial denunciar sua história 
recente, sem fazer condescendências, nomeando essa experiência de 
acordo com suas práticas e sequelas na sociedade (Fernandes, 2009, 
p.78). 

Marilena Chauí (1995, p. 125) assinala que “a memória é uma 
evocação do passado. É a capacidade humana de reter e guardar o tempo 
que se foi, salvando-o da perda total”. Beatriz Sarlo acrescenta que: 

Poderíamos dizer que o passado se faz presente. E a lembrança precisa do 
presente, porque [...] o tempo próprio da lembrança é o presente: isto é, o 
único tempo apropriado para lembrar e, também, o tempo do qual a 
lembrança se apodera, tornando-o próprio (Sarlo, 2001, p. 10). 

A lembrança manifesta-se no presente e é por ele atualizada, 
caracterizando-se, segundo a autora, por ser anacrônica. Indo ao encontro 
dessa perspectiva, Marieta Ferreira  sugere que a “memória é construção 
do passado pautada por emoções e vivências. É flexível e os eventos são 
lembrados à luz da experiência subseqüente e das necessidades do 
presente” (Ferreira, 2000, p. 111). Essa definição é importante, pois, como 
será observado a seguir, a memória, construída sobre o regime militar 
pelas pessoas entrevistadas para esta pesquisa, foi marcada por 
sentimentos, como medo, humilhação e ressentimentos2. Suas 

                                                             
1 OLIVEIRA, Vanessa Volcão. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
(Mestre em História). 
2 Para analisar o teatro em Porto Alegre, os entrevistados foram: Maria Luiza 
Filippozzi Martini (que fez parte do Grupo de Teatro Província, graduou-se em 
teatro, pelo Departamento de Arte Dramática da UFRGS e, em história, na mesma 
universidade. Atualmente, atua como professora de história do Departamento de 
História da UFRGS); José Baldissera (participou de montagens em diferentes grupos 
teatrais de São Leopoldo e Porto Alegre, durante o período aqui abordado. No 
momento, é professor do curso de história da Universidade do Vale do Rio dos 
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representações sobre aquele período sofreram a influência de suas 
emoções e também dos conhecimentos que adquiriram desde então. 

O título deste capítulo, lema de muitos movimentos pela 
preservação da memória e contra a ditadura, assim como a frase que serve 
de epígrafe, são demonstrativos do tipo de sentimento vivenciado por 
parte daqueles que, durante o regime militar, viram-se despidos de 
direitos civis, sufocados pela intensa repressão e, por ela, impedidos de se 
pronunciar contra as ações do governo ou denunciar os abusos infligidos 
por este. O término do regime militar não deu fim aos sentimentos de 
humilhação, de impotência, de medo, de revolta que acompanharam, 
mesmo que silenciosamente, aqueles que, de alguma forma, foram 
atingidos pelas violências propagadas pelo próprio governo. Sentimentos 
estes alimentados pela sensação de injustiça. Afinal, com a anistia “ampla 
e irrestrita”, criou-se um discurso que isentava aqueles que integraram o 
governo – compactuando ou participando das atrocidades cometidas 
durante o regime – de esclarecimentos legais, a fim de evitar supostos 
revanchismos (não seria, na verdade, expressão do desejo por justiça?). Os 
nomes dos torturadores não foram divulgados. Nos dias de hoje, ainda 
existe entre parte dos que compuseram o governo militar a insistente 
negação das torturas, dos sequestros, dos assassinatos então praticados, 
considerados como meros exageros pontuais que não serviriam como 
exemplo significativo das práticas adotadas pelos órgãos de repressão. 
Ribeiro ressalta que: 

                                                                                                                                 
Sinos); e Jairo de Andrade (formado em teatro pelo Departamento de Arte 
Dramática da UFRGS, foi o fundador do Teatro de Arena de Porto Alegre. Devido à 
crise financeira, fechou o Arena em 1979 e mudou-se para Campo Bom, onde 
posteriormente montou uma fábrica de brinquedos educativos. Durante o governo 
de Pedro Simon, o Teatro de Arena foi desapropriado, tornando-se bem público). 
Para analisar o movimento teatral em Pelotas, a pesquisadora também fez uso de 
fonte oral simultaneamente a fontes escritas, ligadas à imprensa local. Foi 
entrevistado Valter Sobreiro Jr, que participou de vários grupos fundados na cidade 
no período aqui abordado, entre eles o Teatro Universitário de Pelotas; o Grupo 
Experimental de Teatro; o Grupo Teatral dos Gatos Pelados; e o Teatro Escola de 
Pelotas. Lecionou em alguns estabelecimentos de ensino e atualmente é professor 
aposentado da Universidade Católica de Pelotas. Foi pesquisado o Jornal Diário 
Popular entre os anos 1960 e 1975, escolhido por se o principal periódico da cidade 
de Pelotas até hoje. 
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Ao longo do processo ditatorial que se instalou no Brasil, após o golpe 
militar de 1964, setores relacionados as três Armas trabalharam a 
construção de uma memória oficial, marcada pelo encobrimento de 
determinados fatos. Paralelamente, a repressão aguçava seu poder de 
intervenção através do aparelhamento técnico e logístico da polícia política. 
As prisões do regime foram marcadas pela ilegalidade e maus-tratos desde o 
início (Ribeiro, 2006, p. 1). 

Como forma de fazer justiça e de se contrapor à versão oficial, as 
vítimas do regime militar contam com a preservação da memória. Permitir 
que as novas gerações e, mesmo os que vivenciaram o regime, mas não 
tinham acesso à informação, conheçam a “sordidez” desse período foi 
tarefa que algumas pessoas da sociedade se encarregaram de cumprir. 
Através da conscientização e da preservação da memória, esperavam fazer 
justiça e evitar que episódios semelhantes voltassem a se repetir em nosso 
país. Foi esse o objetivo de muitos livros3, publicados sobre a ditadura e de 
sites4, criados para obter informações e documentos, bem como 
disponibilizar estes materiais para quem tiver interesse. Como mostra 
Sarlo, ações desse tipo também ocorreram em outros países da América 
Latina que tiveram ditaduras militares: 

A memória foi o dever da Argentina posterior à ditadura militar e o é na 
maioria dos países da América Latina. O testemunho possibilitou a 
condenação do terrorismo de Estado; a ideia do “nunca mais” se sustenta 
no fato de que sabemos a que nos referimos quando desejamos que isso 
não se repita. Como instrumento jurídico e como modo de reconstrução do 
passado, ali onde outras fontes foram destruídas pelos responsáveis, os atos 
de memória foram uma peça central na transição democrática, apoiados, às 
vezes, pelo Estado e, de fora permanente, pelas organizações da sociedade 
(Sarlo, 2007, p. 20). 

Humilhação, impotência, medo e revolta foram alguns dos 
principais sentimentos que transpareceram na fala de integrantes do 

                                                             
3 Como exemplos, são citadas duas obras: BARBOSA, Vânia M.; FERNANDES, 
Ananda Simões; LOPEZ, Vanessa Albertinence; PADRÓS, Enrique Serra. Ditadura 
de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985): história e memória. 
Porto Alegre: Corag, 2009, v. 2; BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Direito à 
memória e à verdade. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007. 
4 Dentre os sites que se propõe a preservar e divulgar a memória sobre o 
regime militar são citados: <http://www.memoriasreveladas.gov.br>; 
<ttp://www.torturanuncamais-rj.org.br/>; http://www.acervo 
ditadura.rs.gov.br/>. 
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movimento teatral, atuantes durante o regime militar. Esses sentimentos 
antecederam a elaboração das representações, construídas pelos 
depoentes, e se refletem em uma memória ressentida. Conforme propõem 
Bresciani e Naxara: 

Questão sensível a das memórias acorrentadas a ressentimentos. Questão 
delicada, pois nos obrigada a explorar regiões e temas a que somos 
resistentes, parte da história dos ódios, dos fantasmas da morte, das 
hostilidades ou do não-lugar dos excluídos e das identidades recalcadas 
(Bresciani; Naxara, 2004, p. 12). 

Umas das maiores dificuldades na análise dessa memória ressentida 
é o fato de não ser exposta explicita ou conscientemente, pelo menos, na 
maioria das vezes. Cabe ao pesquisador percebê-las em certas passagens 
dos depoimentos, na forma como os depoentes falam, nos seus gestos, 
nos seus silêncios. 

Quando se pesquisa sobre períodos marcados pela repressão e 
violência, como é o caso do regime militar, é importante perceber os 
ressentimentos existentes, pois eles servem como matéria-prima da 
memória construída por aqueles que presenciaram e/ou foram vítimas de 
silenciamentos e coações. Os ressentimentos também podem ser 
considerados sequelas, difíceis de superar, que perduram na vida daqueles 
que foram vítimas da repressão, que se perceberam como homo sacers, 
cuja morte não constituía crime de natureza alguma, estando 
implicitamente autorizada.  

Dentre as emoções e os sentimentos geradores de ressentimento, 
destacam-se a “experiência da humilhação” e a “experiência do medo”, 
ambas vivenciadas cotidianamente durante o regime militar, mais 
intensamente por aqueles que, de alguma forma, opunham-se a ele. 
Ansart destaca que: 

A humilhação não provém apenas de uma inferioridade. Ela é a experiência da 
negação de si e da auto-estima, suscitando o desejo da vingança. Quanto ao 
medo, de que Maquiavel faz o principal motor do ódio, ele não se constitui, em 
certos casos, em um dos sentimentos poderosos que conduzem ao 
ressentimento e que explicam, por exemplo, as explosões de vingança de uma 
população por muito tempo dominada e mantida sob temor? (Ansart, 2004, 
p. 22-23). 

No Brasil, não se pode dizer que houve, após o término do regime 
militar, explosões de vingança, quanto à investida de ações violentas 
contra os que governaram e participaram dos órgãos de repressão. A 
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“vingança” residiu, e ainda reside, na ação da denúncia, ou seja, no esforço 
de tornarem-se públicos os fatos por muito tempo negados por uma parte 
dos militares, assim como a preservação da memória do período. Memória 
que aqueles que compuseram o regime tentaram sufocar de várias 
maneiras, uma delas consistindo na queima de documentos ligados aos 
órgãos de repressão e nas leis que dificultam e, até mesmo, impedem o 
acesso aos que sobraram. A tortura, os assassinatos, o desrespeito por 
parte dos aparelhos de Estado às leis, criadas pelos próprios militares, são 
fatos cuja memória tentou-se “apagar”. No entanto, aqueles que foram 
vítimas das violências (físicas ou psicológicas) não compactuam com essa 
orientação. Se antes eram impedidos de falar, com a abertura política, 
encontraram as condições necessárias para que as denúncias fossem 
feitas. Lisboa observa que: 

[...] no Brasil, a ideia de reparação vem sendo construída num caminho 
tortuoso, onde a verdade e a justiça são relegadas a um plano secundário ou 
mesmo ignoradas. Nenhum pedido oficial de perdão à Nação ou de 
reconhecimento pleno e total sobre a responsabilidade do Estado nas 
torturas, mortes e desaparecimentos ocorreu até hoje (Lisboa, 2009, p . 
189). 

É pelo reconhecimento das culpas do Estado que muitos lutam, e 
esta luta é permitida, devido ao sistema político que atualmente 
vivenciamos. Para Ansart: 

Um dos objetivos e um dos resultados da democracia seria o de substituir as 
violências pela tolerância, o enfrentamento por fruto dos ódios, pelo 
confronto de opiniões, construir espaços de diálogos e de reflexão, tendo 
como efeito liberar as expressões e superar os ódios através do 
reconhecimento das pessoas e de seus direitos. [...] A eficácia da democracia 
permitiria romper os sentimentos de impotência, arrancando os indivíduos 
de suas próprias ruminações rancorosas, fazendo deles seres responsáveis 
por si próprios e membros de uma sociedade participativa (Ansart, 2004, p. 
23). 

Assim, em um regime democrático, as pessoas poderiam se 
expressar e solicitar o reconhecimento de seus direitos, antes suspendidos, 
para não dizer inexistentes. Deixam a impotência de lado e encontram a 
possibilidade de cobrar explicações, defender suas opiniões e divulgar os 
excessos cometidos. A partir dessas ações, podem superar os 
ressentimentos ou, pelo menos, tentar. Ocorre o que Ansart chama de 
“gestão dos ressentimentos” a oportunidade de expressar, dentro dos 
limites da lei, suas opiniões e sentimentos, tendo como moderador o 
Estado. As ações empreendidas hoje que procuram o reconhecimento dos 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
598                                                                                      [anais] 

crimes, cometidos por aparelhos de Estado durante o regime militar, e a 
preservação da memória podem ser consideradas “respostas aos 
ressentimentos e tentativas de transformar o Estado em Providência 
tranqüilizadora” (Ansart, 2004, p. 28). Por 21 anos, a sociedade foi forçada 
a manter o silêncio sobre as violências das quais foi vitima. Com o fim do 
regime, surgiu a oportunidade de romper as mordaças e acusar 
publicamente os seus algozes. Entretanto, ressalta-se que os 
ressentimentos podem ser amenizados em um ambiente democrático, mas 
não se tornam inexistentes. Assim, defende Ansart que “deveríamos perder 
as ilusões sobre o fim dos ressentimentos e não esperar de uma 
organização política e, portanto, da democracia a erradicação das invejas, 
dos ciúmes e dos ódios impotentes”(Ansart, 2004, p. 25). 

Portanto, é compreensível o fato de algumas pessoas manterem 
ressentimentos sobre o regime militar, apesar deste período já ter se 
encerrado. Para alguns integrantes do movimento teatral durante a 
ditadura, as lembranças seguem vivas, e os sentimentos daquela época 
ainda são presentes. Sem dúvida, variam de intensidade, mas não foram, 
por completo, esquecidos. É dessas emoções que advém a necessidade de, 
a partir da conscientização da sociedade através do relato das 
experiências, impedir que episódios semelhantes ocorram e que 
novamente a sociedade encontre-se desprotegida contra o poder estatal. 
No depoimento de Jairo de Andrade, fica evidente esse posicionamento, 
quando defende a necessidade de rememoração: 

É muito bom quando se fala para jovens [...] É muito bom que eles vejam 
que uma geração muito próxima deles sofreu isso. E que sirva de exemplo, 
que não vão no “conto da sereia” [...], nada substitui a democracia e a 
liberdade de expressão do homem. Vamos lutar doidamente para que essas 
liberdades sejam ampliadas, para que se consiga, através da liberdade, 
aperfeiçoar o sistema e o processo que nós vivemos. É isso que eu gostaria 
de deixar para as pessoas. 

Há uma valorização da democracia com base na liberdade a qual é 
oferecida à sociedade, em contraponto com a censura e a repressão, 
características de regimes autoritários. A impotência em que a sociedade 
encontrava-se durante o regime militar, derivada dos limites impostos pelo 
governo, expressada por Jairo Andrade, é sinal de um ressentimento que 
ecoa no presente. 

Na fala da depoente Maria Luiza Martini, também há passagens que 
demonstram ressentimentos, derivados das experiências de impotência e 
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humilhação sofridas durante o regime militar, conforme se observa a 
seguir, quando a depoente relata a cassação de alguns professores do 
Curso de Artes Dramáticas da UFRGS: I 

O segundo semestre do AI-5 veio com a cassação do Gerd Bornhein, do 
Dionísio de Toledo, que era um professor de literatura dramática 
fantástico, e do Ângelo Ricci [...]. Aquilo foi um choque, realmente um 
trauma para nós. Porque não havia uma atividade que pudesse ser 
classificada como subversiva, ou que da nossa parte tivesse uma 
determinação militante.  

O relato evidencia um sentimento de impotência e revolta. Não 
importava as qualidades que os profissionais tinham, elas, mesmo assim, 
não impediram que estes fossem vítimas dos poderes ilimitados dos 
militares. Não havia nenhuma forma de proteger-se contra as ações do 
governo. 

Em outra passagem, a depoente relata sobre um episódio em que 
pessoas, provavelmente integrantes de algum órgão de repressão, 
assistiam aos ensaios de uma peça do Curso de Arte Dramática e 
anunciavam que estavam ali para conferir se os integrantes do grupo se 
“comportavam bem”. Houve, por parte deles, ações provocativas, em que 
ofenderam uma das atrizes. Com isto, um ator reagiu e foi espancado: 

O Caio reagiu, e eles se atiraram e o espancaram. Foi um horror! E mais, 
fechou o teatro e disse que ninguém mais entrava ali. Eles nos prenderam 
dentro do teatro. Isso podia sair no jornal? Alguém ficava sabendo? Não, de 
jeito nenhum.  

Mais uma vez, fica explicitado o sentimento de impotência dos 
artistas. Não havia como denunciar os agressores, pois integravam o 
próprio regime. Não havia como fazer justiça. Tem-se, além do 
sentimento de impotência, de não poder agir, um sentimento de 
humilhação, presente nestas vivências e lembranças. 

Ser humilhado é ser atacado em sua interioridade, ferido em seu amor 
próprio, desvalorizado em sua auto-imagem, é não ser respeitado. O 
humilhado se vê e se sente diminuído, espoliado de sua autonomia, na 
impossibilidade de elaborar uma resposta, atingido em seu orgulho e 
identidade, dilacerado entre a imagem que tem de si e a imagem 
desvalorizada ou difame que os outros lhe infligem (Ansart, 2005, p. 15). 

Assim, sentiam-se muitas pessoas que vivenciaram o regime militar 
e foram vítimas da repressão. Frente ao poder do Estado, todos eram 
impotentes. Prevalecia o sentimento de impotência e de medo, geradores 
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de ressentimentos que acompanharam esses indivíduos. Em seus 
depoimentos, houve momentos em que a voz ficou embargada, e as 
palavras não foram pronunciadas. Algumas experiências de humilhação e 
de amor próprio ferido não puderam ser compartilhadas. 
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La judicialización de la represión a los trabajadores clasistas y 
combativos en Córdoba (Argentina) entre 1969 y 1976. 

ORTIZ, María Laura1 

  

En esta comunicación analizaré la imbricación existente entre la 
violencia política y la cultura obrera en Córdoba (Argentina) a principios de 
los años ´70. Examinaré las diversas formas en que se montó el discurso 
jurídico que justificó la represión estatal y paraestatal ejercida sobre los 
sectores obreros clasistas y combativos; como así también indagaré sobre 
cómo estos grupos adaptaron sus estrategias de acción en ese contexto, 
transformando sus experiencias colectivas.  

En esta oportunidad, el aporte que este trabajo pretende hacer está 
vinculado al abordaje de un tipo de fuentes hasta ahora inexplorado y 
considerados “no tradicionales” para la historia oral: expedientes 
judiciales, conservados en el Centro de Documentación Histórica del Poder 
Judicial de la Provincia de Córdoba (en adelante, CDHPJ).2  

 

Caso 1: La ocupación de la fábrica Fiat Concord en 1973 y el 
silenciamiento de los reclamos de las bases 

Entre el 21 y el 24 de agosto de 1973 la planta Concord de la 
empresa Fiat3 fue tomada por sus trabajadores. Los directivos y empleados 

                                                             
1 Doctoranda del Programa de Historia Oral, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becaria del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). E-mail: malauraortiz@gmail.com 
2 En esta ponencia trabajaré sobre algunos expedientes de la serie denominada 
Judicialización y Política (en adelante, JyP) donde se agruparon causas penales de 
variadas temáticas y períodos históricos, pero que se agruparon bajo el criterio 
general de referenciar casos de abuso de poder, corrupción, y especialmente a las 
desapariciones durante la última Dictadura militar. Por razones de confidencialidad 
exigidos por el CDHPJ, he reemplazado los nombres de los protagonistas de los 
hechos por sus iniciales, las que no siempre se condicen con los nombres reales. 
Exceptuando en el caso de Hugo S. Ochoa, en el que los familiares permitieron 
expresamente la publicación de su nombre completo. 
3 La fábrica Fiat Concord es conocida en Córdoba porque en 1970 las luchas de sus 
trabajadores llevaron a autodefinir al Sindicato de Trabajadores de Concord 
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de jerarquía quedaron como rehenes y se rodeó la fábrica con tanques de 
combustible en forma de amenaza ante posibles desalojos violentos por 
parte de las “fuerzas de seguridad” (Brennan-Gordillo, 2008, p. 193).  

Por ese hecho se iniciaron actuaciones judiciales que derivaron en 
dos expedientes. Uno de ellos, iniciado de oficio por el comisario de la zona 
de la planta (“Actuaciones labradas con motivo de la ocupación de la 
fábrica Fiat Concord por parte de los obreros”, CDHPJ, JyP, Caja 1). El otro, 
iniciado en simultáneo a la toma por el abogado de la empresa (“Denuncia 
formulada por E.L.P. por Fiat Concord S.A.”, CDHPJ, JyP, Caja 1). En ninguno 
de los dos documentos se explicitan los motivos de la toma de la fábrica ni 
están presentes las voces de los trabajadores. Eso sí: en ambos se 
imprimen subjetividades que construyen un discurso judicial en el que se 
caracteriza peyorativamente a los protagonistas reales de la toma. 

En el primer expediente uno de los comisarios sumariantes informó 
que se trataba de “problemas laborales o sindicales”, sin dar más detalles 
de la cuestión. En realidad, a la policía no le preocupaba el malestar de los 
trabajadores, sino la situación de los rehenes que estuvieron “privados de 
su libertad” durante esos tres días. Y para ello pidieron información a los 
                                                                                                                                 
(Si.Tra.C.), como clasista. Sus prácticas de lucha, mientras duró esa experiencia –
hasta 1971- fueron un hito en la historia de las luchas obreras de la ciudad y del 
país, no sólo por su intransigencia a la hora de defender los derechos laborales, 
sino sobre todo porque plantearon la lucha revolucionaria hacia el socialismo como 
paradigma de acción sindical (Flores, 2004, p. 157; Masera, 2010; Bizzi, 2010; 
Fiorito, 2010, Ortiz,2010 c; Archivo del Si.Tra.C. –en adelante A.S.- Subarchivo Nº 1, 
Ficha Nº 1, Doc. 17). Pero en 1973 el sindicato clasista había sido disuelto, el 
gobierno militar le quitó la personería gremial y, en consecuencia, se había iniciado 
un litigio entre la Unión Obrera Metalúrgica (U.O.M.) y el Sindicato de de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (S.M.A.T.A.) en el que se disputaban 
la representación de los trabajadores de la Fiat.  
Para 1973, las diferencias políticas entre la U.O.M. y el S.M.A.T.A. de Córdoba eran 
abismales, en tanto el primero históricamente se había encuadrado en el 
peronismo ortodoxo, esto es, la fracción más conservadora y de derecha del 
peronismo. En cambio el S.M.A.T.A., desde 1972 era conducido por la Lista Marrón 
(o Movimiento de Recuperación Sindical) encabezado por René Salamanca, 
dirigente del Partido Comunista Revolucionario (P.C.R.). De su Comisión Directiva 
participaban militantes de diversas organizaciones políticas y algunos activistas 
independientes, y aunque la historia los reconoce como un gremio clasista en ese 
período, ellos no se definieron públicamente desde ese concepto (Nágera, 2010; 
Ortiz, 2010 a y b).  
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directivos de la empresa sobre la cantidad y situación de los rehenes, 
información que nunca les comunicaron formalmente. Pero a los que 
estaban llevando adelante la medida de fuerza, es decir, a los trabajadores, 
nunca se les inquirió por la situación de los rehenes, cuando en realidad 
eran ellos los responsables de la situación.  

Sobre los protagonistas de la toma, nos dice el policía “Que no se 
hicieron nombre (sic) de los supuestos autores del hecho de privación de la 
libertad, se habló siempre colectivamente”, dando cuenta de la 
imposibilidad de individualizar imputados. En realidad, este dato nos 
demuestra que los obreros de Concord algo habían aprendido de su 
experiencia de lucha y de soportar la represión que siguió a la disolución 
del sindicato dos años antes y la enorme cantidad de despidos que le 
siguió, empezando por toda la Comisión Directiva y casi todo su Cuerpo de 
Delegados y activistas reconocidos. Lo que importaba era la decisión 
colectiva que se había tomado4 y por lo tanto, la comunicación debía 
establecerse en los mismos términos (A.S. Subarchivo Nº 1: Ficha 3, Doc. 
85.; Ficha 3, Doc. 87; Ficha 4, Doc. 129). 

En el otro expediente relacionado con el anterior, el abogado de la 
empresa Fiat denunciaba la toma de la fábrica como “delito de 
usurpación”. Lo interesante es que también se queja de no poder 
individualizar a los “culpables” del delito, pero asegura que hay “quienes 
trabajan en relación de dependencia con la Empresa y quienes resultan 
absolutamente ajenas a ella”. Este no es un dato menor porque está 
indicando que, junto a los trabajadores, habría infiltrados –aunque no usa 
ese término-, hecho que nunca se probó. Lo significativo es que este ha 
sido un argumento muy utilizado a la hora de buscar responsabilidades de 
hechos como éste: indirectamente se apunta a militantes de izquierda, 
activistas, o incluso, a ex dirigentes sindicales que para esa época estaban 
despedidos y buscaban la afiliación al S.M.A.T.A. como una estrategia para 
rearmar la organización dentro de la Fiat. Como veremos más adelante, 

                                                             
4 Antes de la toma, los trabajadores de Fiat realizaron varias asambleas y 
votaciones para elegir el encuadramiento sindical, ganando en todas esas 
oportunidades la opción de la afiliación al S.M.A.T.A. por amplia mayoría (cfr. A.S. 
Córdoba, 21/10/1972 -  Subarchivo Nº 1, Ficha 5, Doc. 171; Brennan-Gordillo, 2008, 
p. 192). 
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para las construcciones de subjetividades políticas, es una elaboración 
recurrente identificar como enemigo a lo externo o lo extranjero. 

Volviendo a este segundo expediente, el abogado argumenta que 
además de la usurpación, también se incurrió en la comisión del delito de 
privación ilegítima de libertad, por mantener en calidad de rehenes dentro 
del recinto fabril a personal perteneciente a la Empresa. Como agravante 
de este delito, menciona el abogado, se cometieron “amenazas a la 
integridad física de las personas” al rodear la fábrica con tanques de 
combustibles” (CDHPJ, JyP, Caja 1). 

Esta práctica de tomar la fábrica y rodearla con combustible, 
manteniendo a los directivos como rehenes, también formaba parte de 
repertorios de confrontación que el clasismo había dejado como sello 
entre los trabajadores de la Concord. Las “huelgas salvajes” eran métodos 
de acción directa y autoorganización por fuera del marco de la legalidad 
burguesa (Werner-Aguirre, 2009: 86) de las que no se tenía testimonio 
desde la época de la Resistencia Peronista (Brennan-Gordillo, 2008, p. 
128). 

Como no podía ser de otra manera el abogado pide, en nombre de 
sus empleadores, que se detenga y procese a los responsables y partícipes 
del delito. Nada dice sobre los motivos de la toma, ni de la trayectoria de 
conflictos sindicales y laborales que desembocaron en este hecho. Parece 
que deshistorizar conflictos es otra estrategia muy útil para quienes no 
quieren dar cuenta de responsabilidades.  

Finalmente, y ante el inminente desalojo a través de la represión, 
los trabajadores decidieron liberar el establecimiento.5 Antes de esa 
decisión, el Jefe de Policía de la Provincia se apersonó en la planta, para 
intimar a los obreros a que depongan su postura, “entrevistando a cinco 
personas que solo quisieron identificarse como dirigente (sic) gremiales de 
                                                             
5 En cambio, Brennan y Gordillo explican que esta toma finalizó luego de que los 
obreros decidieron enviar a Salamanca a negociar en Buenos Aires con el ministro 
de Trabajo Ricardo Otero, entrevista lograda gracias a la mediación del gobernador 
Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López. En Buenos Aires, Otero se 
comprometió a resolver la cuestión en 90 días, promesa que no cumplió. Pero de 
alguna manera, estas negociaciones del S.M.A.T.A. con los ex trabajadores afiliados 
al Si.Tra.C. coadyuvaron a su enfrentamiento con las cúpulas sindicales del propio 
S.M.A.T.A. central y de algunos sectores del gremialismo local, incluso con el mismo 
Atilio López (Brennan-Gordillo, 2008, p. 193). 
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esa planta metalúrgica”. El Policía Jefe dice que sus intentos de convencer 
a los obreros fue infructuosa y que advirtió “en dichos individuos una mala 
disposición para el diálogo, una rigidez chocante en sus posturas y hasta 
algunas expresiones que podrían estimarse como de advertencia o 
amenaza ante cualquier intervención policial”.  

En estos dos expedientes se puede observar cómo el discurso 
judicial recrea significaciones sobre los protagonistas obreros (hostiles, 
rígidos en su postura, sin disposición al diálogo, que amenazaban la 
intervención policial, incluso infiltrados no trabajadores, gente que se 
niega a identificarse). Se los presenta como delincuentes y violentos por 
“atentar” contra las vidas de los rehenes y los bienes de la empresa 
multinacional. Hablando en términos foucaultianos, esto pone en 
evidencia como la práctica judicial construye verdades a partir de la 
elaboración de estas subjetividades (Foucault, 1984, p. 17), pero 
deshistorizando el conflicto y silenciando las voces de sus verdaderos 
protagonistas. 

 

Caso 2: Cuando ser combativo tiene sus riesgos: la desaparición de Hugo 
Ochoa  

El 12 de noviembre de 1975, a las 4 de la madrugada, un grupo que 
se identificó como de la policía allanó el domicilio de Hugo Ocho y se lo 
llevaron detenido. Ochoa era un trabajador de la sección de Servicios 
Generales del Ministerio de Bienestar Social y hacía un mes era delegado 
de su sección. Nunca más se supo de su paradero (Córdoba, 15/11/1975, p. 
7) hasta que en el año 2005 y gracias al trabajo del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) y de los organismos de Derechos humanos, se 
pudieron recuperar sus restos óseos (XY, 2011). 

Cuando se produjo la detención, la esposa de Ochoa inició 
denuncias que derivaron en un expediente judicial (“Actuaciones labradas 
con motivo de la privación ilegitima de la libertad donde resultara 
damnificado Hugo Stanislao Ochoa”. CDHPJ, JyP, Caja 1). Para la 
investigación del caso, las primeras declaraciones las hicieron cuatro 
personas que trabajaban en la misma repartición que Hugo. Los 
interrogados dijeron desconocer el secuestro, sus motivos, e incluso 
algunos negaron conocer a Hugo Ochoa. No obstante, en sus declaraciones 
dan algunos datos que son significativos: uno de ellos, V.M., reconoció ser 
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“militante del Comando de Organización del Movimiento Peronista” y dijo 
que su “trabajo se basa en cooperar con el Gobierno de esta Provincia”, 
para lo cual se desempeña en la Casa de Gobierno y en el Ministerio de 
Bienestar Social. V.M. dice que conocía a Ochoa, pero que no tenía un 
vínculo de amistad ni compañerismo, y recuerda que una vez conversó con 
Ochoa sobre la situación política “notando que tenían diferencias en la 
forma de pensar la aplicación de la doctrina justicialista” (CDHPJ, JyP, Caja 
1). 

Hugo también era peronista pero era opositor del Comando de 
Organización Peronista que adscribía a la rama ortodoxa y fascista del 
peronismo. Ochoa en cambio estaba vinculado con la rama progresista del 
peronismo, representada por el entonces ex gobernador Ricardo Obregón 
Cano y el vicegobernador Atilio López6 (XY, 2011).  

Entre estas dos ramas no había posibilidad de una convivencia 
pacífica. Y Hugo lo sabía. Por eso, el mismo día que fue elegido delegado 
del SEP tomó ciertos recaudos: trasladó los dormitorios de sus hijos hacia 
la parte de atrás de su casa, con el argumento de que “andan poniendo 
bombas”7. Y quizás por eso Hugo fue el único que entendía lo que estaba 
pasaba cuando allanaron su casa, razón por la cual pidió que no abrieran la 
puerta, diciendo que lo buscaban a él y que “lo iban a matar” (XY, 2011). 
Hugo sabía de qué se trataba, porque además de haber recibido amenazas 
telefónicas (CDHPJ, JyP, Caja 1) y de otros tipos (XY, 2011); él conocía el 
caso de Luis Márquez, un obrero de la fábrica Transax que había sido 
secuestrado y asesinado unos días antes que él (Nágera, 2010; XY, 2011; 
Córdoba, 28/10/1975, p. 4 y 29/10/1975, p. 4). Y también, porque sabía 
que su postura inquebrantable contra ciertos funcionamientos del 

                                                             
6 Atilio López, dirigente de la Unión de Tranviarios Automotor, que llegó a ser 
vicegobernador de Córdoba en 1973, derrocado junto con Obregón Cano en 1974 
por el golpe policial conocido como “Navarrazo”, fue finalmente asesinado por la 
Triple A en Buenos Aires en septiembre de 1974.  
7 Y eso efectivamente se veía, se escuchaba y se leía en los diarios: por ejemplo 
cuando explotaron bombas en el local de la CGT local (Córdoba, 01/10/1975, p. 4) o 
cuando tirotearon la casa de Segundo Francisco Heredia, delegado de Fiat Concord 
(Córdoba, 14/10/1975, p. 4). Además de estos casos en Córdoba,  trascendió el 
caso de la desaparición de un sindicalista en San Luis (Milos Sustersic, secretario 
general de la Unión Nacional Civil de la Nación –UPCN-), Córdoba, 25/11/1975, p. 1; 
y el caso del asesinato de Pedro Alberto Sabao, un gremialista peronista en Rosario, 
Córdoba, 29/11/1975, p. 3.  
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ministerio de Bienestar, molestaban a los más poderosos: Hugo había 
anunciado que organizaría una asamblea en la “que iba a destapar la olla”, 
denunciando “autos que no eran de la repartición, donde cargaban 
combustible personas armadas” (XY, 2011). 

Volviendo al expediente, pareciera que en la investigación que se 
llevó a cabo para averiguar el paradero de Ochoa y los responsables del 
hecho, aportó más datos el SEP que la misma policía. El gremio elevó una 
nota al entonces interventor de la provincia, Bercovich Rodríguez donde, 
entre otras cosas, explican cómo funcionaba internamente el Ministerio de 
Bienestar en esa época, en que había gente que no era empleada de la 
repartición y que circulaba armada y utilizaba recursos del ministerio. Esa 
misma gente es a la que se citó a declarar y dijo desconocer todos los 
hechos. Dice el comunicado del SEP:  

Se ha tenido conocimiento que personas extrañas a la Repartición en 
número de 4 a 6 estuvieron alojadas entre el 15 y 30 de octubre próximo 
pasado en dependencias de la Repartición de Servicios Generales con 
conocimiento de los Jefes L. y O. Estas personas fueron luego trasladadas a 
la Capital Federal en el camión Mercedes Benz que responde al número 
interno 16 de la Repartición, con un chofer oficialmente asignado (…) A la 
mencionada Repartición concurrían normalmente en horarios de trabajo y 
tomaban acto de disposición sobre vehículos y combustibles dos personas 
que responden a los nombres de E.B.R. y V.M., con pleno conocimiento y 
consentimiento de los responsables L. y O. 

Se habría observado en la Repartición que en oportunidad de la presencia 
de las personas extrañas antes referidas, se observaron que estos limpiaban 
granadas de mano y que las mismas eran guardadas en cajas (…) Esto era de 
conocimiento del delegado Ochoa y de otros dirigentes del SEP, y antes (sic) 
los reclamos de los compañeros Ochoa manifestó “Que a todos estos que 
andan limpiando granadas, los vamos a echar…”. Que también se supo que 
Ochoa había tenido una discusión con V.M. y que por ese motivo tenía 
miedo de que “lo hicieran bosta” (CDHPJ, JyP, Caja 1). 

Pero además, la gente del SEP brinda más información sobre el auto 
con que se produjo el secuestro de su delegado: 

El secuestro se produce el día 12 del corriente a la madrugada. 
Aproximadamente a las 24 horas del día anterior un vehículo de color 
oscuro marca Ford Falcon habría hecho tareas de reconocimiento a marcha 
lenta por el frente de la casa de Ochoa (…) Se tiene conocimiento que un 
vehículo marca Ford Falcon patente X 135534 color oscuro el día 11 de 
noviembre, siendo aproximadamente las 21 y 25 horas carga 48 litros de 
nafta, habiendo firmado el vale el señor E.B.R. Este señor (…) era postulado 
subjefe de la repartición y a su designación se había opuesto el personal, 
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habiendo hecho gestiones para evitarla los delegados entre los que se 
encontraba el compañero Ochoa (CDHPJ, JyP, Caja 1). 

En la declaración del secretario general del SEP, se agrega que estas 
personas que circulaban armadas por la repartición “se les llamaba los 
tucumanos”. También declaró que sabía que en el taller de la División 
había otros dos autos, un Fiat 600 con patente tucumana y otro Rambler 
oscuro, que estuvieron unos allí desde unos días antes del secuestro de 
Ochoa (CDHPJ, JyP, Caja 1). 

Por ese testimonio, se citó a declarar a Antonio Morales, director de 
Servicios Generales y Movilidad del Ministerio de Bienestar Social en ese 
momento. Morales acepta que conoce ese Fiat 600 y Rambler que 
mencionó el dirigente del SEP, pero que “no están bajo su responsabilidad. 
Que ingresaron por orden de la superioridad y que pertenecen 
aparentemente al Comando de Organización Peronista, que dicha 
organización, cree el declarante, que cumple funciones políticas dentro del 
peronismo. Pero que desconoce su filiación” (CDHPJ, JyP, Caja 1). 

En estos testimonios se explicitan las vinculaciones entre estas 
“patotas”, el Comando de Organización Peronista y el gobierno provincial 
(bajo intervención del gobierno nacional). Pero en las versiones oficiales de 
la historia, estas relaciones quedaron a un lado, como si recién a partir del 
24 de marzo de 1976 la represión a los activistas y militantes populares se 
hubiese realizado desde el aparato estatal.  

Sin embargo, los relatos oficiales si elaboraron otras vinculaciones, 
que en muchos casos se sobredimensionaron para justificar la represión; 
por ejemplo, las conexiones entre las organizaciones armadas y los 
sindicalistas combativos. En este caso analizado, cuando se produjo el 
secuestro, los supuestos policías ingresaron en los dormitorios y 
despertaron a los hijos pequeños apuntándolos con armas largas y dando 
vuelta los colchones mientras preguntaban “¿donde están las armas?”. A 
Hugo lo interrogaron y le inquirían por “las armas” y “los papeles (…) o sea, 
panfletos, buscaban, no sé qué habrán buscado” (XY, 2011). En un 
comunicado de la CGT local denunciando la desaparición de Hugo, decían 
que se trataba de “otro eslabón de la escalada de violencia para justificar, 
con la subversión, el golpe orquestado contra el gobierno justicialista” 
(Córdoba: 15/11/1975, p. 7). 

Estos testimonios nos llevan a reflexionar sobre la inutilidad de la 
diferenciación entre las nociones de represión estatal y paraestatal a la 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
610                                                                                      [anais] 

que suele recurrirse para explicar la diferencia entre las modalidades de 
represión antes y después del golpe de Estado de 1976. En efecto, las 
modalidades de represión tuvieron una continuidad antes y después del 24 
de marzo de 1976; pero también tuvo una continuidad el blanco que esta 
represión se buscó, y los argumentos con los que justificó su accionar. 

 

Caso 3: La docencia es un ejercicio de subversión  

En un expediente iniciado el 22 de septiembre de 1976, unos meses 
después de haberse iniciado el golpe militar, se denuncia la desaparición 
de M.Z.E., una profesora de nivel secundario que fue detenida en su 
domicilio una madrugada de julio de ese año (“Denuncia formulada por 
Z.A.E.”, CDHPJ, JyP, Caja 5). Según el testimonio de la madre de la 
desaparecida, el allanamiento lo produjo un grupo vestido de civil 
compuesto por “dos hombres y una barra de muchachos de 
aproximadamente 20 años siendo estos últimos seis o siete”. Aunque 
dijeron ser policías, la mujer lo descreía porque “a uno de ellos lo reconoce 
del barrio, el que se encontraba embozado hasta la nariz. Que esa persona 
de la cual sospechaba sería de apellido L. y vive en la misma cuadra”. Otra 
vez se plantea la cuestión de la participación de civiles en las “patotas” que 
ejercieron la represión estatal.  

Este grupo pidió requisar la casa con absurdos argumentos, ocasión 
en la que se llevaron detenida a la muchacha, para lo cual “le pusieron una 
venda en los ojos y le ataron las manos, llevándose además todo lo que 
encontraban a mano, como carteras, dinero, frazadas, y todo elemento 
que quisieron llevar”. Además de las pocas pertenencias, declara la madre, 
también “en una colcha se llevaron una enciclopedia completa de libros 
´soviéticos´, que su hija tenía, donde relataban la vida de Rusia y sus 
fábricas”. Con ese último dato, ya tenemos un indicio bastante significativo 
de por qué se la llevaron. Pero veamos lo que sigue. 

En noviembre de 1976 un policía interrogó a la directora del Liceo 
de Señoritas “lugar donde era profesora de francés la desaparecida” y la 
directora relató que en sus clases, la profesora hablaba con una alumna “la 
cual repartía panfletos y oraba sobre temas izquierdistas, y decía que el 
mejor partido era el Socialistas de los Trabajadores, del cual era miembro 
al igual que la señora profesora, adherida además al C.A.M.I.T. (rama 
docente izquierdista) y a la Unión de Educadores de Izquierda”. Además, 
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asegura la directora, “una tarde encontró a la profesora (…) en la sala de 
profesores leyendo el libro de el (sic) ´Capital de Carlos Marx´, de 
procedencia soviética”. El policía remata su informe concluyendo 
enfáticamente que: “dadas las circunstancias y características que rodean 
al suceso se tiene la seguridad de que se trata de un hecho de índole 
subversivo”. 

Nótese cómo, tanto en este testimonio de la directora como en el 
anterior de la propia madre de la “desaparecida”, la bibliografía es 
mencionada sugestivamente como causal de la detención. Pero también, 
se remarca su procedencia soviética (a pesar de que Marx no fue 
contemporáneo a la Revolución Bolchevique, ni tampoco vivió en Rusia). 
No se explica qué dice “El Capital”, ni siquiera se menciona la palabra 
socialismo o comunismo, pero pareciera que con sólo mencionar Marx ya 
se está hablando de algo nocivo por su característica extranjera. Aquí, de 
nuevo, descontextualizar, deshistorizar ciertos componentes históricos, 
benefician al interlocutor que está ensamblando significaciones y 
subjetividades.  

Aquí, al igual que en la construcción de significados del discurso 
montado en los expedientes sobre la toma de la Fiat Concord, los 
causantes del problema son externos (externos al grupo de trabajadores 
de la fábrica y/o bibliografía procedente del extranjero) y de esa 
característica deriva justamente su potencial peligro subversivo. Para este 
tipo de discursos, las ideas de izquierda o socialistas están enraizadas en 
“lo soviético”, es decir, no formarían parte de “nuestra” cultura.  

Además, aquí subyace la justificación del secuestro y desaparición 
de la profesora porque era “subversiva”, y esto se asocia a su literatura 
secuestrada junto con ella, como también a su supuesta práctica docente 
“izquierdista”, a su militancia en el PST y a su activismo sindical dentro del 
CAMIT y la Unión de Educadores de Izquierda. La construcción de verdad 
de este instrumento judicial, si pensamos en términos de Walter Benjamin 
(1995, p. 24), supone que el Estado -aún recurriendo al aparato 
paraestatal- está ejerciendo una violencia justa; en contraposición a los 
fines injustos, nocivos –pero no explicitados- que tendría la subversión, lo 
soviético, lo izquierdista y el activismo sindical.  

Hay otro dato en este expediente que excede lo anecdótico: la 
directora explica al policía interrogador que el día 24 de marzo de 1976, 
“cuando asumió la Junta Militar, sugestivamente la señora (…), solicitó 
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licencia sin goce de sueldo no volviendo más hasta la fecha a cobrar sus 
haberes que se le adeudan”. Evidentemente, esta joven docente sabía que 
era buscada y se cuidaba de ser un blanco fácil. Bueno, evidentemente 
esta práctica de resistencia a la represión no fue tan eficaz, ya que ni 
siquiera se mudó de residencia y fue justamente de allí desde donde la 
secuestraron.  

 

A manera de conclusión: la cultura obrera y la violencia política 

Hemos visto a lo largo de este trabajo cómo el discurso judicial 
reflejó una serie de significaciones sobre los hechos de violencia política en 
los que los protagonistas fueron trabajadores. Si bien estas significaciones 
políticas se tradujeron en violencia y represión, de alguna manera 
demuestra que la violencia política era una parte determinante de la 
cultura obrera.  

Cuanto interpretamos estos documentos desde la perspectiva 
marxista de Raymond Williams, y hablamos de una fuerza determinante, 
estamos pensando en “una fijación de límites (…) un ejercicio de 
presiones”. Pero no en una fuerza abstracta, externa a las personas, que 
guía sus actos; sino límites internalizados y convertidos en voluntades 
individuales y sociales (Williams, 2000, p. 107). Por eso podemos pensar 
que los trabajadores que protagonizaron los hechos aquí descriptos, 
conocían esas fuerzas determinantes por la violencia política; y actuaban 
en consecuencia.  

Pensar la cultura en términos de Raymond Williams, requiere 
enfocarla “como un ´proceso social total´ en que los hombres definen y 
configuran sus vidas” y que nos acerca a un corpus ideológico organizado 
en un “sistema de creencias o de significados y valores” compartidos 
(Williams, 2000, p. 89, 129). Sin embargo, hay que tener ciertos recaudos a 
la hora de pensar la cultura obrera, en tanto su corpus “es siempre por 
fuerza algo más que el producto de una sola clase” ya que “una clase 
dominante puede controlar en gran medida la transmisión y distribución 
de toda la herencia común” (Williams, 2001, p. 262-263). Para eso se 
construyen significados culturales hegemónicos que reflejan “la 
dominación y subordinación de clases particulares”, pero no debemos 
pensar ese proceso como una uniformidad estática y abstracta, sino como 
una construcción que debe ser recreada, defendida y modificada 
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constantemente. Y por eso es continuamente resistida, limitada, alterada, 
desafiada en la práctica (Williams, 2000, p. 132, 134). Esta construcción 
hegemónica es la que se edificó en el discurso de la institución judicial, 
representada en los documentos examinados a lo largo de este trabajo. 
Pero esas construcciones hegemónicas también fueron resistidas por los 
trabajadores y sindicatos; resistencias que no pueden pensarse por fuera 
de la experiencia material de los individuos y la sociedad en su conjunto. 
Pero que, también, fueron resistencias exiguas, desorganizadas, 
individuales, en fin: precarias. 
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MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIAS DO FAZER-SE PROFESSOR (A) 
NAS ESCOLAS MULTISERIADAS EM SANTA CATARINA1 

Elison Antonio Paim2 

 

Na região Oeste de Santa Catarina, as atividades educacionais 
foram sendo formalizadas com o processo de colonização, especialmente, 
a partir do primeiro quartel do século XX. Nos primeiros tempos da 
colonização as atividades se restringiram a algumas comunidades em que 
pessoas de forma individualizada preocupavam-se em escolarizar seus 
filhos. Assim, em algumas comunidades formadas por descendentes de 
italianos e, especialmente, nas comunidades de descendentes de alemães 
foram sendo construídas as primeiras salas de aula. Estas, geralmente, 
estiveram vinculadas as igrejas quando alguma pessoa da comunidade – 
em alguns casos os pastores - que estivesse estudado um pouco se 
encarregavam de alfabetizar e ensinar a fazer contas. As aulas, via de 
regra, eram realizadas nas línguas de origem – alemão e italiano – pois 
havia uma quase total ausência do Estado enquanto promotor da 
educação até a década de 1940. 

Com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o governo brasileiro 
proibiu que os imigrantes e seus descendentes falassem em suas línguas e 
dialetos de origem. Dessa forma muitas escolas foram fechadas ou 
proibidas de ensinar em outras línguas que não o Português. Esse processo 
foi conhecido como Nacionalização da Educação. A partir de então, 
intensificaram-se as preocupações governamentais em levar uma 
educação mais formal para que, dentre outras coisas, os alunos fossem 
ensinados a falar português. Podemos, assim, visualizar que havia uma 
diversidade de formas escolares de iniciativa particular, pública, religiosas, 
confessionais, estatal, comunitárias. 

                                                             
1 Esta comunicação é oriunda de projeto de pesquisa financiado pelo Fundo de 
Amparo a Pesquisa da Unochapecó – FAPE e pela Fundação de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina – FAPESC. Foi desenvolvida em 
vários municípios da região Oeste do Estado de Santa Catarina. Contou com o 
trabalho dos bolsistas: Lucélia Felipetto, André Detoni, Carla Riva, Raquel Dalcero 
em cada um dos subprojetos. 
2 Professor no curso de História da Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
- Unochapecó. Doutor em Educação pela Unicamp.  
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Nesse contexto, um elemento fundamental para desencadear o 
processo de escolarização massiva da população oestina foram às 
professoras e professores. Sabemos que em outros tempos, 
particularmente nesta região, professores eram “artigo de luxo”, pois 
poucos eram aqueles que se dispunham a ensinar as crianças.  

Com esta pesquisa procuramos dar visibilidade aos sujeitos 
realizadores da escolarização. Estamos nos pautando em questões 
norteadoras como: Afinal quem eram esses homens e mulheres que 
assumiam a tarefa de escolarizar crianças? Qual era sua escolaridade? 
Onde estudaram? Possuíam formação específica para ser professor? Como 
e onde ensinavam? O que ensinavam? Como preparavam suas aulas? O 
que ensinavam? Possuíam uma metodologia própria, seguiam cartilhas? 
Havia um controle governamental? Quem mantinha seus salários, se é que 
existiam? Como eram preparados para ser professor? Quem os preparava?  

Os dados foram buscados numa perspectiva qualitativa, 
especialmente, através de depoimentos orais de professoras e professoras 
que em algum momento trabalharam em escolas multiseriadas. 

 A identificação dos professores ocorreu através de informações 
coletadas com as escolas, secretarias municipais de educação, 
coordenadorias regionais de educação, indicações de pessoas que 
conheciam algum professor ou professora com o perfil desejado que se 
disponha a ser entrevistado, bem como os indicados pelos próprios 
entrevistados. Uma forma que possibilitou o contato com grande número 
de professores foi através do departamento de aposentados do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina – SINTE, na 
coordenadoria regional de Chapecó. 

Ao coletar os depoimentos orais gravados apresentamos algumas 
questões chaves para que pudessem dar início às falas, porém os 
depoentes puderam expor sobre tudo o que entendessem como 
necessário para esta pesquisa. Após a coleta gravada, fizemos a transcrição 
e textualização, para posterior análise, confronto com outras fontes e 
referencial teórico e finalmente, a escrita do texto. Como fontes auxiliares 
de pesquisa utilizamos materiais usados pelos professores que resistiram à 
ação do tempo. 

O desenvolvimento deste projeto em suas diferentes etapas adotou 
os procedimentos próprios da produção historiográfica e educacional. Ou 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
618                                                                                      [anais] 

seja, quando o trabalho é realizado com fontes orais adotamos o 
procedimento do trabalho com fontes orais desenvolvidos por Alessandro 
Portelli (1997a; 1997b; 1997c; 2004), Marieta de Moraes Ferreira (1994a; 
1994b; 1996), dentre vários outros. Quando do trabalho com fontes 
escritas adotamos os procedimentos desenvolvidos por Edward Thompson 
(1981; 1998), Jacques Le Goff (1994), Yara Khoury (1991; 2004), Déa 
Fenelon (1991; 1992; 2004). E ainda, quando trabalhamos com memórias 
adotamos a perspectiva de Walter Benjamin (1994; 1995).  

Neste espaço, enfatizaremos as experiências vividas pelos 
professores e professoras ao trabalhar nas escolas multiseriadas em 
comunidades rurais. Enfocaremos basicamente como se relacionavam com 
as comunidades nas quais as escolas estavam inseridas. 

A comunidade geralmente estava presente no trabalho da escola, 
os conselhos de classe estavam sempre lotados, os pais compareciam 
sempre, estavam em sintonia com o aprendizado dos filhos. Quando era 
necessária a ajuda destes para a realização de festas voltadas à 
arrecadação de verbas para a escola todos estavam dispostos a ajudar. 
Estas festas eram organizadas primeiramente pelos professores e ao final, 
tudo o que arrecadavam servia para a manutenção da escola. 

Para a professora Carmem, a comunidade foi essencial para a escola 
entrar em funcionamento. A dedicação de todas as famílias possibilitou 
que a escola funcionasse, pois como a comunidade era pobre não havia 
qualquer forma de construir um prédio próprio para a escola, sendo assim, 
utilizava-se uma casa, o salão comunitário ou até a própria igreja em 
alguns casos.  

Quando eu fui trabalha nessa escola era uma escolinha abandonada, 
praticamente ela estava no meio da capoeira como agente diz, e daí a gente 
convoco os pais fez uma limpeza geral, fez uma horta, limpo a escola, pinto 
por dentro, coloco cortina, e agente, assim, passava ate cera no chão. Ai as 
crianças cuidavam tanto da escola como se fosse a casa deles, então a gente 
adaptava assim, então a criança deixava o calçadinho dela lá na porta, na 
areazinha que tinha, por que tinha bastante barro, não tinha asfalto em 
lugar nenhum e nem calçamento, e muito menos brita, assim, no chão, era 
barro mesmo. 

 Segundo a professora Anita a comunidade se dedicava o máximo 
possível em ajudar a escola, e esta ação comunitária era essencial, pois as 
escolas não recebiam verbas governamentais. Para suprir as necessidades 
básicas eram organizadas festas para arrecadar fundos para a reforma, e 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
619                                                                                      [anais] 

manutenção da estrutura escolar. Além desta ajuda voltada à estrutura 
física, os moradores ajudavam também na limpeza externa. Vejamos: 

[...] a gente teve uma boa relação com a comunidade, por que quando a 
gente precisava, por exemplo, na construção desse ali, a gente recebia 
doação de madeira. Se precisasse trabalhar,  que o terreno era uma quadra, 
eles vinham limpar, eles tavam sempre prontos. E pra angariar fundo 
também, por que não tinha verbas como tem hoje, daí a gente fazia as 
festas no dia sete de setembro, fazia as festas ... Programava festas, e, 
assim, a gente angariava fundo pra conservar o que ta ai hoje. 

Dentro destas despesas supridas pelo dinheiro das festas não estava 
à merenda. Nas escolas mais antigas a merenda era trazida pelos alunos de 
casa e, muitas vezes, dividida com os colegas. Nos casos em que a merenda 
era mandada pela prefeitura, nas escolas mais novas, os professores 
entravam em cena e desempenhavam mais uma função: preparar o lanche 
para as crianças. 

As festas da escola também eram organizadas pelos professores. 
Como a professora Benilde descreveu, as festas eram organizadas com 
muita alegria, pois o desejo das professoras era de mostrar como a escola 
era importante para a comunidade, e que não fazia eventos apenas para 
arrecadar fundo, mas também para a alegria dos moradores. 

[...] A meu Deus do céu, sete de setembro era uma maravilha, nos tinha... eu 
mandei comprar os tambores, né? Não é Anita? O falecido meu marido foi 
buscar os tambores. A meu Deus, a gente daqui não conhecia. Coitada! 
Bom, daí então depois se formou a banda Anita, por que quem batia quem 
sabia bate. 

Quando não havia verba suficiente na escoa para comprar o que era 
necessário para as festas e até para o dia a dia do ambiente escolar, como 
relata a professora Benilde, os próprios docentes procuravam outros meios 
para comprar o necessário, muitas vezes, usavam o seu próprio dinheiro. 

Olha uma parte eu fiquei pra pagar, né? Por que a taxa escolar era seis 
cruzeiros o ano, mas ninguém tinha dinheiro aqui. Meu Deus do céu, né? 
Então, eu falei lá com o inspetor escolar, ele me arrumou tudo. E 
devagarinho então, nos fomo pagando, um poco eu, um poco outra 
professora, a sociedade assim, a taxa escolar. Mas, comprar panos pra 
limpeza, compra balde, compra tudo que era pra limpeza, não chegava à 
taxa escolar. 

Na comunidade havia outras atividades que só poderiam ser 
desempenhadas pelos professores, considerados pessoas de boa índole e, 
por saberem ler e escrever. As atividades da igreja estavam ligadas 
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diretamente à escola, algumas festas eram realizadas na escola para ajudar 
financeiramente a igreja e vice-versa. Além disso, os professores estavam 
envolvidos com a catequese e com as cerimônias dominicais. Os títulos 
eleitorais também eram confeccionados pelos professores, estes iam de 
casa em casa recolhendo dados para o cadastro e posterior entrega do 
título a todos da comunidade. 

Em muitas comunidades praticamente toda a movimentação da 
comunidade e da escola girava em torno do professor ou professora. Isso 
nos reporta a fala da professora Aurora de Coll: “Trabalhava com três 
series e fazia a merenda, fazia limpeza, fazia horta, plantava tudo... Fazia 
tudo junto com os alunos”. 

Em alguns casos, mesmo não tendo formação alguma, além de 
ensinar, praticava enfermagem – a própria vacinação era feita pelos 
professores -, contabilidade, psicologia. A limpeza e conservação da escola 
eram monitoradas pela professora, geralmente, a única funcionária, a 
responsabilidade daquele ambiente era única e exclusivamente sua. Por 
tantas atividades desempenhadas na e pela comunidade, os professores 
conquistavam a confiança dos pais dos alunos, e para estes o valor dos 
docentes era inigualável. Portanto, quando eram realizadas reuniões na 
escola, os pais compareciam em peso. 

Nas reuniões com os pais, que, aconteciam a cada um mês, era 
colocado em discussão, o relacionamento entre os alunos, o desempenho 
destes, além das obrigações da comunidade para com a escola. A 
professora Zelinda rememora essas reuniões. 

A gente fazia todo mês reunião. Todos os meses...  Era registrada em ata 
tudinho, tinha uma diretoria, tinha o presidente da escola, o vice, o 
tesoureiro, secretário no caso era sempre um professor né e conselho fiscal 
que quando a gente precisava a gente convocava. O presidente a gente 
dizia: ó, hoje tem que poda as árvores, não dá pra poda as arvore da escola 
com os alunos, então, vamos convocar quem pra podar as arvores? Os 
alunos limpá o pátio, mas tinha que podar as árvores.  

Além das atividades em sala, os alunos eram levados pela 
professora até o pátio da escola e ajudavam na limpeza. Reportamos-nos 
então, a fala da professora Zelinda quanto à contribuição do aluno nas 
tarefas extraclasse. 

 A gente tirava um dia, vamos dize assim, amanha vocês vem com qualquer 
roupa, e vamos pra horta.  Outro dia um sábado daí, todo mundo com a 
enxadinha, vamos carpir no pátio né, daí era cento e poucos alunos carpindo 
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e quando uns carpiam, outros iam limpa a sala de aula, daí era esfregada as 
carteira, as parede, deixava um brilho.  

As relações com as comunidades estavam presentes também nas 
aulas, pois a vida cotidiana dos alunos era tema para as aulas. Por 
exemplo, em Matemática, era utilizada a comercialização dos produtos 
agrícolas que saiam da roça dos seus pais. Eram analisados quanto os pais 
iriam ter de prejuízo, ou de lucro. Também eram realizadas contas de 
divisão ou de multiplicação através dos produtos que eram vendidos e 
comprados. Utilizando o dia-a-dia do aluno, o professor o cativava pela 
relação empreendida entre os dois mundos e, assim, talvez aprendessem 
com maior facilidade devido à proximidade entre o estudado e o vivido. 

 Outra atividade realizada era a medição de terras. Com o uso de 
uma trena, muitas vezes improvisada, os alunos eram levados até um 
campo de futebol ou ao redor da própria escola para medir seu 
comprimento e sua largura.  

A professora Carmem narrou que, no início, quando a escola em 
que lecionava, ainda não havia sido organizada pela secretaria da 
educação, as atividades que ela realizava em classe não possuíam um 
plano pré-definido para seguir, era elaborado apenas um roteiro. 

Não tínhamos que segui o planejamento. Então, nos tínhamos assim, a 
primeira serie era alfabetização. Alfabetização que agente adotava muitos 
métodos... Trabalhei com o método eclético...  A gente criava os cartazes de 
experiência, da vivencia do aluno, por exemplo, o interior então a gente 
estudava vamos supor os animais, então dava dentro da unidade dos 
animais... Formava a palavra vaca, e assim... Se usar a silaba, por exemplo, 
da palavra vaca, daí vaca ia pra palavra cavalo, e assim nós ia... E, a gente 
tinha assim, sempre unidades na alfabetização, então, a unidade as frutas, a 
unidade os animais, a unidade as plantas e, assim ia indo. Usava coisas mais 
da natureza, da localidade, da vivencia deles. 

Como os conteúdos ainda não vinham definidos da secretaria, a 
professora passava aos alunos o que sabia, ou seja, segundo a professora 
Carmem, “[...] tudo que era valido, que você via, que você conhecia, você 
passava pras crianças”. Sendo assim, tudo que foi aprendido pelos 
professores enquanto estavam em sala de aula como alunos e durante sua 
vida, era considerado conteúdo para trabalhar com as crianças enquanto 
não havia contato com a secretaria da educação.  

Como o professor Genésio narrou:  
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Nos primeiros três, quatro anos, ma nem eu falava em planejamento, pra 
mim não. Eu dava... assim, vinha pra aula daí tinha uns livros lá. [...] Ma 
também eram assim, agricultores, né? Sabiam se defende naturalmente. 
Diploma eu não tinha, era só o primário né.  

Tudo o que estava presente nesse pequeno espaço da vida rural das 
pessoas, na medida do possível, era passado aos alunos. Como nos colocou 
Genésio: “[...] você se promove, por que você sabendo bem o Português e 
a Matemática, né? Aí o resto você leva na garupa também, né?”. 

Em alguns casos, os alunos estudavam muito mais sobre a vida da 
comunidade e seu cotidiano quando estudavam nas escolas localizadas em 
comunidades do interior. Porém, com o passar do tempo, especialmente a 
partir do final dos anos 80 do século XX, aconteceu o processo de 
nucleação das escolas - os alunos passaram a ser reunidos em escolas com 
um professor para cada série ou para cada disciplina e, assim, foi 
acontecendo um distanciamento entre o que a escola ensinava e a vida 
cotidiana. A professora Neadite que viveu a experiência de ver as escolas 
de sua comunidade sendo fechadas e os alunos levados para uma escola 
em outra comunidade. 

Esses núcleos, eles enxugaram essas escolinhas, e essas escolinhas foram 
desativadas, essas escolinhas do estado, que eu lamento muito por essas 
escolinhas terem sido fechadas... Porque na época a gente estudava as 
comunidades, pra permanecer, pra continuar a vivencia progredir, se 
fortalecer. Nós tínhamos textos, assim, tínhamos no currículo assuntos do 
estudo da comunidade. 

Para manter seus alunos na comunidade, como relata a professora 
Neadite, em sala de aula textos especiais sobre a historia local eram 
estudados. Estes textos continham informações sobre os primeiros 
habitantes da cidade, como eles chegaram até a mesma, por que se 
estabeleceram nestas terras e de quem compraram as terras. Assim, “a 
criança ia pra casa e perguntava pra mãe... Nós conseguíamos as 
informações dos pioneiros da comunidade, nos tínhamos a historia viva, só 
que essa historia viva ficava no caderno do aluno, a professora dava nota e 
ficava por assim”. Portanto, podemos perceber em sua fala certa magoa 
pela forma como eram trabalhadas em sala as informações coletadas com 
os pais. Desse modo, a professora junto com a comunidade tentava 
durante as aulas manterem as raízes das crianças fixadas na comunidade, 
para tentar evitar o fechamento de outras escolas.             
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Em sala os alunos e professores eram prejudicados pelos casos de 
desistência e faltas constantes de alunos, pois as crianças desde muito 
cedo trabalhavam na lavoura com os pais. Assim, quando era necessária a 
ajuda em casa, as crianças faltavam à aula. A professora cabia aceitar a 
falta das crianças, pois na maioria dos casos não existia supervisão alguma 
em relação à desistência e assiduidade dos alunos.  

Como os professores tinham muitos afazeres na escola, além das 
aulas propriamente ditas, era necessária uma organização rígida, pois os 
alunos não podiam ser prejudicados pelas outras tarefas realizadas na 
escola. A professora Neadite compartilha um pouco do método utilizado 
por ela para melhor organização de seus deveres como docente. 

Então, eu dividia o tempo, por exemplo, Português e Matemática que eram 
as disciplinas que mais me preocupava, eu tinha mais números de aula pra 
dar durante a semana, [...] Tinha que ter um dia... Um espaço na semana pra 
horta coisa assim, dividia. E as atividades pras crianças eu dava diferente, 
quando não podia da diferente, eles mesmo me ajudavam com isso. Então, 
havia uma comunidade dentro da sala. 

 As reuniões de escola, geralmente eram realizadas em Chapecó, no 
Colégio Bom Pastor. Estavam em pauta questões relacionadas à rotina 
escolar e os conteúdos que seriam trabalhados com os alunos. Tudo o que 
deveria existir no caderno dos alunos e do professor era determinado 
nestes momentos coletivos. Também eram esclarecidas as modificações 
no conteúdo programado para os próximos meses. As professoras também 
eram orientadas para a continuação dos trabalhos em sala. Todas as 
tarefas que seriam desempenhadas durante alguns meses chegavam 
prontas até os professores, cabia a eles repassar aos alunos utilizando os 
métodos que convinham, pois em certas salas de aula os métodos 
sugeridos pela secretaria não chegavam ao resultado esperado. 

Para o acompanhamento das tarefas dos professores e da escola 
em geral, havia os inspetores escolares que trabalhava em algumas cidades 
e o delegado de ensino atuava em toda a região, este também fazia 
visitação. Estas visitas não eram frequentes, além disso, na maioria das 
vezes estas visitas não resultavam em ajuda aos professores, não havia 
qualquer retorno do que deveriam melhorar ou o que estava bom.  

Como a professora Benilde nos coloca, “(...) ele fazia um termo de 
visita que Deus o livre, mandava pra capital, né? E, depois mandava a 
resposta, coisa linda, né?”. Posteriormente, esta avaliação era fichada e 
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enviada até a capital onde era avaliada e arquivada. A professora Alvina 
nos coloca como a dedicação na época também era rigorosa pelo medo da 
supervisão. “[...] A gente tinha que fazê milagre na escola naquela época, e 
tu tinha que levá os comprovante, e se tu não levasse você ia sê uma 
pessoa desleixada era capaz de i pra rua, daí a gente fazia tudo correto.”   

As narrações dos professores nos possibilitam travar um diálogo 
com as concepções de memória, especialmente, com Walter Benjamin e 
seus seguidores. Pois, ao rememorar reconstruímos, buscamos nossas 
impressões mais remotas sobre o vivido por nós ou por aqueles que nos 
antecederam. Este processo é sempre acionado por dimensões 
conscientes e inconscientes despertadas no presente de quem rememora. 
Ao dialogar com estas rememorações busco reconstruções do passado 
desencadeado pela situação presente - as perguntas formuladas. As 
rememorações são eivadas simultaneamente por uma dimensão 
voluntária e outra involuntária, esta torna-se explícita quando ao 
rememorar esses sujeitos extrapolam o solicitado nas perguntas. 

Evidenciam-se nos depoimentos o papel de narrador como 
elemento unificador das comunidades, possibilitando pensar que, “a 
narrativa não deve ser mais aquela do fluxo que justapõe eventos, mas 
aquela que produz interrupções, recortes no transcurso da história, de 
modo que o passado irrompe de um só golpe sobre o presente, originando 
uma situação de exceção” (CARDOSO JR, 1996, p. 55). A fonte das 
narrativas deve ser “a experiência que passa de pessoa a pessoa, a fonte a 
que recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as 
melhores são as que menos se distinguem das histórias orais, contadas 
pelos inúmeros narradores anônimos” (BENJAMIN, 1994, p. 198). 

Trabalhar com memórias vem na perspectiva de contrapor um 
tempo vazio e homogêneo - o linear - ao tempo saturado de ‘agoras’. O 
agora que é um confronto, possibilita fazer compreender o sentido da 
história. O tempo do agora contém todas as questões referentes ao todo, 
sem precisar trabalhar o início, para depois chegar ao fato.  

Memórias para Walter Benjamin são plenas de conhecimentos e 
sensibilidades, relacionam-se com o vivido. Memória é também 
esquecimento, apaziguamento com o passado. A (re) memória é sempre 
relacionada com o presente, é um entrecruzamento de tempos, espaços, 
vozes; não é uma autobiografia no sentido clássico. É uma memória que 
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não é só racional é de um sujeito inteiro. Memória é vida, possibilidade da 
experiência vivida.  

Benjamim nos dá ferramentas para percebermos que a produção 
historiográfica é um campo de lutas, em que diferentes concepções estão 
disputando espaços. Por outro lado, perceber as lutas nos traz esperança 
de mudança e fornece instrumentos para a luta. Conhecendo as lutas do 
passado entende-se o presente, mas através de uma inversão de tempos, 
em que o ponto de partida é os agoras - dos problemas- buscando 
dialogar com o passado. Então, conhecendo as lutas, as experiências do 
passado, instrumentaliza-se, passa-se a ter esperança na mudança, na 
utopia como algo que está se fazendo.  

A realização de pesquisas como esta a partir das narrações de 
memórias possibilita que os sujeitos, ao narrar, recobrem suas 
experiências, que não queiram mais apagá-las em busca do sempre novo. 
Trabalhar com narrativas de memórias numa perspectiva de diálogo 
possibilita que os narradores percebam que muitas das respostas que 
buscam estão presentes em suas experiências vividas e nas memórias.  

Para não encerrar lembro ainda que, Benjamin nos instiga a 
pensarmos como as memórias podem contribuir para o fazer-se dos 
sujeitos. E, assim, problematizar a própria produção de conhecimentos 
quando possamos responder algumas perguntas como: Em que medida as 
memórias de formação escolar, de experiências vividas, de construção 
como cidadãos, como profissionais, podem contribuir para que a academia 
passe a conhecer e respeitar os sujeitos comuns? Em que medida tais 
memórias e o ato de rememorar podem contribuir para o fortalecimento 
dos próprios narradores? 
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Narrativas identidárias Kaingang: apontamentos sobre o uso 
da história oral na pesquisa em comunicação 

Carmem Rejane Antunes Pereira1  

 

Introdução  

O objetivo desse trabalho é trazer apontamentos sobre o uso da 
história oral na pesquisa em comunicação. Os apontamentos são oriundos 
da nossa pesquisa de doutorado, a qual focalizou as configurações da 
identidade cultural, memória e mídia no bojo dos processos 
comunicacionais contextualizados pela etnia Kaingang no Sul do Brasil. A 
pesquisa tem por base as contribuições teórico-metodológicas do campo 
da comunicação, especialmente aquelas vinculadas à pesquisa de recepção 
em perspectiva diacrônica. Nossos propósitos de partida não se resumiram 
a interações sincrônicas entre receptores e produtos midiáticos, a 
endereçamentos ou análise de mensagens e efeitos, mas à compreensão 
dos modos de ver/ler/escutar de interlocutores indígenas. Interessou-nos, 
pois, a historicidade dos públicos e a sua especificidade nas relações 
hegemônicas que definem a comunicação como relações de dominação e 
de resistência desde dentro da cultura. Na elaboração metodológica 
utiliza-se de aportes da história oral (Thompson, 1992; Pollack, 1992; 
Brand, 2000) os quais se vinculam como áreas afins à problemática que 
aborda a identidade cultural (García-Canclini, 1998; Castells, 2002). 

Fortalecendo essa perspectiva também consideramos as práticas 
comunicacionais a partir de lógicas específicas, em que a noção de táticas 
oferecida por Certeau (2004) é importante para pensar as apropriações do 
espaço como jogos de força que desvelam astúcias milenares. As práticas 
apontam para as relações de consumo dos produtos midiáticos, indicando 
negociações e rejeições, atentando para as padronizações, para aquilo que 
é constituído enquanto habitus2, mas também para aquilo que se 
caracteriza como não-funcional, não-reprodutivo (Maldonado, 2000).   

                                                             
1 Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Processocom/Unisinos, CNPq (Doutora em 
Ciências da Comunicação). 
2 Conceito apresentado por Bourdieu (2004) para se referir aos esquemas mentais 
que orientam a percepção, ação e classificações realizadas pelos sujeitos, nos 
processos de interação social. 
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Em ampla escala essas trilhas requerem avaliar a expansão dos 
meios de comunicação na sociedade contemporânea, os quais, 
potencializados por tecnologias eletrônicas e informáticas, fortalecem um 
mercado de bens culturais e por meio da midiatização, seus símbolos e 
significados povoam a sociedade pelos quais uns e outros se situam no 
mundo, ou pensam, imaginam, sentem e agem (Ianni, 2003). Diante tais 
processos, a recepção é um campo fecundo para investigar as 
heterogeneidades produzidas na conformação de uma cultura midiática 
(Mata, 1999)3, considerando a reflexão sobre as mesclas de matrizes 
culturais e históricas, desde a inserção das mídias na vida social dos 
desiguais e diferentes grupos humanos.  

Essa inserção remete aos intercâmbios constituintes das dinâmicas 
de transformação cultural (Williams, 1979), possibilitando refletir as 
matrizes culturais no conjunto de mediações socioculturais que estruturam 
a pluralidade do uso dos meios no cotidiano (Martín-Barbero, 2003), assim 
como para referir as problemáticas da comunicação desde a compreensão 
das identidades como construção histórica da diversidade cultural 
(Mattelart e Neveu, 2006).  

 

1. Contribuições da história oral para a opção metodológica 

A experiência da história oral vem sendo utilizada desde a primeira 
metade do século XX nos Estados Unidos, de onde se expandiu para vários 
países, entre eles, a Inglaterra, onde permitiu uma renovação da história 
social e da história operária, e a França, onde enfatizou os confrontos da 
memória com a história oficial. Nesse contexto de afirmação, a história 
oral privilegia a análise de grupos minoritários, marginalizados, buscando 
uma memória mais democrática do passado, através de novas e outras 
fontes, tendo na entrevista uma estratégia e um procedimento 
fundamental para coletar de forma cooperativa a voz ou o testemunho de 
múltiplos e diferentes narradores (Thompson, 1992). 

Nas últimas décadas, os usos da história oral se diversificaram 
muito, bem como as discussões da sua estatura como campo ou 

                                                             
3 A noção de cultura midiática (Mata, 1999) implica pensar a inserção das mídias na 
vida social como uma matriz, uma racionalidade organizadora das práticas e do 
sentido nas sociedades contemporâneas.   



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
630                                                                                      [anais] 

metodologia; de certa forma, confluindo para os desafios da história do 
tempo presente, nos quais as questões da memória coletiva e das 
representações das camadas populares são preocupações de pesquisas 
que procuram realizar uma discussão mais refinada dos usos do passado 
(Ferreira, 1994).  

Apesar das divergências a respeito da história oral, seja ela 
entendida como método, metodologia ou técnica, é indubitável a sua 
utilização junto aos segmentos populares para resgatar um nível de 
historicidade que na maioria das vezes era conhecida através de meios 
oficiais. Essa perspectiva da história oral, enfatizada por autores como 
Montenegro (1992) e Brand (2000), permite entender que os depoimentos 
orais, histórias de vida ou biografias são formas diferentes de um 
método/metodologia, que promove a dialogicidade e a abertura para 
pensar a problemática de maneira mais criativa e também mais adequada 
aos contextos marcados pela cultura oral.  

A história oral, através de suas inúmeras variantes, questiona 
pressupostos que muitas vezes tendem a universalizar as experiências 
humanas e, ao mesmo tempo, utiliza ferramentas que dão acesso à 
lembranças, opiniões, cosmovisões, interpretações, que de outra maneira 
seriam irrecuperáveis. “Torna-se possível conhecer a própria visão que os 
segmentos populares têm das suas vidas e do mundo ao redor” 
(Montenegro, 1992, p. 16). 

Isso não significa que a história oral seja compreendida como uma 
história alternativa, ela é antes um modo de fazer história social a partir do 
relato vivo no presente, sendo, por isso, igualmente importante situar o 
contexto onde ela é produzida. Também não exonera fontes documentais, 
pelo contrário, dependendo do fenômeno investigado, as fontes orais e 
documentais são complementares. Entenda-se por documentos, não 
apenas discursos formalizados em atas, relatórios, livros, mas todo o 
material como fotografias, reportagens impressas, programas radiofônicos, 
vídeos, sites, que constituem os registros construídos pelos meios de 
comunicação. No caso desta pesquisa, por exemplo, notícias/reportagens e 
relatos sediados em sites da Internet são considerados documentos 
relevantes para avançar na tessitura da problemática e da metodologia 
construída com objetivo de resgatar os registros dos lugares indígenas, 
considerando os diferentes suportes da memória coletiva e das múltiplas 
temporalidades que lhe constituem.  
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  2. História oral e pesquisa de recepção 

Nesta pesquisa, a história oral é um investimento necessário e 
criativo ao contexto da investigação que, em síntese, faz a sua indagação 
norteadora a partir das relações que se estabelecem entre mundo indígena 
e mídias, procurando compreendê-las a partir das mediações 
socioculturais que constituem o sujeito da pesquisa. A metodologia vai 
sendo construída na medida em que são amadurecidas a interlocução e a 
observação dos contextos dos entrevistados. O duplo movimento não 
acontece por acaso, mas pela natureza da pesquisa e das exigências de um 
método que prima pela seleção qualitativa dos entrevistados, 
considerando os relatos produzidos pela habilidade narrativa dos 
indígenas.  

Acolhemos os recursos da história oral como metodologia4, com o 
objetivo de coletar depoimentos orais referentes à trajetória dos 
pesquisados, especialmente no que diz respeito as suas vindas para a 
região metropolitana, as suas expectativas e às relações interculturais 
estabelecidas com os diversos lugares. Além disso buscamos identificar 
marcas da inserção dos meios, como espessura da cultura midiática, a 
partir de uma realidade marcada pelos fluxos migratórios, pela oralidade, 
por matrizes históricas e pela organização sociopolítica diferenciada. 

Desse modo, as narrativas aqui enfocadas se referem a um conjunto 
de textos oriundos dos relatos orais coletados em entrevistas realizadas 
com interlocutores kaingang situados nos fluxos da região metropolitana 
de Porto Alegre. A coleta iniciou em Santa Maria, cidade localizada na 
região centro do Rio Grande do Sul e foi realizada ao longo da pesquisa de 
campo, focalizando um contexto sociocultural e histórico, de onde 
efetuamos procedimentos de aproximação e contato com a rede étnica e 
elaboramos uma entrevista5 composta de três blocos de questões: 
aspectos sobre a vinda para Porto Alegre; representações sobre a cidade e 
o Rio Grande do Sul; mídias: acessos, preferências e relações interculturais. 

                                                             
4 Na especificidade da pesquisa, articula o diálogo, mesclando a história pessoal 
com o contexto grupal do narrador, todos sendo importantes à temática central da 
pesquisa.  
5 A entrevista com o sujeito intercultural foi formulada ao longo da pesquisa 
exploratória e realizada entre agosto de 2008 e junho de 2009. 
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A entrevista seguiu uma linha semi-estruturada que permite a 
coleta de depoimentos orais no/com o aprofundamento da temática, 
considerando nas trajetórias de vida diferentes fases/lugares vividos pelos 
interlocutores, os inter-relacionamentos com as mídias, e o sentido das 
“leituras” que realizam em função destes como experiência cultural, sobre 
as construções midiáticas do índio. 

Para apreender as marcas da experiência cultural com os meios de 
comunicação, consideramos as potencialidades para trabalhar a 
metodologia de história de vida, mediante ajustamentos solicitados pela 
problemática da investigação. A sua utilização não tem por objetivo captar 
a história do indivíduo em sua totalidade, mas de apreender aspectos 
marcantes e significativos dessas trajetórias que orientam para a 
compreensão dos usos e das apropriações das mídias e seus produtos.   

Nesse sentido, vale registrar as reflexões de Bonin sobre a aplicação 
inventiva deste método aos requerimentos das problemáticas de cada 
campo, as quais podem ser sintetizadas pela ideia de Bastide de que “a 
técnica da história de vida deve se amoldar à própria natureza dos meios 
sociais estudados” (Bonin, 2008, p. 142). A fecundidade do método não é 
dada pela aplicação de regras, mas pela adequação às demandas do 
problema-objeto, o que leva a desencadear a reconstrução metodológica e 
situa a história de vida no campo da comunicação como método mestiço.  

 

3. O contexto sociocultural das narrativas kaingang 

Para compreender o contexto de emergência das narrativas 
identidárias é  necessário situar os interlocutores, considerando os 
coletivos Kaingang que compõem assentamentos indígenas na Região 
Metropolitana de Porto Alegre6. Pesquisa realizada pelo Laboratório de 
Observação Social da UFRGS, em conjunto com a Fundação de Assistência 
Social e Cidadania da Prefeitura de Porto Alegre cadastrou 609 pessoas em 
dez assentamentos formados pelas etnias Kaingang, Guarani e Charrua 
(Silva, 2008).  
                                                             
6 Essa região é formada atualmente por 31 municípios e conta com uma população 
de mais de quatro milhões de habitantes, o que representa 37% da população do 
estado do Rio Grande do Sul. O município central tem mais de um milhão e 
quatrocentos mil habitantes, conforme dados registrados pela contagem 
populacional do IBGE em 2007 
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Além de apontar um crescimento da população indígena na Capital 
e regiões limítrofes, a pesquisa FASC/UFRGS também indicou que a 
concentração da população - cerca de 70% - se encontra numa faixa etária 
entre sete e vinte e um anos, em todos os coletivos, enquanto os idosos 
representam 4,8% da população. O número reduzido indica, segundo a 
pesquisa, as difíceis condições de vida enfrentadas pela população 
indígena, especialmente no que diz respeito à saúde, a alimentação e a 
morosidade de projetos que possibilitem a construção de moradias.   

Os Kaingang que vivem nas cidades enfrentam problemas comuns 
às maiorias pobres e aos povos indígenas que vivem em outras cidades, 
tais como conflitos pela posse da terra e ausência de políticas públicas no 
que se refere à habitação, por exemplo. Além disso, integram uma 
população autodeclarada crescente e na sua especificidade enfrentam 
ainda discriminações culturais que configuram as relações interétnicas nas 
múltiplas relações que estabelecem com a sociedade regional. 

A constante mobilidade kaingang, também refere à busca de 
material para confeccionar e comercializar o artesanato, para atendimento 
de saúde, para visitar os parentes, para estabelecer relações com órgãos 
do Estado ou ainda em função de dissidências internas, geradoras de exílio 
ou auto-exílio. Ou seja, a mobilidade kaingang é configurada por uma rede 
de afetos, trocas comerciais, organização política e necessidades sociais e 
culturais que diz respeito a um modo de habitar assim traduzido pelo 
cacique da Aldeia Morro do Osso, Valdomiro Xe7 Vergueiro: “Só que a 
gente assim, que nós indígena a gente não pára sempre num lugar”.  

Esse modo de expressar a mobilidade evoca uma territorialidade 
refletida em experiências de ocupações do passado, atualizadas pela 
memória, sejam como sonhos ou como indicações xamânicas, orientando 
para a busca de lugares mais favoráveis pra viver conforme um horizonte 
ecológico e cultural da terra, impregnado por uma vasta rede de 
relacionamentos sociais, políticos e econômicos. Constituir novas aldeias 

                                                             
7 Xe significa Quati e corresponde aos nomes tradicionais que vem sendo 
retomados pelos Kaingang no Sul do Brasil. Tais usos podem ser entendidos como 
fronteiras no sentido oferecido por Barth (1998), as quais são mobilizadas no 
processo de memória coletiva para fortalecer a identidade social. Falar e entender 
a língua kaingang são elementos de distinção para com os fóg e também nas 
relações intraculturais, em que a categoria nativa kaingang-pé7 é construída, para 
salientar aquele ou aquela que fala a língua e mantém o “costume”. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
634                                                                                      [anais] 

ou retomar antigos assentamentos é uma prática de territorialidade que se 
sustenta numa cosmologia própria.   

A Aldeia Kaingang Morro do Osso, por exemplo, foi estabelecida em 
abril de 2004 e se encontra em situação de identificação. Sua formação 
como comunidade indígena tem vínculos diretos com a memória social, 
uma vez que seus moradores justificam este local como retomada de uma 
antiga aldeia, de um lugar de passagem e de abrigo dos seus 
antepassados.8  

Considerando as itinerâncias e as redes de pertencimento dos 
interlocutores pode se compreender uma vivência na e da cidade, onde os 
indígenas participam de arenas locais como sujeitos de direito e procuram 
a inserção no mundo fóg9, sem, contudo, perder a sua especificidade 
étnica. A escola, em nível fundamental, é vista como um lugar para 
conhecer e reforçar a manutenção da língua e das tradições e a educação 
como uma oportunidade para trabalhar pela melhoria das condições de 
vida dos seus parentes. 

Situados no contexto urbano, grande parte dos grupos kaingang 
tem como atividade de sustento a confecção e venda de artesanato, como 
balaios e demais artefatos, feitos a base de cipó e taquara, coletadas em 
morros e áreas verdes que compõem a bacia do Guaíba. A atividade 
fortalece as redes de reciprocidade étnica sendo estratégia adotada pelos 
indígenas para manter seu vínculo, simbólico, econômico, ecológico e 
territorial com as florestas e campos (Freitas, 2006). 

Esse processo, entretanto, não é facilmente compreendido por 
outros artesãos e suas entidades, bem como, por uma parcela dos poderes 
públicos, que obstaculizam tanto o seu acesso a matéria-prima e aos 
espaços tradicionais de exposição e comercialização de artesanato da 
cidade. Nesses momentos os indígenas externam as suas reivindicações 
pela ampliação dos pontos de venda de artesanato e apontam que o 
número de núcleos familiares aumentou, sendo necessário expandir suas 

                                                             
8 A aldeia está situada no Morro do Osso, zona sul de Porto Alegre, local onde se 
encontra um parque municipal instalado pela prefeitura em 1994, com 110 
hectares. O morro está próximo às margens do rio Guaíba, atinge uma altitude de 
143 metros e é reconhecido por ser espaço num tempo imemorial de um cemitério 
indígena. 
9 Fóg é o termo que os Kaingang utilizam para se referir ao branco, não-indígena. 
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bancas, o que resulta em problemas com os outros feirantes. Os Kaingang 
afirmam que são vítimas de preconceito de outros “colegas de venda”, 
maneira como se referem aos demais expositores.  

Tais conflitos fazem refletir sobre os modos de praticar o espaço, os 
quais, muitas vezes, são hostilizados pela sociedade regional, que por não 
conhecer a formação da ancestralidade e não reconhecer as intimações da 
sociedade ocidental sobre espaços de vida tradicional desconhece como os 
conterrâneos Kaingang atualizam seus modos de vida e como procuram 
empreender o diálogo com a sociedade que lhes engloba e por eles é 
englobada.  

 

4. As narrativas comunicacionais e suas configurações identidárias 

É nesse contexto geográfico e cultural que emergem as narrativas 
comunicacionais, cujas configurações trazem as marcas de relações que 
estabelecem com a cidade, enquanto criação de lugares, dentro de um 
contexto histórico onde os deslocamentos se produzem na medida em que 
os territórios, na acepção ameríndia, foram ficando cada vez mais 
diminutos. O lugar, dessa forma está fundado em matrizes de longa 
duração, mas também é configurado por outras matrizes e pressões 
contemporâneas, que lhe constituem como espaço atravessado por 
múltiplas temporalidades10.  

Essas configurações também remetem aos vínculos com os meios 
de comunicação, permitindo compreender e traduzir como os 
interlocutores/receptores Kaingang, em suas diversas temporalidades, 
percebem as mídias como espaço de trânsito para fortalecer demandas 
próprias e a comunicação como processo de reconhecimento no bojo de 
uma sociedade multicultural e desigual11. Essa questão pode ser percebida 

                                                             
10 Essa noção de lugar se inspira em Milton Santos (2004) para pensar as 
significações do espaço, como construção vivida, representada ou imaginada. Essas 
significações são traduções da heterogeneidade cultural como contraponto a ideia 
de um tempo social absoluto. Numa etapa em que o espaço reticular se 
hegemoniza como sistema técnico-científico-informacional, o tempo das ações 
humanas implica pensar não só em tempos longos e curtos como também em 
velozes lentos, sempre apreendidos em relação.  
11 A perspectiva epistemológica de tradução diz respeito a tornar inteligível a 
desigualdade e a exclusão como duas dimensões da dominação, vivida e pensada, 
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na fala de Francisco Rokàg dos Santos, na época morador da Aldeia Morro 
do Osso e reconhecido como especialista, aquele que cataloga os vestígios 
materiais e agrega conhecimentos e técnicas de recursos naturais, como as 
plantas que são processadas em balaios e cestos comercializadas e 
trocadas nas feiras locais :  

Às vezes a gente vê no noticiário (...) às vezes passam coisas reais e às vezes 
os próprios que filmam fazem ao contrário (...) aqui aconteceu pra nós (...) 
no primeiro dia (...) quando nós fomos despachados de dentro do morro pra 
cá eu chamei repórter (...) teve repórter que contou, mostrou, mas teve 
outros que fizeram mostrando outras páginas. Então o trabalho que a gente 
vê na televisão, quando a gente vê um irmão nosso lutando, sofrendo, que 
eu vi lá num resgate lá em Mato Grosso, a gente fica triste. A gente gosta de 
ver também, ser mostrado que é real para o cidadão, mostrar pro governo, 
no rádio também (...) (Francisco Rokàg dos Santos, 2007) 

Nas relações entre mídia e comunidades indígenas, é possível 
compreender a midiatização como um processo mais amplo (global) e 
também localizado (o lugar midiatizado). Em outras palavras, não é uma 
construção dada desde fora, somente nos meios, e muito menos com 
preponderância da televisão, mas também desde dentro das 
transformações culturais localizadas e entrecruzadas com o que se 
entende por cultura midiática, desde a intervenção dos meios na 
configuração das práticas sociais.  

Nessa senda o cenário da Aldeia Morro do Osso também pode ser 
analisado como um acontecimento, indagando como os lugares indígenas 
tornam-se objeto de notícia e como esta construção é apropriada pelos 
indígenas que vivenciam a aldeia, sejam eles moradores atuais, ex-
moradores ou outros que, embora não tenham residido ali, tem 
referências sobre a sua formação. Oriunda dos fluxos que caracterizam os 
deslocamentos kaingang, e fortalecedora da rede social étnica, a Aldeia é 
considerada terra ancestral pelos seus moradores, ou seja, está fundada 
no “caminho dos antigos”, argumento que organiza as narrativas dos 
inerlocutores:  

Os velhinhos (...) vinham de Nonoai (...) falar com os governadores aqui em 
Porto Alegre (...) buscar recurso para a comunidade deles. (...) eles vinham a 
pé, (...) a nossa vinda aqui pro Morro do Osso foi intermédio dos nossos 
velhinhos que contavam as notícias pra nós. Que goj-kafã-tü, [rio grande, O 

                                                                                                                                 
identificando e compreendendo as misturas das lutas particulares contra-
hegemônicas, na imbricação de políticas de reconhecimento e de redistribuição 
(Santos, 2006). 
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Guaíba] que era do lado de cá. Eles diziam que tinha uma área pro lado de lá 
do goj-kafã-tü,, que quer dizer um rio sem fim, muito grande. Isso ta na 
internet isso aí.  E pro lado de lá eles diziam pra nóis que tinha uma área Ran 
Kri Kuka (...). E daí o branco disseram que era Morro do Osso, (...) Da onde 
eles vinha e ficavam ali vinham ali pra buscar recursos com os governadores, 
nas reunião... ali onde tem o pé de Deus (...)  Uma pedra muito grande, eles 
ficavam por ali. (Valdomiro Xe Vergueiro, 2009). 

Como se pode observar neste relato a aldeia vai se configurando 
como um acontecimento que está ancorado nos empenhos da memória 
grupal para criar atualizações no presente, quando as “notícias” de ontem 
(dos velhinhos) são mediadas pelas matrizes que dão existência ao goj-
kafã-tü como patrimônio cultural e também são mediadas pelos meios de 
comunicação.     

 Nesse caminho, é possível pensar os lugares de memória não 
restritos aos espaços físicos, porque também remetem a um conjunto de 
elementos que mediam a construção das identidades culturais, como 
sentimento e ação, mediante processos que fortalecem relações de 
pertencimento e de projeto e as suas imbricações históricas com os 
processos de midiatização. Também leva a dimensionar  a recepção 
considerando as marcas da cultura midiática nas vivências e estratégias 
dos grupos étnicos, do Kaingang, o que significa problematizar os 
cruzamentos entre cultura global e cultura local, urbana, comunitária e 
ancestral, compreendendo-as enquanto processos socioculturais que 
reelaboram as identidades nas tessituras dos movimentos de luta pela 
terra. 
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ABRIR CAMINHOS PELO CAMINHO SUAVE: NARRATIVA DE 
LÉA LINHARES SOBRE SEU INEDITISMO NO JUDÔ FEMININO 

GAÚCHO 
Giuliano Gomes de Assis Pimentel1; Silvana Villodre Goellner2 

 

Introdução 

A luta política das mulheres – em diferentes âmbitos (esportivo, 
laboral, familiar, econômico, partidário, entre outros) – é um tema 
merecedor de investigações na História Oral. Todavia, tal discussão ainda é 
acompanhada por não-ditos, interdições sutis e desconfiança. Essa 
postura, funcionando quase como um dispositivo silencioso e longevo, 
opera em variados campos, entre os quais o das lutas corporais (ou artes 
marciais). Por isso, esse artigo se propõe a fazer ecoar a voz de Léa Maria 
Chaves Linhares sobre aspectos históricos que precederam a liberação da 
participação feminina em competições de judô no Rio Grande do Sul. Para 
tanto, temos por base a História Oral, dialogando ainda com de fontes 
outra natureza tais como recortes de jornal e fotografias. 

A História Oral ao criticar a Historiografia supostamente neutra, se 
coloca como comprometida com aqueles cuja versão dos fatos é 
geralmente apagada/silenciada. A fala de proletários, campesinos, idosos, 
mulheres, migrantes, índios e negros vai, assim, ter valor histórico ao 
contrapor-se à versão oficial, narrada por indivíduos e grupos que 
concentram mais poder e saber. Entre as características marcantes dessa 
metodologia há o explícito compromisso sociopolítico e, especialmente, a 
experimentação multidisciplinar, permitindo que a memória seja abordada 
sob diferentes olhares e modos de fazer. Também há abertura, dentro da 
perspectiva da História Social, para recortes sobre temáticas antes 
negligenciadas, como é o caso da história das mulheres nas práticas 
corporais sistematizadas (lutas, esportes, danças, ginásticas, jogos, teatro, 
pornolazer, artesanato, entre outras). 

                                                             
1 Universidade Estadual de Maringá (Doutor em Educação Física), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Pós-doutorando).  
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Doutora em Educação. Coordenadora 
do Centro de Memória do Esporte (CEME).  
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Este estudo não optou pelo judô a priori ou sequer pela questão de 
gênero. A intencionalidade inicial foi buscar alguém que, em determinado 
momento e lugar, assumisse uma postura desviante frente a certas 
tradições. Como esse sujeito cria resistências e estabelece suas táticas no 
campo inimigo? O que fazia de sua prática corporal algo não-usual para sua 
época? Até que ponto era possível ser tolerado pelo campo hegemônico? 
Essas questões se fazem no presente sobre práticas, no passado, sujeitas à 
desconfiança e hoje (aparentemente) já assimiladas. O intuito é – por meio 
do olhar retroativo – refinar a compreensão desses sujeitos ora infames 
ora normalizadores, todos imbricados em dinâmicas históricas, das quais 
herdamos a liberação de atividades interditas e a interdição de costumes 
outrora banais. 

Assim, o judô feminino no Rio Grande do Sul pode representar esse 
lugar de lutas, entre tantas outras, das mulheres por espaço em campos 
hegemonicamente masculinos. A materialidade da fala de Léa Linhares traz 
elementos para pensar essa história nos anos 1960, em Porto Alegre. Por 
isso, este texto objetiva compreender os significados dados por essa ex-
judoca a respeito dos caminhos que ela abriu no e por meio do Judô (cuja 
tradução é caminho suave), considerando o contexto histórico do Brasil em 
tempos de contracultura, urbanização e ditadura militar. 

 

Aspectos metodológicos 

Vale colocar que embora pautar uma reflexão em torno de um 
sujeito remeta à Micro-História, não consideramos a memória da 
informante como algo meramente individual. Até porque a história de Léa 
Linhares existe em relação à história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, 
do Brasil, das políticas públicas de esporte, das lutas, do Judô e, 
particularmente, das mentalidades. Do mesmo modo, aspectos como 
gênero, etnia e classe social estão fortemente “colados” nos fatos, 
tornando a compreensão das memórias de Léa no Judô como algo mais 
amplo e sujeito a intercruzamentos de memórias e fontes. 

A fonte do trabalho foi proveniente do Projeto Garimpando 
Memórias3, desenvolvido pela equipe do Centro de Memória do Esporte 

                                                             
3 Para informações sobre o projeto ecessar 
http://www.esef.ufrgs.br/ceme/projetos/garimpando/index.htm 
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da Escola de educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, (CEME), utilizando a entrevista E-22, relativa a Léa Maria Chaves 
Linhares, nascida em 19 de janeiro de 19524. A análise do material foi de 
cunho Hermenêutico, o que significou começar a análise pelo significado 
da lógica interna da fala, retirando os ruídos e descontinuidades da 
comunicação oral, sem desconsiderar os silêncios do discurso naquilo que 
podem revelar sobre o não-dito. Acompanhou-se na fala de Léa Linhares a 
linha de raciocínio sobre “abrir caminho”, pela polissemia dessa categoria 
nativa, sendo este o recorte da fala que foi apropriado para a análise 
subseqüente, a qual articulou a lógica interna com o contexto. Dessa opção 
analítica, emergiram quatro categorias, que compõem os resultados do 
estudo. 

 

O Judô e os caminhos 

O primeiro, e prioritário, entendimento que Léa assimilou de sua 
passagem pelo Judô foi a apreensão da filosofia judoísta. Para ela esse 
caminho representou o Judô como possibilidade de autoconhecimento e 
controle de si.  

Sabe, o que sempre me atraiu assim foi o lado espiritual da coisa, essa coisa 
... que hoje é muito assim difundido, lado zen. Tu tem que ter essa mística 
oriental. Eu acho que é por isso que eu me interessei no judô também na 
época assim pelo tipo de personalidade que eu tenho, eu sou assim seria 
mais perfeccionista. Então eu sou aquela coisa certinha. Então pego o lado 
místico da coisa. Por isso também que eu tinha literatura; tudo que era judô 
eu pesquisava, eu ia a fundo mais lá naquela coisa do lado zen. 

Como sendo o mais duradouro, também foi o caminho que 
demandou mais esforço para ser percorrido por meio dos estudos teóricos 
que a judoca realizava concomitante aos trabalhos corporais. 

A tradução literal para Judô é caminho suave (Ju é suave e Do 
caminho). Por que esse caminho significou para Léa um desenvolvimento 
do “lado espiritual”, como ela mesma diz, se Judô é uma arte marcial? 
                                                             
4 A entrevista foi realizada na residência da judoca, ao Sul de Porto Alegre/RS, em 
13 de fevereiro de 2003. Os entrevistadores foram Júlio César B. Perciúncula, 
Karine Dalsin e Leila Carneiro Mattos. Foram duas fitas, totalizando 85 minutos de 
gravação. Esse material foi transcrito, a fidelidade conferida por Johanna Coelho 
von Mühlen e copidesque por  Silvana Vilodre Goellner.  
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Embora se refira à técnica eficiente, Jigoro Kano, o idealizador do Judô, não 
estabeleceu uma prática exclusivamente física, mas que também trazia 
concepções morais tidas como necessárias para o desenvolvimento 
humano (Silva, 1994). 

Em consonância com o Zen-budismo, Kano buscou equipar o Judô 
de valores – sintetizados em duas máximas e nove princípios. As máximas 
são: Seiryoku Zen’yo (Máxima eficácia com o menor desprendimento 
energético) e Jita Kyoei (Prosperidade e benefícios mútuos). Já os 
princípios abordam especialmente a humildade e a disciplina da mente 
sobre o corpo (Moraes, Ruffoni, Souza, 2011). 

Ainda que tais princípios que regem o “Espírito do Judô” não 
possam ser vistos como inerentes aos homens, segundo Silva (1994), Kano 
demorou legitimar a presença das mulheres, pois a fez numa 
sistematização diferenciada, sexista, (a JoshiBu - divisão feminina), na qual 
as competições de Judô não estavam previstas. 

Esse aspecto do atraso da equiparação na mulher em direitos diz 
respeito ao segundo caminho ensaiado por Léa, na perspectiva de ampliar 
espaços para as mulheres no esporte, numa época de luta por direitos e 
preconceitos velados. O Decreto-lei, n 3.199, de 14/04/41, art. 54, 
especificado pela Norma 7/65-2 proibia a luta competitiva entre mulheres. 
Tal ato dizia respeito mais especificamente a inserir a mulher no 
rendimento, isto é, na competição de tal modo que havia academias no 
país que abriam turmas femininas sob o argumento de que ensinavam 
defesa pessoal às mulheres. Portanto, havia um aspecto inconciliável na 
época: que a mulher lutasse para defender sua honra, na forma de defesa 
pessoal, mas que não excedesse os limites ‘naturais’, lutando de forma 
competitiva, pois isso prejudicaria a feminilidade e a maternidade. 

Ao buscar chegar até o status de faixa-preta, Léa tinha em mente a 
possibilidade de colocar a mulher no esporte, visto que ela já havia alçado 
a condição de instrutora e se apresentava em diversos eventos, mas nunca 
competia. Em 1969 essa judoca chegaria à faixa preta, na perspectiva de 
que algo mudasse em prol da igualdade, isto é, ser reconhecida como 
atleta. Segundo ela: 

Aquele ideal de atleta, um dia ser uma atleta, ah... competir...eu queria...foi 
muito difícil. Mas eu queria abrir um caminho, que ao...que, que hoje tem, 
né, dos vários esportes ditos masculinos, né. Mas a... é aquela ambição, 
aquela coisa e chegar a ter aquela faixa preta já que estava sendo tão difícil 
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o caminho a ser trilhado, tá, era difícil, né. Porque nunca tinha tido aqui no 
Sul. Já...no Rio tinha a família Gracie, já tinha uma menina, mas aqui era 
muito difícil. O gaúcho é muito conservador. Então foi bem difícil. 

Conforme Silva (1994), embora no Brasil as coibições tenham 
chegado à legalidade, esse fenômeno pode ser observado em nível 
mundial, visto que a primeira mulher faixa-preta venha a ser conhecida 
somente em 1933, no Japão. Somente entre 26 e 28 de novembro de 1980 
ocorreria o primeiro Campeonato Mundial Feminino, em Nova York (EUA) 
e, em, 1986 a admissão do judô feminino nos Jogos da Comunidade 
Européia. Só em 1988 houve inclusão do Judô feminino nos Jogos 
Olímpicos (Seul, China) como demonstração, sendo oficial em 1992 nos 
Jogos realizados em Barcelona (Espanha). Vale destacar que, em 1964 o 
Judô fora inserido nos Jogos Olímpicos para o sexo masculino, nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio (Japão). 

Corroborando essa desigualdade, a fala de Léa Linhares situa o 
preconceito contra a mulher desviante (no sentido estatístico frente à 
norma, o desvio-padrão). Se ela não atende ao modelo, então “era amante 
desse ou era machorra ou ... sabe? Esse tipo de preconceito [...] É...é que a 
coisa foi tão difícil, assim pra mim, né. Essas coisas assim tão, tão 
preconceituosas; que eu era amante desse ou daquele.” Esses argumentos 
funcionavam como advertências ou ameaças, visto que freqüentar o limiar 
dessa barreira já implicava em suspeitas e desqualificações (“machorra” ou 
“amante”). 

Segundo trabalho desenvolvido por Souza e Mourão (2007), com 
História Oral, a participação das primeiras brasileiras em competições 
oficiais de Judô contou com forte colaboração dos homens, muito em 
função do interesse deles. Em 1977, durante o Campeonato Sul-americano 
de Judô, no Equador, o Brasil foi o único dos doze participantes a não 
apresentar mulheres judocas, sendo penalizado com a perda de pontos na 
classificação das equipes participantes da competição. Logo, a ausência 
feminina prejudicava a pontuação masculina, criando – pela necessidade 
dos homens – uma brecha para a participação competitiva entre mulheres. 
A reação foi a Confederação Brasileira de Judô pressionar o governo para 
que regulamentasse a prática do judô feminino, revogando as disposições 
em contrário. O que, efetivamente acabou acontecendo por meio da 
Deliberação 10/79, que entrou em vigor em 21 de dezembro de 1979. 
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Mas, antecedendo até mesmo a conquista da participação feminina 
nas competições, outros projetos estavam em funcionamento, sendo os 
outros dois caminhos relacionados às oportunidades ‘oferecidas’ à mulher 
no campo do Judô como defesa pessoal. Um diz respeito ao Judô abrir 
caminho contra a violência. A sociedade vivia um período efervescente da 
luta da mulher por mais direitos sociais, havendo um processo rápido de 
urbanização (via êxodo rural), no qual o país buscava atualizar os modos 
(talvez mais que as mentalidades) em busca da modernização. A transição 
de um governo parlamentar para a ditadura militar, que advogava em 
favor da ordem e do desenvolvimento econômico, prometia um futuro ao 
país que contrastava com a insegurança e a violência nas ruas. 

Nesse sentido, o judô aparece como um instrumento de 
autoproteção daquelas mulheres que, ao transitarem pelas ruas, podem 
ser alvo de assaltantes, estupradores e de gracejadores. Caberia à mulher 
gaúcha defender sua honra contra ações forçadas. Daí, desde 1954, 
conforme registros iconográficos do CEME, já se viam mulheres praticando 
Judô. O CEME não possui fontes documentais sobre essas mulheres, mas 
elas estão visíveis nas fotografias, incluindo demonstrações públicas (em 
clubes, escolas e na televisão local) das judocas se defendendo de 
agressores, em apresentações ensaiadas para essa finalidade.  

Dadas essas imagens, em termos historiográficos é plausível recuar 
a participação das mulheres desde o surgimento organizado do Judô no Rio 
Grande do Sul (1952). Isso deve ser feito inclusive para corrigir o silêncio 
sobre a presença feminina nos anos 1950 e 1960. No estudo mais denso 
sobre o judô no estado (Maduro, 1999, p. 50) os registros são tardios, 
como se vê: “Encontramos registros de aulas para mulheres já em 1977, 
tais como as aulas de Maria Hoppe na Academia Meibu-Kan (Rua Siqueira 
Campos, 1221), objeto de reportagem no jornal Zero Hora de 6/2/1977”. 
Mas, conforme fontes mapeadas no acervo do CEME (Caixa 04, Pasta 020, 
p. 1), na Sociedade Gondoleiros, Marisa Leal seria a primeira instrutora do 
estado atuando exclusivamente com mulheres. “Sempre é interessante 
uma senhora ou senhorita saber se defender”, afirma –aos 15 anos– a 
jovem instrutora em entrevista ao Correio do Povo em 17 de agosto de 
1965. 

Há, portanto, um período prévio, no qual as mulheres já buscavam 
a defesa pessoal como estratégia de garantir a emancipação (ou, ao 
menos, a honra) da mulher na rua. Léa não busca o judô com essa 
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finalidade, mas é o sentido enraizado que encontra à disposição, para, 
como Marisa Leal, dar suas primeiras aulas para mulheres e crianças, bem 
como ser reconhecida na mídia (há matérias jornalísticas que destacam Léa 
como monitora e como alguém que se defende em locais públicos de 
abordagens inconvenientes). Sem possuir campeonatos para disputar, foi 
se especializar a atrair outras mulheres para a autodefesa corporal, como 
enfatiza, de forma resignada: 

Como defesa pessoal. Aconselhava mais assim... Até para dizer que podia 
porque aquilo assim ó: porque que eu vou praticar judô? Se eu não tenho 
uma perspectiva, né? O homem ainda tinha campeonato, né? Como defesa 
pessoal não, tu vai praticar e tu te defende. Entende? Então o enfoque era 
esse. 

Léa, em nossa leitura, parece situar-se numa transição da defesa 
pessoal ao esporte.5 Nesse interstício, o porto seguro é ainda a autodefesa, 
mas a inquietação em participar do universo esportivo já vai se figurando, 
inclusive em seu pioneirismo na obtenção das faixas roxa (1967), marrom 
(1968) e preta (1969). Assim, sem se desfazer do caminho esportivo, Léa 
entende que as brechas apontavam para constituir-se como instrutora de 
autodefesa: 

Me dediquei exclusivamente. Eu saia do colégio, eu praticamente ... aí 
depois ... comecei como aluna: praticando normalmente como aluna, três 
vezes por semana. Depois pelo meu esforço o professor começou a exigir 
mais. Aí foi: comecei a praticar todos os dias até depois, já pela faixa verde 
por aí, comecei auxiliar ele nas aulas. E aí fui me encaminhando como 
monitora, instrutora. Aí na faixa marrom já dava aula também e aí fui 
aprendendo a lidar com a ... já no lado assim de, de ensinamento, né, 
porque na época era o que permitia para mulher. Chegar ao máximo assim. 
Não tinha competição como é agora. 

Se a mulher pode se defender bem, ela também é capaz de 
defender os outros. Daí o próximo e derradeiro caminho será a luta pela 
presença da mulher na polícia. Nos registros do CEME (Caixa 04, Pasta 020, 
fl. 22), há uma matéria da Folha da Tarde, de 09 de setembro de 1966, cujo 
título é “Polícia feminina à vista”. A matéria trata do trabalho de Henrique 
Dias (sensei de Léa Linhares) em prol do anteprojeto da nova corporação 

                                                             
5 Vai ser Iara Cunha, nos anos 1970-1980, que representará um estágio 
propriamente esportivo do judô gaúcho, com visibilidade nacional, tendo em vista 
sua participação no Primeiro Campeonato Brasileiro Sênior Feminino e do Primeiro 
Campeonato Mundial Feminino, ambos em 1980. É a faixa-preta dessa atleta o 
primeiro a ser reconhecido pela FGJ (Maduro, 1999). 
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policial, naquele momento, sob análise do Departamento de 
Administração da Secretaria de Segurança Pública: “Porto Alegre prepara-
se para ter uma Polícia Feminina à altura dos seus acontecimentos de 
cidade grande; os constantes assaltos, mesmo à luz do dia, estão pedindo 
isto”. A matéria ainda noticia que o professor estaria preparando mulheres 
para essa função. 

Posteriormente, essa ambição é abraçada publicamente por Léa 
Linhares, para quem – como jovem desprovida de renda e de pai, mas 
contando com o apoio da mãe e de entusiastas do Judô – vê possibilidade 
de ascensão profissional na preparação das mulheres para a defesa 
pessoal, seja no cotidiano ou no exercício da polícia. De fato, a inserção da 
mulher na polícia gaúcha como uma nova tecnologia de segurança, vai se 
dar em 1970 (e, mais tardiamente, na brigada militar em 1985). 

Porém, à época, a graduação de Léa não foi reconhecida na 
Federação Gaúcha de Judô (FGJ) devido a dissidências pessoais e políticas 
entre seu sensei e a conjuntura, segundo a mesma reconhece.  

Foi uma coisa, uma etapa da minha vida assim que lá eu bloqueei e... eu 
digo:  - ‘Bom, agora vou seguir em frente’. Larguei, larguei tudo mesmo. [...] 
Se fosse feito outra coisa assim mais politicamente talvez eu tivesse 
conseguido mais coisas [...]  Eu acho que é essa a minha mágoa. 

Envolvida nessa querela, a judoca rompe com o Judô, impulsionada 
também pelo imperativo da sobrevivência em um emprego formal, o que 
se dará gradativamente entre 1970-1971. Uma matéria do Zero Hora, de 
29 de junho de 1971, aborda o momento ruidoso dessa “mágoa” deixada 
pelo não-reconhecimento de sua faixa-preta: “Léa Linhares causou uma 
tremenda confusão ao afirmar que nenhuma mulher deveria praticar 
judô.” (CEME, Caixa 02, Pasta n. 025, folha 1). A reação da FG por meio de 
seu presidente Ricardo Gaston, foi de minimizar o caso, considerando 
injustificável tanto a lei que a afastava das competições quanto a reação 
revoltada da judoca, já que ela deveria estar no Judô por causa da filosofia 
e não por causa de uma faixa. 

A faixa-preta foi o auge da vida de judoca, rendendo uma série de 
homenagens (sendo a mais significativa a da Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre) e convites. Demonstrações foram realizadas em clubes, 
torneios e até quartéis. Mas a negativa da Confederação Brasileira de 
Desportos em validar o grau obtido coincidindo com a necessidade em, aos 
18 anos, dedicar-se à vida profissional em uma empresa, demoveram de 
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Léa o interesse pelo Judô, mesmo depois quando o presidente da FGJ, 
Ricardo Gaston, a procurara para tentar a reconsideração da faixa-preta. 
Nas palavras de Léa: 

[...] inclusive até depois que eu sai do esporte tudo, anos depois, ele me 
ligou e disse: - ‘Olha, Léa, tá surgindo uma oportunidade, junta teu material 
para mandar para CBD, pra regularizar a tua faixa’. Eu já estava trabalhando 
e tudo. Então eu disse: - ‘Ah, não! Larguei. Não me interessa mais’.  

Ademais, o judô era um reduto masculino e retornar significaria 
voltar a enfrentar essa barreira em seu caminho: “Agora o meio do judô 
era difícil a penetração. Assim, tinha muita barreira assim, como é que eu 
vou dizer ... muita, muita restrição, em função dos próprios colega. Os 
homens mais ... os professores e tudo”.6 

Para Léa, percorridos os quatro caminhos (espiritualidade, esporte, 
autodefesa, trabalho), lhe restou, no fim, o primeiro, aquele relativo ao 
desenvolvimento de si pela filosofia do Judô. Questionada sobre o que sua 
história poderia representar para as jovens que ainda buscam espaço nos 
esportes, ela conclui: “[...] a minha história não vai contribuir em mais 
alguma coisa [...] Ih, eu acho que toda a história, tudo tem o seu porquê. 
[Mas ...] Eu até nunca pensei assim que eu levasse alguma coisa a alguém. 
Não sei se de repente pode trazer pra alguém alguma coisa”. 

 

Considerações 

Pelo cruzamento da materialidade da fala de Léa Linhares, com 
suporte de outras fontes (fotos e recortes de jornal), parte doada por ela 
ao CEME, é possível referendar seu pioneirismo na transição do Judô 
feminino de uma defesa pessoal para o campo esportivo. Também é 
incontestável que ela não obteve sucesso nessa travessia, pois seu 

                                                             
6 Obviamente, o preconceito era um aspecto que limitava maiores ambições, mas o 
fato de ser mulher e alcançar as graduações superiores no judô, aliada a um ‘capital 
estético’, também garantiam à Léa certos espaços e notoriedade. Uma mulher 
judoca permitia à federação ter mais um atrativo para a mídia e aos clubes um 
diferencial para atrair o público feminino para as aulas de defesa pessoal. 
Compreender como a judoca, em sistema de reciprocidade, se utilizava dessa 
estrutura, que, decerto, ela não dominava, é algo que extrapola os propósitos 
deste artigo. 
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caminho foi interrompido por barreiras diversas. Foi ela a primeira faixa-
preta no Sul do país, embora não reconhecido, até o presente, pela FGJ. 

Todavia esses fracassos não a destituem de seu legado. Somente 
dez anos após a faixa-preta de Léa, é que as mulheres tiveram direito às 
competições no país, ainda para atender a interesses do judô masculino 
em competições internacionais. Até lá o judô como esporte conseguiu 
manter-se como campo exclusivamente masculino, sendo a defesa 
pessoal, o imperativo feminino. O exame na conjuntura nos situou das 
barreiras e brechas que ora inviabilizavam ora permitiam esse caminhar. 
Prevaleceram as ‘pedras no meio do caminho’ (legislação, preconceitos, 
disputas internas, necessidade de sobrevivência), levando à intempestiva 
ruptura com o Judô por parte de Léa. 

Uma pessoa agindo –que seja em algo– diferente da hegemonia faz 
diferença; mesmo que não se veja uma linha de continuidade em sua 
história. Léa foi sujeito de seu tempo e refletiu a ambiguidade entre a 
liberação conservadora da mulher, assistida pelo Governo Militar, e a 
emancipação feminina presente nos movimentos sociais na efervescência 
pós-68. Ao olhar sua história, podemos sentir que outras lutas ainda se 
fazem presentes, situando que a tensões dos anos 1960 ainda deixaram 
demandas em aberto. Visto o caráter engajado da História Oral, não seria o 
caso deste estudo sobre Léa Linhares nos levar a reivindicar junto à FGJ o 
reconhecimento dessa faixa-preta? Poderá o conhecimento histórico, a 
partir dessa memória, mudar o rumo da história que já se escreveu? 
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NARRATIVAS POPULARES: SABERES E FAZERES DOS MESTRES 
GRIÔS  

Cristiano Guedes Pinheiro1. 

Eliana Peter Braz2. 

Introdução  

Ao longo dos últimos anos, as narrativas populares passaram a ser 
reconhecidas cada vez mais enquanto fontes representativas de saberes 
expressivos. Nesse novo panorama, as narrativas não só passam a ser 
entendidas como fontes fidedignas, como também, passam a ter (tanto 
quanto os saberes nomeadamente científicos), um espaço de 
reconhecimento e legitimidade social. O resultado direto dessa nova 
dinâmica, são os diversos espaços de interlocuções, expressos nos fóruns, 
encontros, ações comunitárias e políticas governamentais envolvendo os 
sujeitos e as comunidades produtoras desses saberes e fazeres. É a partir 
dessa nova perspectiva do fazer histórico, que esse trabalho está inscrito, 
como resultado das ações e da pesquisa produzida pelo NALS (Núcleo de 
Arte Linguagem e Subjetividade), da Faculdade de Educação da UFPel. A 
partir de um recorte temático (no escopo das narrativas populares), 
discute e analisa a prática popular da “contação de histórias” pelos 
mestres griôs: suas possibilidades e limites enquanto ação contributiva 
para a apreensão da cultura em sua dinâmica e complexidade. 

 

Saberes e fazeres humanos pela História 

Entre os séculos VII e VI a.C., os gregos antigos vivenciaram um 
momento de intensa atividade do pensamento humano. Até então o tipo 
de pensamento predominante era o pensamento mitológico, aquele 
expresso nas grandes narrativas envolvendo deuses, semideuses e heróis. 
A partir de então, ocorre o que alguns autores nominam de passagem do 
saber mítico (alegórico) ao pensamento racional (logos). (COTRIM, 2006). 

O pensamento mitológico grego, no entanto, remonta muitos 
séculos antes, como podemos constatar nos chamados poemas homéricos: 

                                                             
1 Universidade Federal de Pelotas, Mestrando em Educação, Bolsista Capes. 
2 Universidade Federal de Pelotas, Mestranda em Educação. 
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Ilíada (que conta eventos da Guerra de Tróia) e Odisséia (que conta as 
aventuras vividas pelo herói Odisseu – Ulisses, conforme a mitologia 
romana –, em seu retorno para casa após ter lutado na Guerra de Tróia), 
que narram fatos que teriam ocorrido no século XII a.C. 

Por outro lado, a passagem do mito à razão, não ocorreu de forma 
estanque, antes pelo contrário, foi marcada por um longo processo 
durante o qual surgiram diversas novidades, como a escrita a moeda, a lei 
e, principalmente, a polis. Essas novidades acabaram por transformar a 
visão que o homem tinha de si mesmo e do mundo, culminando, no século 
VI a.C., com o aparecimento do filósofo.  

Assim, “O surgimento da filosofia na Grécia não é, na verdade, um 
salto realizado por um povo privilegiado, mas a culminação de um 
processo” de avanços dos saberes e fazeres que se realizaram através da 
experiência humana. Da mesma forma, pode-se considerar que “o 
surgimento da racionalidade foi [...] preparado pelo passado mítico e cujas 
características não desaparecem ‘como por encanto’ com a nova 
abordagem do mundo”, pelo contrário, mesmo hoje, os mitos mantêm seu 
valor não somente histórico, mas também simbólico. Entre outros, basta 
ver o uso que a psicanálise faz daquilo que Freud chamou de complexo de 
Édipo, conceito baseado no mito grego de Édipo. (ARANHA; MARTINS, 
1986, p. 33). 

E, após os “mil anos” da Idade Média, durante o qual o pensamento 
filosófico grego ficou engessado pela adaptação promovida pelo 
pensamento religioso cristão, enfim o homem avança em direção a um 
novo entendimento sobre si e sobre o mundo que o rodeia: é o 
Renascimento. Movimento que trouxe novamente para o centro do 
pensamento humano o estudo da cultura greco-romana e suas idéias de 
valorização do próprio homem (antropocentrismo), das possibilidades da 
razão e da conseqüente intervenção e transformação do mundo pela ação 
humana. 

A partir do Renascimento então, são construídas as bases para a 
independência da ciência enquanto saber autônomo da Filosofia, como 
conseqüência disso temos o estabelecimento da ciência como o 
conhecimento que busca sistematicamente o entendimento dos 
fenômenos do mundo. Tal entendimento objetiva não só tornar o mundo 
em que vivemos compreensível, mas, mais do que isso, que possibilite 
controlar a natureza que nos rodeia.  
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Assim tem início a ciência moderna, conhecimento que possibilitou 
a Revolução Industrial e a consolidação da burguesia como classe social 
hegemônica (séculos XVIII e XIX). A Revolução Industrial se caracterizou 
por um desenvolvimento tecnológico e industrial jamais imaginado 
algumas décadas antes: a máquina a vapor (maquinaria, trem, barco) 
telégrafo, telefone, automóvel, eletricidade, a lâmpada, eletrodomésticos 
e tantos outros inventos que fez o Ocidente achar que a Belle Époque 
jamais iria acabar. 

Porém, as conseqüências desse desenvolvimento foram, em larga 
medida, profundas e nocivas para os países periféricos do globo. Com o 
esgotamento dos recursos naturais e minerais e a necessidade de novos 
mercados consumidores, os países ricos, agora imperialistas, partem para 
o neocolonialismo da África e da Ásia, submetendo milhões de pessoas à 
sua política exploratória. 

Novamente esgotados as possibilidades de expansão capitalista, 
tem início a corrida armamentista do final do século XIX, e como resultado 
dessa situação, as duas guerras mundiais do século XX, com seus canhões, 
metralhadoras, tanques, aviões, campos de concentração, as insanas 
experiências científicas em humanos, armas químicas e as bombas 
nucleares. As estimativas de mortes, apenas durante a Segunda Guerra 
Mundial, por exemplo, variam entre 60 e 70 milhões de pessoas. Só na 
Rússia, provavelmente, “20 a 25 milhões de cidadãos soviéticos tiveram 
morte prematura entre 1941 e 1945” (KENNEDY, 1989, p. 347). 

Toda essa loucura e despropósito humanos só foram possíveis 
graças às pesquisas científicas, que possibilitaram o desenvolvimento das 
técnicas e de todos os equipamentos e armamentos utilizados nas duas 
grandes guerras mundiais. Após esses acontecimentos, surgiram então, 
diversas perguntas envolvendo o saber científico, como: a ciência é 
neutra? Quem controla a finalidade da pesquisa científica? Ciência para 
que? Ciência para quem? 

Assim, após milênios de avanços dos saberes e fazeres humanos 
percebeu-se enfim, que não existe um saber principal, único, que deve ter 
primazia em detrimento de outros, percebeu-se que as práticas e os 
conhecimentos de povos e comunidades periféricas têm tanto valor ou são 
tão importantes quanto o conhecimento dito científico.  
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Saberes e fazeres comunitários, uma nova dinâmica 

Não se trata aqui de uma tentativa de criminalização da ciência ou 
de lhe atribuir as mazelas da sociedade contemporânea, mas levantar 
questões que a prática científica ainda não conseguiu responder. Além 
disso, objetiva-se acentuar a validade de saberes outros, diferentes 
daqueles produzidos pela práxis científica, pois o que se tem percebido ao 
longo dos últimos anos, é que as narrativas populares (enquanto expressão 
dos saberes e fazeres de povos e comunidades periféricas) passaram a ser 
reconhecidas cada vez mais enquanto fontes representativas de saberes 
expressivos.  

O resultado direto dessa nova dinâmica, são os diversos espaços de 
interlocuções, expressos nos fóruns, encontros, ações comunitárias e 
políticas governamentais envolvendo os sujeitos e as comunidades 
produtoras desses saberes e fazeres. 

Nesse novo panorama, as narrativas não só passam a ser 
entendidas como fontes fidedignas, como também, passam a ter (tanto 
quanto os saberes nomeadamente científicos), um espaço de 
reconhecimento e legitimidade social.  

 

A Tradição dos mestres griôs 

Os griots3, em terminologia francesa, ou dieli, em bambara, são 
animadores públicos, contadores de histórias, músicos, diplomatas, 
genealogistas ou poetas, característicos da chamada África Ocidental, com 
destaque para a região do Mali, Senegal, Gâmbia e Guiné. Percorrem suas 
comunidades, regiões e os países, contando e cantando suas histórias, em 
buscas de informações para suas genealogias ou em alguma missão 
diplomática.  

Essa tradição chegou ao Brasil junto com os negros vindos da África 
ao longo de mais de 300 anos de escravidão, aqui sendo adaptada e se 
tornando instrumento para a manutenção das culturas africanas em terras 
brasileiras, bem como, ferramenta de resistência e transmissão dos 
saberes e fazeres das comunidades negras. 

 

                                                             
3 Aportuguesado no Brasil para griô(s). 
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Narrativas griôs: pesquisa e práxis acadêmica para a transformação social 

O estudo aqui apresentado é resultante do trabalho desenvolvido 
junto ao NALS (Núcleo de Arte Linguagem e Subjetividade) ligado à 
Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
Ao longo dos últimos três anos e meio o NALS vem desenvolvendo um 
conjunto de projetos de valorização de diversas formas de manifestações 
da cultura popular. Um desses projetos em específico é o Fórum 
Internacional de Contadores de Histórias (FICH) que busca nas narrativas 
populares o diálogo com grupos periféricos e com aquilo que nominamos 
de “estéticas marginais”, ou mesmo, “estéticas periféricas”. 

Durante esse tempo e através do FICH, diversos contadores de 
histórias, narraram como a música, a religião, a luta e a resistência 
contribuíram para a construção identitária e a permanência da memória de 
suas comunidades. Dois desses contadores foram, justamente, os mestres 
griôs Dona Sirley e Mestre Baptista.  

Seus saberes e fazeres junto a suas comunidades têm contribuído 
sobremaneira para o entendimento das narrativas populares como 
ferramenta de luta e resistência ao processo de homogeneização social e 
cultural impingidos pela sociedade de consumo na contemporaneidade: 

Espero eu dar mais alguma coisa de minha vida, do que eu fiz pelo carnaval 
de Pelotas e aquilo que eu sei fazer, que eu aprendi até agora. Agora com as 
minhas limitações, que eu possa do Griô [...] levar isso que eu sei para essas 
crianças que estão precisando, essas crianças de periferia, que eu possa 
ajudar eles a tirar eles da rua, ou aqueles que não foram que também, não 
vá para rua. Arrumar uma ocupação pra eles, eles vão fazer instrumento, 
eles vão tocar instrumento, eles vão dançar. Eles vão ser tratados como 
gente. Esse é o trabalho do Griô, ele ta voltado para as minorias e a 
melhoria das pessoas, para a melhoria social das pessoas. (BAPTISTA, 2007). 

Assim, acreditamos estar contribuindo para a transformação social 
através da construção de um espaço de diálogo entre o saber chamado 
científico e o saber nomeadamente popular. Caminho o qual entendemos 
possibilitar a construção de uma sociedade mais eqüitativa onde os 
sujeitos sociais possam ser os próprios sujeitos de sua emancipação social 
e onde, talvez, possamos responder sobre a neutralidade científica, sua 
finalidade, para que e para quem deve servir a ciência. 
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A HISTÓRIA ORAL COMO UMA FERRAMENTA DA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

Itaara Gomes Pires1 

Jairton Ortiz da Cruz2 

 

Introdução 

Os documentos escritos confeccionados a partir do registro da fala 
apresentam-se como elementos de importância para o historiador, ainda 
que o narrador não seja considerado como um sujeito portador de 
autoridade histórica.  

Infelizmente, no Brasil, não dispomos de autobiografias ou diários de 
pessoas do povo, como os escritos por artesãos calvinistas ou líderes 
religiosos ingleses no século XVIII, estimulados a registrar os sinais de sua fé 
pessoal ou de sua comunidade, munindo os historiadores dos séculos 
seguintes de uma preciosa fonte de pesquisa sobre os trabalhadores. 
(WEBER, 2007, p.11). 

Apesar do profícuo debate em torno das contribuições e desafios da 
História Oral, as instituições escolares fecham os olhos para esta 
“ferramenta” e, majoritariamente, tendem a dar maiores créditos a um 
currículo fechado e assentado em manuais didáticos. É necessário lembrar 
que a escola tem como finalidade a difusão dos conhecimentos 
socialmente produzidos, mas, não somente.  A escola também deve 
incorporar a prática de ser instrumento de (re)construção e/ou 
ressignificação do conhecimento, colaborando com a formação de sujeitos 
autônomos que vislumbrem a intervenção consciente na realidade como 
uma exigência do presente. Neste sentido, é intenção desta comunicação 
compartilhar o registro de uma prática pedagógica desenvolvida com o 
auxílio da História Oral, aqui utilizada como uma ferramenta de 
aproximação do objeto de estudo, no caso específico, as múltiplas 
identidades juvenis que se inter-relacionam no ambiente escolar. 

                                                             
1 Professora e Coordenadora do Programa Mais Educação da Rede de Ensino do 
Estado do RS. Mestre em Educação/PPGEDU – UNISINOS.  
2 Professor da Rede de Ensino do Estado do RS. Licenciado e Bacharel em História/ 
UNILASALLE.   



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
658                                                                                      [anais] 

Apesar do aparente uso limitado da História Oral aqui trabalhado 
como uma “técnica de produção e tratamento de depoimentos gravados”3, 
compartilhamos de um entendimento mais amplo: 

O que é história oral?’ – seus limites esbarram com categorias de diversas 
disciplinas das ciências humanas, como biografia, tradição oral, memória, 
linguagem falada, métodos qualitativos, etc., e sua definição não se 
estabelece facilmente: ora constitui método de investigação científica, ora 
fonte de pesquisa, ora ainda técnica de produção e tratamento de 
depoimentos gravados. (...) Se podemos arriscar uma rápida definição, 
diríamos que a história oral é um método de pesquisa (histórica, 
antropológica, sociológica, etc.) que privilegia a realização de entrevistas 
com pessoas que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, 
conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de 
estudo. (ALBERTI, 1990, p.1-2) (Os grifos existem no original). 

Portanto, podemos dizer que neste estudo, a História Oral é 
utilizada como um veículo produtor de conhecimento. Um conhecimento 
que suprimi o hiato, por vezes existente no âmbito escolar entre um 
conteúdo formal e o “conteúdo” cotidianamente vivido.   

O trabalho com a História Oral nos leva a valorizar as diferenças e a 
respeitar o que, para alguns, pode ser visto como exótico. Isso nos ajuda a 
considerar a pluralidade de modos de ser e estar no mundo e, sobretudo, a 
possibilidade de acessar a visão de mundo daqueles que dificilmente 
seriam escutados. Como considera Thompson (2002, p.16), “a história oral 
tem um poder único de nos dar acesso às experiências daqueles que vivem 
às margens do poder, e cujas vozes estão ocultas porque suas vidas são 
muito menos prováveis de serem documentadas nos arquivos”. Muitas 
vozes estão ocultas ou são silenciadas pelo jogo em disputa por diferentes 
atores sociais e por suas possibilidades de acesso a recursos de 
configuração de poder. Esse quadro é composto por múltiplos sujeitos, são 
os trabalhadores não organizados, os sem-moradia, as mulheres, os grupos 
marginalizados, enfim, as minorias em geral e, neste cenário, também está 
incluso, a juventude4.   

                                                             
3 ALBERTI, Verena. História Oral: a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1990, p. 1. 
4 O termo juventude, expresso no singular, não desconsidera o conhecimento das 
situações diversas e desiguais que vivem os jovens. Entendemos que uma coisa é a 
condição desses sujeitos (jovens), que pode ser entendida como um período da 
vida humana que é pautado principalmente pelo sentido que a sociedade dá a esta 
fração de seu próprio coletivo e a significa de determinada maneira. Outra coisa é a 
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Neste sentido, as ações pedagógicas no espaço escolar podem 
facilitar a abertura de mecanismos para dar voz e vez ao chamado 
protagonismo juvenil. A prática pedagógica, que a seguir relataremos, 
caracterizou-se pelo entendimento de que “ensinar exige compreender 
que a educação é uma forma de intervenção no mundo”5 e que deve 
buscar a aproximação entre o entendimento do conteúdo curricular e a 
produção de elementos que contribuam com a percepção e construção da 
cultura da diversidade, pautada no respeito ao outro e à diferença.  

 

De onde partimos? 

Esta atividade teve como princípio a constituição do 
enriquecimento sócio-cultural do coletivo escolar. Através da idéia de 
conhecer diferentes manifestações identitárias que circulam pelo espaço 
da escola tivemos o intuito de promover o respeito e o intercâmbio de 
experiências juvenis. Cabe esclarecer, brevemente, o contexto escolar e o 
perfil dos jovens envolvidos neste trabalho. 

A Escola Estadual Cônego Paulo de Nadal localiza-se na zona sul de 
Porto Alegre/RS. Tem como característica singular, ser uma escola que 
possui atendimento especial a jovens portadores de deficiências múltiplas, 
visual e física. Seu aspecto comum às demais escolas da região é o fato de 
compartilhar das mazelas decorrentes da ausência do Estado como 
promotor de investimentos. Outra característica que se acentua é a 
difusão de um espírito de animosidade entre as crianças e jovens, 
particularmente ao que tange à intolerância entre os diferentes grupos 
que coabitam o espaço escolar.  

De um modo geral, os alunos envolvidos nesta atividade 
correspondem aos jovens de classe baixa, alguns repetentes e egressos da 
evasão escolar. São moradores das vilas que circundam a escola, 
ambientes com poucos espaços de lazer e comandados pelo poder do 
tráfico. A escola, na contramão dessa realidade, mostra-se como um 
território de relativa neutralidade, sendo usada por vezes, como um 
                                                                                                                                 
situação desse sujeito (que está vivendo a juventude) que é moldada por alguns 
significantes, como a classe social ao qual pertence, ao gênero e à etnia (PIRES, 
2010:31). 
5 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
RJ: Paz e Terra, 1997, p.60. 
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refúgio. É neste ambiente que muitos de nossos alunos apresentam um 
estado de estar no mundo que, Paulo Freire chamou de “burocratização da 
mente”:  

(Uma) domesticação alienante. Um estado refinado de estranheza, de 
“autodemissão” da mente, de conformismo do indivíduo, de acomodação 
diante de situações consideradas fatalistamente como imutáveis. É a 
posição de quem encara os fatos como algo consumado, como algo que se 
deu porque tinha que se dar da forma como se deu, é a posição, por isso 
mesmo, de quem entende e vive a História como determinismo e não como 
possibilidade. (FREIRE, 1997, p.70). 

É com este pano de fundo descrito que, no transcurso do segundo 
trimestre letivo de 2010, adotamos com uma turma de 8ª série do 
fundamental, o exercício da História Oral como uma ferramenta de análise 
da História do Tempo Presente6. Isso não significa desconsiderar o 
passado. Ao contrário, deve-se ter em mente que a perspectiva do 
presente só é efetivamente entendida quando se estabelece as conexões 
com as ações humanas no passado, inclusive com um passado recente.  

Os depoimentos orais nos possibilitam o acesso à memória do 
grupo, resgatada através da entrevista. Cabe ressaltar que apenas traços 
da experiência serão resgatados, e ela nunca será representada tal como 
ocorreu. O tempo da memória é o tempo da experiência de um período de 
vida, de atividade profissional, política, religiosa, cultural, afetiva, que nos 
arrebata e condiciona quase que inteiramente, nos fazendo perceber e 
reconstruir a realidade de uma determinada maneira.  

Desta forma, uma atividade escolar que utiliza a história oral como 
uma ferramenta pedagógica contribui com a formação do educando, à 
medida que estimula que os alunos exercitem, cada vez com mais 
habilidade, o hábito de escutar e aprender com o outro, favorecendo o 
aperfeiçoamento de um ambiente onde os múltiplos modos de ser e estar 
no mundo sejam respeitados. 

Esta prática pedagógica partiu do conteúdo curricular que diz 
respeito à juventude norte-americana no contexto da Guerra Fria, 

                                                             
6 Como sugestão sobre esta temática, ver: PADRÓS, Enrique Serra; RODRIGUES, 
Gabriela. História Imediata e Pensamento Único: reflexões sobre a história e o 
ensino de História. In: LENSKIJ, Tatiana; HELFER, Nadir (org.). A memória e o ensino 
de História. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000. 
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especificamente o movimento hippie associado à Contra-Cultura7 dos anos 
de 1960. Foi a partir dessa situação que decorreu a fala de um aluno: 
“Professora, naquele tempo parecia ser tão legal. Hoje é tão difícil, tem 
tanta briga por causa do jeito da gente”. 

 Destacamos desta fala, um aspecto implícito: a idéia de “ser 
jovem”. A expressão “jeito da gente” possui uma relação direta com o 
conceito de identidades juvenis. 

Ao falarmos em identidades juvenis consideramos que os sujeitos 
selecionam determinadas memórias, determinados ritos que os colocam 
em graus de semelhança ou diferenciação com os demais. Sobre memória 
e identidade, tomamos de empréstimo a seguinte consideração: 

(...) há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o 
sentimento de identidade. Aqui o sentimento de identidade está sendo 
tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos basta no momento, 
que é o sentido da imagem de si, para si e para os outros. É a imagem que 
uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que 
ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua 
própria representação, mas também para ser percebida da maneira como 
quer ser percebida pelos outros. (POLLAK, 1992, p. 204). 

As identidades são construídas no coletivo, a partir do acesso às 
diversas culturas, pensamentos, comportamentos, hábitos, costumes, 
enfim, uma série de elementos que o jovem se apropria e ressignifica, 
conforme o entendimento do grupo ao qual pertence. Ainda, elas são 
parte de um processo dinâmico, não são estáticas, essencialistas e 
imutáveis. “A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo 
conjunto de suas vinculações em um sistema social: vinculação a uma 
classe sexual, a uma classe de idade, a uma classe social, a uma nação, 
etc.”(CUCHE,1999, p.177). 

No excerto o autor trabalha com a perspectiva da identidade social, 
que diferencia os indivíduos de acordo com a vinculação aos grupos 
sociais, uma vez que estes são possuidores de uma memória coletiva. 

                                                             
7 O termo Contra-cultura foi inventado pela imprensa dos EUA nos anos 60 para 
designar um conjunto de manifestações novas que floresceram especialmente nos 
EUA, Europa e, em menor escala, na América Latina. É a cultura marginal, que se 
opõe de diferentes maneiras à cultura oficial das principais instituições sociais do 
ocidente (MACIEL, 1987, p.19). 
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A memória coletiva retrata os acontecimentos, fatos, lugares vividos 
pelas pessoas, trazendo à tona as experiências, os saberes, as práticas do 
coletivo. Segundo Mauricie Halbwachs (1992, p.172) “só podemos recordar 
quando é possível recuperar a posição dos acontecimentos passados nos 
marcos da memória coletiva”. 

Nesta perspectiva, percebemos a estreita ligação entre a memória e 
a identidade, pois ambas colocam o indivíduo em relação ao “outro8”, 
criando representações dos acontecimentos do passado, a partir do olhar 
do presente. 

 

Proposta de trabalho 

A proposta desenvolveu-se a partir da constatação de uma 
situação-problema, a saber, as identidades juvenis no contexto escolar: 
associações e tensionamentos.  

Após termos relacionado o conteúdo curricular com a temática 
identidade, estruturamos da seguinte forma o trabalho: 

Objetivo Geral: Estimular a discussão e a construção de saberes referentes 
à identidade pessoal e coletiva dos jovens. 

Objetivos Específicos: 

*Discutir os significados de ser jovem, considerando as diferenças sociais, 
políticas, econômicas e culturais existentes entre os jovens; 

*Desenvolver o respeito às diferenças e combater as expressões que 
revelam preconceitos e esteriótipos; 

*Utilizar as fontes orais em sala de aula, como uma das possibilidades de 
produzir conhecimento a partir do cotidiano dos estudantes. 

 

 

                                                             
8 “Se assimilamos aqui a identidade social à imagem de si, para si e para os outros, 
há um elemento dessas definições que necessariamente escapa ao indivíduo e, por 
extensão, ao grupo, e este elemento, obviamente, é o Outro. Ninguém pode 
construir uma auto-imagem isenta de mudança, de negociação, de transformação 
em função dos outros”. (POLLAK, 1992:204). 
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Caminho percorrido: 

Primeiramente oportunizou-se aos alunos um contato sobre a 
temática da juventude e o contexto histórico da década de 1960, através 
de textos de revistas e livros didáticos, bem como utilizamos trechos do 
filme Hair (1979) e músicas do mesmo período. Desta forma os alunos se 
sentiram contagiados pelo contexto da juventude norte-americana do 
período. Situação que auxiliou o entendimento das lutas dos diferentes 
movimentos sociais pelo aperfeiçoamento da cidadania. 

O segundo momento ocorreu de forma quase espontânea, uma vez 
que partiu dos alunos algumas constatações sobre as diferenças e 
semelhanças da juventude do período estudado em relação ao o que é 
observado por eles, no momento presente.  

A terceira etapa foi propor aos alunos que elencassem algumas 
indagações sobre a idéia de “ser jovem”. Estes questionamentos 
colaboraram com a construção de perguntas abertas que serviram de base 
para as posteriores entrevistas. Concomitante a este processo, formulamos 
uma ficha de pesquisa com o intuito de favorecer a sistematização dos 
dados obtidos pelas entrevistas: 

 
Tema: As identidades juvenis no contexto escolar: associações e 

tensionamentos. 

Fontes: Entrevistas e pesquisa documental. 

Local:  Contexto escolar. 

Identificação: Nome/Apelido/Idade/Série 

Resumo/citações: Excertos da entrevista e/ou textos 

Considerações: Observações do entrevistador 

 
Após a análise dos dados foi proposto a elaboração de sínteses, 

uma maneira de demonstrar a apropriação do conhecimento. Esta etapa 
privilegiou aquilo que denominamos como “releitura”, isto é, o uso de 
diferentes meios de expressão, esquetes, músicas, textos, dramatização 
como forma de estimular o envolvimento afetivo, a capacidade de auto-
expressão, a valorização e o respeito às diferentes identidades juvenis. 
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Considerações Finais: 

Ao “rememorar” aquilo que nos motivou a realizar esta atividade 
pedagógica temos presente a fecunda contribuição da História Oral como 
uma ferramenta que pode (e por que não dizer, que deva) ser utilizada em 
sala de aula, como um método de criação de fontes que possibilite de 
forma orgânica a análise das vivências e pontos de vista dos sujeitos.  

Foi nosso intuito nesta exposição, compartilhar o que consideramos 
como uma atividade positiva do ponto de vista da valorização do aluno 
como um sujeito capaz de agir com criatividade quando estimulado e 
concatenado com a realidade em que vive. Isso não significa dizer que no 
decorrer do processo da atividade não houveram limitações e tropeços. 
Dentre as dificuldades encontradas, uma delas refere-se à adequação da 
temática ao currículo e ao consequente convencimento da supervisão 
escolar sobre a necessidade dos alunos “perderem” aulas com as 
entrevistas no pátio da escola. Além disso, tivemos que vencer nossos 
próprios medos pelo esforço empregado, no sentido de nos distanciarmos 
dos mecanismos de “segurança”, isto é, ser o único detentor da fala, do 
conhecimento; agir sem a pretensão da coerção, e sim, do convencimento. 

Por fim, parece-nos importante enfatizar que a História Oral 
proporciona elementos de compreensão sobre o “jeito de ser” de cada um 
de nós. Cria seus próprios documentos e, segundo Dora Schwarzstein: 

(...) documentos que son por definición diálogos explícitos sobre la 
memoria, con el entrevistado triangulando entre las experiencias pasadas y 
el contexto presente y cultural en el que se recuerda. Los testimonios orales 
no son un simple registro, más o menos adecuado de hechos del pasado. 
Por el contrario, se trata de productos culturales complejos. Incluyen 
interrelaciones cuya naturaleza no es fácil de comprender, entre memorias 
privadas, individuales y públicas, entre experiencias pasadas, situaciones 
presentes y representaciones culturales del pasado y el presente. En otras 
palabras, los testimonios de historia oral están profundamente influídos por 
discursos y prácticas del presente y pertenecen a la esfera de la 
subjetividad. (2001, p.73). 

Em meio a uma sociedade que estimula o individualismo e a 
competição entre os sujeitos, utilizar como método de estudo a História 
Oral é, talvez, contribuir para que os alunos passem a se dar conta da 
dimensão do coletivo. De que diante do caos, muitos compartilham das 
mesmas inquietações e vontades.  
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“Era como una droga escucharlo a Perón”. Recordando la 
militancia treinta años más tarde (1955 a 1976) 

Dr. Pablo A. Pozzi1 

 

Hace ya muchos años había terminado una larga investigación sobre 
la reacción de los trabajadores argentinos frente a la dictadura militar de 
1976-1983. Allí descubrí algo que debería haber sido obvio: en todo grupo 
social hay militantes políticos, activistas sociales y una mayoría sin 
participación de ningún tipo. Al mismo tiempo, la relación entre los tres 
niveles conformaba una articulación necesaria para toda actividad 
colectiva. Si bien no todo el mundo era, o deseaba ser, militante estos 
tenían una relación profunda con el conjunto de una clase social, y en el 
caso que a mí me interesaba con la clase obrera. De hecho, el “ser 
militante” no era ni algo constante ni permanente: individuos que no lo 
habían sido podían serlo, y aquellos que lo eran podían retornar a casa y 
abandonar toda actividad política o social por un tiempo. Más aún, los 
principales determinantes de esta participación no eran ideológicos sino 
clasistas, raciales y de género, donde el entorno social y la historia familiar 
constituían la base material, el contexto necesario para la militancia. Así, la 
participación militante era algo subjetivo, cuya realización modificaba 
profundamente la conciencia aun cuando la persona abandonara esa 
actividad. Esa modificación marcaba fuertemente los recuerdos y la 
memoria, donde la evocación de la vida militante, o activista, tomaba 
características míticas que en los relatos servían no sólo como 
coordenadas de una vida, sino también como visión del presente. Era 
indudable que esa participación política había marcado fuertemente los 
recuerdos hasta el punto de convertirse en centrales a toda memoria. Para 
mis entrevistados la militancia, hacía más de treinta años, había 
enriquecido sus vidas modificando su visión del mundo y de si mismos. Al 
mismo tiempo en su articulación con un grupo social más amplio, esta 
subjetividad se convertía en un prisma desde donde intentar aproximarse 
a las estructuras de sentimiento, tal y como las definió Raymond Williams, 

                                                             
1 Profesor Titular Plenario, en el Departamento de Historia y director del Programa 
de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
(Argentina). 
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que lo definían con tal y lo diferenciaban de otras clases y sectores 
sociales.  

La narración de todo entrevistado, y la vida de todo individuo, se 
ven fuertemente marcadas por aspectos de clase, género y raza. Los tres 
aspectos se articulan dinámicamente para sugerir procesos sociales 
complejos, donde la vida de cada individuo construye la del conjunto que 
así no es una mera sumatoria de experiencias individuales, sino que 
constituye una entidad superior, colectiva, producto de la articulación de 
las experiencias individuales. Al revisar docenas de testimonios de 
militantes y activistas argentinos lo que emerge es una imagen donde los 
elementos que pueden ser denominados “de clase social” determinan los 
aspectos de género y de raza tanto en el posicionamiento del testimonio, 
como en las imágenes seleccionadas en la narración, y en el balance que se 
hace de la propia vida. Lo que nos interesa, principalmente, es cómo la 
subjetividad evidente en los testimonios nos permite comenzar a 
aproximarnos a un colectivo social realmente existente como es el de la 
clase obrera. En este caso consideraremos sólo algunas narraciones de 
antiguos militantes argentinos cuya actividad política se desarrolló entre 
1960 y 1989 y que en la mayoría de los casos no habían sido entrevistados 
por otros investigadores. Los testimonios considerados son relativamente 
extensos, abarcando muchas horas, y sólo tomaremos algunos ejemplos en 
torno a las causas de la politización del entrevistado para luego tratar, 
brevemente, algunos balances a una vida de militancia, todo para sugerir 
posibles conclusiones en torno a cómo la subjetividad en los testimonios 
revela improntas de clase social. 

En lo anterior es notable la diferencia entre aquellos entrevistados 
cuya militancia o activismo tuvo características dirigentes y aquellos cuya 
participación fue muy pasajera o de base. Aquí hemos optado por trabajar 
con testimonios de militantes de base en función de acceder a 
características contrastantes en torno a la subjetividad. En estos casos, ser 
entrevistados jerarquizaba sus vidas por lo que el planteo de recurrir a su 
memoria no sólo los hacía sentir como protagonistas de la historia, o sea 
“importante”, sino que también los obligaba a una búsqueda y a evocar 
recuerdos en función de construir una memoria en particular. Estos 
testimonios tienden a ser de una gran riqueza en cuanto a lo que aportan 
para la comprensión de una subjetividad determinada pero, al mismo 
tiempo, son más confusos en cuanto a narración, más imprecisos y 
desorganizados, sobre todo por que el presente es el punto de referencia 
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evidente y obligado. En cambio, aquellos que fueron dirigentes han 
realizado un balance cercano a la “historia oficial” que contribuyeron a 
construir. Así “su memoria” tiende a haberse cristalizado en una narrativa 
coherente, seductora, muy armada, pero de escasa riqueza. Más aún, en 
estos casos el testimonio se encuentra, en forma subyacente, fuertemente 
condicionado por la ubicación política y una posible continua exposición a 
la represión. En particular estos dirigentes han brindado sus testimonios 
repetidas veces, e inclusive algunos han redactado sus memorias. En el 
sentido de rastrear subjetividades, los testimonios de dirigentes se revelan 
como de menor utilidad, ya que sus expresiones “cristalizadas” tienden a 
ocultar las premisas subjetivas en un discurso racional y cuidadosamente 
armado. Esto no quiere decir que no sean útiles para nuestros fines, sino 
que son preferibles los de los militantes de base precisamente por no 
haber sido previamente estructurados.  

Los historiadores Viano, Ríos y Pasquali han señalado la 
problemática de entrevistar a militantes, remarcando las diferencias entre 
“primerizos” y “avezados” y señalando que en “el caso de militantes que 
han sido entrevistados una y otra vez… siempre dicen lo mismo”.2 Así, la 
memoria de los “avezados”, en el sentido de una narración de impresiones 
vividas, tiende a ser una construcción a partir de recuerdos o hechos 
pasados que vienen a la mente y que articulan en un relato armado y 
repetitivo pero muy claro y sin rupturas ni contradicciones. Asimismo, los 
“primerizos”, si bien tienen la frescura de un relato no cristalizado, 
también tienden a no haber armado una memoria como narración 
consolidada donde lo relatado tiene cierta confusión y es más 
contradictorio. Como tal, el historiador interesado en la subjetividad debe 
apuntar a penetrar el relato para buscar aquellos elementos individuales 
que conforman constantes de lo que se puede denominar una conciencia 
colectiva. Esto es así por cuanto la principal utilidad de la historia oral, y la 
tarea de todo historiador, es tratar de explicar procesos históricos y 
sociales. O sea, estos testimonios, más allá de sus cualidades humanas o de 
la información que puedan brindar, tienen sentido en la medida que los 
utilizamos como prismas para aproximarnos a experiencias colectivas, o 
sea históricas.  

                                                             
2 Laura Pasquali, Guillermo Ríos y Cristina Viano. “Culturas militantes. Desafíos y 
problemas planteados desde un abordaje de historia oral”. Taller. Revista de 
sociedad, cultura y política. Vol. 8, No. 23 (marzo2006), 65. 
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Entrevistar a viejos militantes implica caminar la delgada línea entre 
memoria y recuerdos. Más aún, para muchos de estos testimoniantes el 
evocar su activismo pasado implica recordar una serie de hechos que, en 
general, son una parte integral (y casi siempre heroica) de la personalidad 
y la identidad actual. De hecho, aun cuando el entrevistado se arrepienta 
de su paso por la militancia, tiende a exaltar su actividad y sus 
consideraciones en lo que entiende como su momento de “protagonismo 
histórico”. A su vez esta construcción de una memoria determinada 
registra la fuerte impronta de dos factores interrelacionados. Como ya 
señalamos, el primero es la perspectiva de clase, género y raza. El segundo 
tiene que ver con la situación actual de vida y el balance personal de la 
experiencia. Así, para algunos la militancia es narrada como una 
experiencia jocosa, para otros es profundamente dolorosa, mientras que 
para otros más la militancia es considerada en tonos casi redentores, y 
todos hacen grandes esfuerzos no sólo para que sea comprendida sino 
para que esta experiencia sea relevante en la actualidad. Al decir de uno de 
los entrevistados: “¿Cómo le explico todo esto a mis hijos?”3 Las 
entrevistas revelan una subjetividad insospechada donde política, 
ideología y tradición tienen poco que ver con nuestros modelos analíticos 
derivados de la politología. 

Cuando comencé a investigar la guerrilla argentina, y en particular 
al Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del 
Pueblo (PRT-ERP), allá por 1988, me interesaba en particular explorar el 
por qué un obrero se hacía guerrillero. Esto era importante porque en la 
visión más común, la guerrilla argentina había sido un fenómeno de 
sectores medios estudiantiles radicalizados tanto por las constantes 
dictaduras argentinas como por eventos internacionales, como el ejemplo 
del Che o la guerra de Vietnam. El tema de quiénes y por qué se politizaron 
era importante ya que sugería cosas sobre nuestra interpretación de la 
sociedad argentina. Por ejemplo, que la violencia siempre había sido parte 
de la política nacional, o que la clase obrera al ser peronista no era todo lo 
impermeable que pensábamos a la izquierda marxista.  

Entre los militantes que aceptaron hablar conmigo estaba Héctor, 
obrero, hijo de obreros, cuya madre era una de las dirigentes naturales y 
fundadoras del PRT-ERP en el ingenio de San José de Tucumán. La 
entrevista fue larga y realizada en dos sesiones agotadoras. Héctor es una 
                                                             
3 Entrevista con “Matico”, Córdoba, 14 de agosto de 1992. 
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persona de hablar tranquilo –callado, diríamos—que hizo mucho esfuerzo 
por hacerme comprender con precisión su vida para que, a través de ella, 
pudiera comprender tanto a sus compañeros, como a su familia, y a su 
opción política ideológica. Las palabras fluyeron con una simpleza que 
realmente no era tal. Cada frase revelaba mucha reflexión, aunque la 
narración aun no se hubiera cristalizado. Su testimonio establece que la 
militancia guerrillera fue una cuestión familiar, de amistades y del conjunto 
de la población, íntimamente vinculada a la cultura y tradiciones de su 
zona. Así, la imagen que emerge es una por la cual su incorporación a la 
militancia y al PRT-ERP fue algo natural, producto de la experiencia de vida 
y de la estructura de sentimiento forjada durante varias generaciones de 
una familia obrera.4  

Yo era muy pibe, justo habíamos ido todos los pibes del sindicato, venían los 
negros que se querían morfar todo porque habían visto directamente por 
primera vez a la policía reprimir y se habían enterado de la muerte de esta 
maestra, se llevaron presos a varios, fueron a la policía, cagaron a piedrazos 
la comisaría, actos muy, muy violentos... Después de eso surge que la gente 
llega a plantear la necesidad de armarse para poder defenderse del 
atropello policial que habían sufrido en ese momento. … Y yo en esa época 
iba a la escuela y se ve que no andaba muy bien, y entonces mi vieja para 
hacer los deberes me mandaba a la casa de dos compañeros, que vaya a 
estudiar. […] Fui un día, como de costumbre, buenísimos, una forma de vida 
totalmente diferente a la que uno estaba acostumbrado, una terminología 
que no entendíamos demasiado. No entendíamos en el sentido de cómo te 
hablaba la gente. Hay personas de las que vos decís: "Es un gusto hablar con 
esta persona", porque no solamente utiliza la palabra justa, sino que va 
acompañada de un gran cariño y sentimiento, a pesar de que ni te conocen.  

Digo "entendíamos" entre comillas, porque todos los militantes conscientes 
que han venido a desarrollar un trabajo allí en San José, sobre todo han 
ganado el corazón de la gente, qué se yo, de la gente esta que iba, ir a tomar 
mate en una casa, o amasaban pan y les llevaban, que éste les llevaba los 
huevos, sin ningún tipo de interés personal...  

El eje que articula su memoria es “el corazón”, o sea los 
sentimientos, a partir de varias antinomias: “los negros” y la policía; los 
compañeros y la gente; los “de afuera” y los locales. Estas antinomias son 
construcciones fuertes: la policía que mata maestras; los “compañeros” 
que son “de afuera” pero buenísimos. Aquí encontramos un elemento 
subyacente a una estructura de sentimiento que puede denominarse 

                                                             
4 Entrevista con “Héctor”, Buenos Aires 3 de diciembre de 1992. Pibe: niño. Morfar: 
comer. Mi vieja: mi madre. 
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obrera: su visión de mundo, aun cuando es auto referencial, siempre 
tiende a ser colectiva, grupal. La “gente buena” es solidaria “sin ningún 
tipo de interés personal”, o sea sus intereses son también colectivos. No se 
trata de que esto sea cierto sino que el testimonio revela una visión, y un 
posicionamiento, frente a la realidad.  

Otro testimonio interesante fue el de “Lobito”, que también es 
tucumano y de familia obrera, y cuya militancia se desarrolló inicialmente 
en un grupo trotskista.5 Para él, al igual que para Héctor, era muy 
importante que al entrevistador le quedara claro lo que él quería 
transmitir. En esto, si bien Héctor centraba su esfuerzo en lo pausado de su 
habla, Lobito remarcaba lo que decía con un cierto tono jocoso. Así explicó 
que:  

“(Iba a una escuela de curas, becado, y no me gustaba). Yo me hacía mucho 
la rata en una plaza. Estábamos con un grupo de pibes y chistamos una piba 
que iba pasando, que era grande. Y la piba no sólo que nos respondió el 
chiste sino que se vino hacia nosotros. Y ahí nos cagó. ¿Qué mierda hacía? Y 
ahí nos dijo que era del Partido Socialista de los Trabajadores, que venía a 
hacer volanteo en el colegio que estaba enfrente. Nosotros íbamos a ese 
colegio, que era un Normal, a esperar que salieran las pendejas a ver si 
levantábamos alguna. Y que estaba... bueno, nos dio volantes y nos invitó a 
participar en una reunión de la juventud secundaria de ellos. Claro, los otros 
eran todos compañeros del colegio que a eso no iban a ir. Se hacían la rata y 
punto. Yo agarré y me dije "yo voy". Y me fui. Y me gustó. 

P: ¿Por qué fuiste a la reunión? 

R: Y fui a ver cómo era. Ah... ahí está. Por que yo en mi colegio decía que era 
socialista. No entendía ni mierda qué era el socialismo. Es más me acuerdo 
que uno de los alumnos me discutía, que hoy es ministro (…) en Tucumán, 
me decía "es que no podemos ser todos iguales, hay gente que es renga". Y 
yo le decía "bueno, cuando avance la medicina, vamos a ser todos iguales". 
Para mí eso era la igualdad, ¿viste? (…) Yo creo que era porque los demás 
que estaban ahí, algunos salían a la luz porque eran buenos estudiantes, 
como éste. Otros porque tenían facha. Otros porque tenían apellido, como 
éste que tenía todo a favor. Otros porque, bueno no tenían apellido, pero 
tenían mucha guita y venían en auto cero kilómetros y andaban con la 
última ropa. ¿Y yo con qué mierda salía a la luz? Yo lo pienso así. ¿Con qué 
mierda me hacía ver? ¿Con qué llamaba la atención? Con nada. Negro, feo y 
sin guita. Y sin coche. Ni hablar. Entonces me hacía ver diciendo que era 

                                                             
5 Entrevista con “Lobito”, Buenos Aires, 22 de febrero de 1993. La rata: ausentarse 
de la escuela sin permiso. Guita: dinero. Villero: habitante de barriadas pobres. Un 
elemento interesante es que el padre de Lobito pertenecía a la derecha 
nacionalista. 
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socialista. Que en el colegio ser socialista era como un sacrilegio. Ya para 
esta época estaba alejado de la religión. Iba a misa, pero alejado. 

Cuando me metí con la gente del PST encontré un ámbito donde ya me 
trataban de compañero, había ámbito para conversar, éramos todos iguales. 
Donde el hecho de ser negro y sin guita era una cosa a favor. Nadie te 
miraba mal por eso, te miraban bien. Te decían "no compañeros, el 
compañero es pobre". Era piola ¿viste? Y el hecho que no tenía que mentir 
ahí. Por que en el colegio yo tenía que mentir: que mi viejo tenía mucha 
guita; que tenía un Ford Fairlane, que en esa época era el último grito; que 
tenían tierras y qué se yo. En cambio, en la Juventud Socialista si les decía 
que había sido villero más bien me trataban. [se ríe] Y eso me gustaba. 

Es notable cómo Lobito establece lo que considera las muestras de 
una clase social determinada: el apellido, dinero, posesiones. Esto le sirve 
como contraste cuando él señala que es “negro, feo y pobre”, y se declara 
“socialista” porque equivale a agredir a los curas del colegio y a los “ricos”. 
Si bien señala que él no sabía qué era el socialismo, también queda claro 
que, en su percepción, este es un posicionamiento natural para una 
persona de su condición. Así esto resalta el impacto de su comienzo en la 
militancia donde “nadie te miraba mal”. Queda en claro que Lobito se 
siente valorado en lo individual, ya que se lo escucha, y fuerte en lo 
colectivo porque es entre los socialistas que los “negros, feos y pobres”, o 
sea lo que es realmente su aforismo para los obreros, encuentran su 
realización plena y no tienen “que mentir”. 

En ambos casos la explicación hace eje en la vida y de ahí a la 
política. Esta vida es necesariamente colectiva, y no individual. Para Lobito 
es una cuestión de ricos contra pobres, para Héctor de gente/pueblo 
contra aquellos de afuera, o sea de otro sector social. En ambos casos, lo 
clasista se encuentra marcado por las secuelas de la discriminación racial. 
“Nosotros” somos los negros, pobres y trabajadores. “Ellos” son blancos, 
ricos y represores. Este es un elemento muy interesante y que merecería 
mayor consideración. Como he señalado en otros trabajos, para el obrero 
argentino los trabajadores son “los negros”, aunque entre ellos existan 
muchos rubios, blancos y de ojos azules. Evidentemente, en la 
construcción del “nosotros versus ellos”, el obrero es equiparado, 
culturalmente, a los esclavos traídos de África en un remedo inconsciente 
del antiguo aforismo anarquista sobre “la esclavitud del salario”. Más allá 
de estas consideraciones, lo que se evidencia en ambos testimonios es que 
la politización no es vista como una ruptura sino como una extensión de 
algo preexistente, o sea de la vida en si. Como tal “ser zurdo” es 
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presentado como “algo natural” que responde o conecta con sentires 
clasistas e inclusive raciales. 

En contraste con los anteriores consideremos el testimonio de 
Ernesto, un profesor universitario con vínculos con el sindicalismo, 
procedente de sectores medios con experiencia como activista 
universitario. Su planteo contrasta fuertemente con los anteriores puesto 
que el eje es lo individual (su externalidad a los trabajadores) y su 
realización se logra a través de vincularse, desde afuera, con ellos. La 
“gloria” era conectarse con el movimiento obrero, lo cual resalta su 
carácter de externalidad. En cambio para Héctor y Lobito no hay tal 
externalidad. Ellos “son” la clase obrera y son “los otros” los que no les dan 
un lugar y trato igualitario. Así, Ernesto explicó su comienzo como militante 
político en el peronismo revolucionario6: 

Entonces digo: tengo que militar. Pero lo que pasaba era que la formación 
que tenía mi primo, con el que yo había empezado a charlar, inclusive 
participé en reuniones políticas y con algunos grupos del Peronismo de mi 
primo. Él era del peronismo típicamente de derecha, estuvo en la JP de la 
época de Perón, muy ligada a las posiciones nazifascistas teórico-
ideológicamente, pero inofensivo él personalmente, incluso en su historia 
de vida, hoy día sigue un poco más abierto, pero esas eran sus ideas y ese 
era su grupo de amigos, con la gente que yo me ligué eran gente que tenían 
todos razonamientos de derecha. Yo me acuerdo que empezamos a discutir 
política de la coyuntura y empezaban con Platón, y es más, cuando se quería 
formar algún grupo, ellos se movían en espacios más intelectuales, se 
proponían hacer trabajos de apoyatura intelectual al peronismo y entonces 
teníamos que empezar a definir la concepción de la historia, y ellos 
empezaban con los griegos y llegaban a Santo Tomás y de ahí no 
pasábamos. Esto para que te des una idea de lo que era esta gente. 
Obviamente el clima político y aparte lo que yo entro a recibir en la 
Universidad venía por otro carril. Al peronismo de la facultad yo lo veía en 
los carteles, en general era un peronismo combativo. Entonces en ese 
contexto decido militar, y me digo: ¿con quién? Si no conocía a nadie, no 
tenía ninguna referencia. Lo único que sabía era que una librería que estaba 
a media cuadra de la facultad eran Peronistas, donde yo habitualmente 
compraba mis libros, apuntes... entonces voy y le digo al pibe que atendía: 
“Mirá, ustedes son peronistas, ¿no? Bueno yo también, ¡quiero militar” ¡Sin 
conocernos, yo a él o él a mí más que de vista!. El me dice: “Bueno, está 
bien, nosotros nos reunimos todos lo sábados, si querés venir no hay 
problema”. Me da la dirección y voy al lugar de la agrupación que era el 
Sindicato de Obreros Navales. Yo estaba en la gloria, sentía que había 

                                                             
6 Entrevista con Ernesto, Quilmes, provincia de Buenos Aires, 8 de noviembre de 
1990. 
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encontrado el lugar donde militar, que era lo que yo quería en ese 
momento. 

Uno de los elementos más interesantes de este testimonio, cuando 
lo comparamos con los de Héctor y Lobito, es lo que implica la expresión 
“tengo que militar”. Es indudable que, al decir esto, Ernesto esta hablando 
de una ruptura y un cambio en su vida, en sus sentimientos y en su 
conciencia. La militancia es una decisión de fondo para él, y hay un antes y 
un después. No es lo mismo para los otros dos testimonios citados. La 
decisión de militar, en sus relatos, fluye de manera fácil y casi inconsciente. 
Lobito lo presenta casi como un accidente, o sea la graciosa consecuencia 
de que deseaba “levantar una piba”, mientras que en la narración de 
Héctor la militancia es que iba a estudiar con dos compañeros “como de 
costumbre”. Lo que revelan estos testimonios es que para estos obreros, 
sus estructuras de sentimiento sugieren que la militancia es una mera 
extensión de la vida cotidiana, mientras que el caso del profesor 
universitario esta implica un cambio de fondo en la vida y esas mismas 
estructuras. 

Si bien lo que venimos señalando queda claro en el caso de 
testimonios de obreros, también es evidente en el caso de mujeres 
militantes donde es el género, y no lo racial, uno de los elementos que 
incide para decidir la politización. Silvia nació y se crió en una familia 
obrera de un pueblo del interior de la Argentina donde las mujeres fueron 
tempranas militantes obreras que protagonizaron durísimas huelgas 
dirigidas por la izquierda. Ella ingresó en el PRT-ERP en 1971 para 
convertirse rápidamente en un cuadro medio, de “los duros”.7 En esto 
Silvia no fue excepción. Muchísimas mujeres argentinas se acercaron a la 
organización, sobre todo a partir de 1970, hasta conformar 
aproximadamente 40 por ciento de sus militantes. 

Pregunta: ¿Quién empezó a militar primero? 

Respuesta: El gordo. El gordo me llevaba para arriba y para abajo. Cuando 
íbamos a movilizaciones, íbamos juntos. Pero, cuando nos casamos, 
nosotros vivíamos en un barrio cerca del centro de Córdoba. 

P: ¿Cuándo te casaste? 

R: En el ‘71. No, entonces yo fui en el ‘70. Ya estaba en segundo año cuando 
me casé. Entonces íbamos al barrio donde militábamos, a la tarde nos 
juntábamos en la iglesia donde iban todos los vecinos que protestaban por 

                                                             
7 Entrevista con “Silvia”, México, D.F., 25 de mayo de 1991. “El Gordo” era médico. 
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ésto, y que ésto no tenían, y que aquello tampoco. Y el gordo dijo “voy a 
venir a atender”... entonces le dije al gordo “nunca, nunca vas a poder decir 
qué realmente necesita esta gente, o cómo lo necesita, si no vives ahí”. 
Mientras viva las cosas de lejos no iba a ser lo mismo. Lo discutimos y que lo 
viera él que siempre iba a ser uno de afuera. Iba a ir ahí nada más que 
ayudar a la gente, pero no lo iba a vivir. Y si, en ese sentido yo fui la que le 
piqué a no vivir la militancia desde lejos. 

El testimonio es de una riqueza notable y repite una serie de 
coordenadas que, de ser tomadas superficialmente pueden llevar al 
engaño o a la confusión. En su testimonio Silvia se representa a si misma 
como una mujer simple, respetuosa de las convenciones hasta el punto 
que su marido la lleva “para arriba y para abajo”. Sin embargo, la 
información que ella misma brinda revela que esta es una imagen 
construida más que real: ella determina dónde se milita y cómo. De hecho, 
es ilustrativo que Silvia presenta a su marido como alguien “de afuera”, 
mientras considera que ella, como “obrera”, sabe lo que necesita la gente. 
Cuando ella señala que “yo le piqué” establece su liderazgo en la pareja a 
partir del hecho de pertenecer a la clase obrera, o sea a ser “de adentro” y 
estar naturalmente politizada. Para Silvia su marido podría parecer más 
politizado y tener mayor jerarquía como militante, pero queda claro que él 
no entendía las necesidades de la gente puesto que él no pertenece a la 
clase obrera. Al igual que en los otros testimonios citados, estas nociones 
no son producto de un análisis racional, sino más bien responden a un 
“sentido común” desarrollado a partir de una serie de estructuras de 
sentimiento asentadas sobre una experiencia de clase determinada. Para 
expresarlo de forma más simple: Silvia no analiza esto, para ella 
simplemente las cosas “son” así y “sabe” que un integrante de otro sector 
social no puede comprender las necesidades de su colectivo social a menos 
que comparta plenamente su vida en un proceso de desclasamiento y 
nueva integración social. En esto su actitud no debería sorprendernos, al 
fin y al cabo los intelectuales compartimos la noción, o sea el sentido 
común, de que somos los generadores y portadores del conocimiento en 
un proceso que, sin pensarlo así, justifica nuestra existencia como grupo 
social. Asimismo, los dueños de fábrica se autodenominan “productores” 
aunque es muy poco probable que alguno de ellos participe en la 
producción de bienes en su fábrica. De hecho, estos atribuyen a los 
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trabajadores toda una serie de valores y comportamientos que rara vez 
pueden ser cotejados con la realidad colectiva.8  

Otro testimonio que ilustra lo que queremos decir es el de Cristina, 
obrera metalúrgica, hija de un dirigente sindical peronista.9 Ella es una 
mujer llena de vida y de alegría que se asemeja a un torbellino con un gran 
corazón. A mí me interesaba por qué ella, con sus antecedentes peronistas 
y obreros, había optado por militar en la guerrilla marxista y antiperonista. 
Cristina había sido “muy milica”, al decir de sus compañeras y es una de 
nuestras testimoniantes “avezadas” por lo que, para poder tratar de 
penetrar el relato cristalizado hubo que provocarla un poco: 

Pregunta: Explícame bien. ¿Porqué una obrera, de familia de activistas 
sindicales y muy peronista se mete a militar con la guerrilla marxista? 

Respuesta: Y… yo tenía conciencia revolucionaria. 

Pregunta: Vamos, no me versées. 

Respuesta: ¿La verdad? Bueno, ¿qué es la verdad? Quizás la verdad es que 
yo era mujer, metalúrgica, en una fábrica y en un gremio donde éramos muy 
pocas mujeres. Todos te trataban como si no tuvieras que estar ahí; algunos 
hasta trataban de manosearte. Y bueno, en el ERP yo era sargento y estaba 
al mando de la escuadra de la fábrica. Y cuando yo gritaba “cuerpo a tierra”, 
todos se tenían que tirar. 

Claramente este es un ejemplo de “empoderamiento” femenino a 
través de la militancia. Pero a pesar de lo “femenino”, el tema de ser 
obrera es el anclaje central en el relato y por ende en la experiencia. Es 
muy claro que, para Cristina como mujer, la militancia también es una 
extensión de su realidad como obrera.  

El contraste con el siguiente testimonio es notable, y destaca el 
carácter clasista del planteo de Cristina. “María” es profesora universitaria 
también llena de vida y de energía. Su testimonio es una mezcla de 

                                                             
8 Un buen ejemplo de esto es que tanto sectores medios, como pequeño burgueses 
y burgueses, consideran que cualquier obrero es naturalmente vago y no desea 
trabajar a menos que se lo obligue confundiendo explotación con trabajo, esto más 
allá de que la historia mundial del trabajo demuestre precisamente lo contrario: los 
trabajadores  han demostrado resistencia ante la explotación y no ante el trabajo 
en general. 
9 Entrevista con “Cristina”, Buenos Aires, 1 de abril de 1995. Versear o hacer el 
verso: engañar, “hacer el cuento”. 
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emoción y de ironía, donde las palabras salen rápidas y contundentes, para 
señalar aspectos de género: 

En el medio conozco, ya te digo, al papá de los chicos. Estudiaba en La Plata. 
Lo conozco en un baile. De esos bailes estudiantiles. Salimos tres o cuatro 
veces. Ahí me entero que es trotskista... yo no entendía muy bien de qué me 
estaba hablando cuando me decía que había un inconveniente en la 
relación, que él era trotskista. Yo no captaba qué carajo quería decir. (…) Le 
pregunto a mi viejo. A mi viejo casi le agarra el ataque. Ya venía de una 
experiencia con un noviecito que era Tacuara10, que mi viejo odiaba 
profundamente, y cuando digo "mirá, estoy saliendo con otro chico y me 
dijo que era trotskista", casi se infarta. Pobre viejo. Bueno, y ahí me empiezo 
a ligar más concretamente a través de él. Más bien, tengo una profunda 
discusión... el Gringo aparecía como bien politizado, y bien de izquierda; y yo 
como una tibia que lo único que defendía era la cuestión de los laicos, que 
era lo que más o menos tenía claro, y el amor libre. … había mujeres. Pero 
no era el perfil de mujeres que a mí me gustaba. Eran descuidadas en el 
vestir, muy hombrunas. No me llevaba bien con ellas. … teníamos conflictos 
con el grupo de gente incluido nuestros compañeros. … Porque te usaban el 
azúcar, el mate, te dejaban todo patas arriba. … si te comprabas una pilcha o 
no te la comprabas. Bueno, discusiones de ese tipo. Más o menos en esos 
términos se daban las discusiones. No había mucha profundidad en mi 
pensamiento. … empieza toda la discusión con la aparición del Che y demás, 
la discusión un poco más fuerte de la necesidad de la lucha armada. La 
imposibilidad de hacer una revolución por la vía pacífica. Se da una discusión 
fuerte, que termina con la ruptura del partido evidentemente. Y en eso es 
importante que el grupo de amigas mías, hasta ese momento laterales de 
Palabra Obrera, si se prenden. O sea, el problema del Che, la cuestión de la 
lucha armada era una cosa convocante para nosotros. …Y yo no tengo claro 
porqué. Nos parecía... Lo que más me acuerdo es que me parecía que se 
terminaba con el verso. Bueno esto va en serio. Esto así planteado es en 
serio. Lo otro es pura palabrería.11 

Es notable como María parte de un planteo individual (Héctor dice 
“no entendíamos”, mientras que María señala que ella “no captaba”), que 
contrasta con Cristina que rápidamente se sitúa en la fábrica. Por otra 
parte, María utiliza lo femenino para dejar en claro que los que no 
entendían “la política” eran precisamente “los politizados”. Al señalar que 
el Gringo “aparecía” como muy politizado esta subrayando que no lo era, 
porque “aparecer” no es “ser”. Esto contrasta con el hecho de que María 
declara que ella aparecía como “tibia” (o sea de un bajo de nivel de 
politización) porque era un ser humano normal al cual “el palabrerío” le 
                                                             
10 Tacuara era un grupo de derecha nacionalista. 
11 Entrevista con “María”, Buenos Aires 10 de marzo de 1993. Pilcha: prenda de 
vestir. 
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disgustaba, y comienza a militar cuando siente que “es en serio”. Más aun, 
el comportamiento cotidiano y el aspecto físico de las militantes (“era muy 
hombrunas”) le sirven para señalar algo incorrecto que revela la distancia 
de estos militantes con los trabajadores. En consonancia con el eje 
individual, aquí también la politización se presenta como una ruptura a 
partir de lo que ella establece como criterios correctos de vida. En su relato 
hay un antes y un después de la decisión de “prenderse”, y lo convocante 
(“el problema del Che”) es externo a su realidad cotidiana. 

Lo anterior también se puede ver en términos de la construcción de 
la memoria a partir de los balances que distintos entrevistados hicieron de 
su propia militancia. Uno de los aspectos más interesantes es que todos 
apuntan a vincular la experiencia personal y el pasado con un futuro. En 
esto es distinto el enfoque y la subjetividad según el sector social. Para 
Ernesto, que también hemos citado antes, el balance está profundamente 
ligado a un momento histórico y la mirada tiende a ser “desde afuera”. En 
cambio, para los otros ejemplos, la militancia y lo construido adquieren la 
forma de mito, donde lo central es una combinación que plantea que lo 
hecho individualmente no fue inútil, que sirve como lección para las 
nuevas generaciones (de ahí el tono heroico), y que no importa el 
resultado actual ya que “venceremos”. Una vez más los entrevistados 
repiten una estructura en la construcción de su memoria donde lo central 
es su posicionamiento que revela las improntas clasistas. Según Ernesto12: 

Pregunta: Si tuvieras que hacer un balance de toda tu militancia en esa 
época, ¿qué balance harías? 

Respuesta: Mira, es difícil hacerlo a través del tiempo y después de mucho 
tiempo, pero yo te digo, para mi fueron los momentos mas emocionantes de 
mi vida. Te voy a contar una anécdota. Yo estuve trabajando con pibes de la 
calle, pibes que estaban presos. Entonces es muy difícil comunicarse con 
ellos porque no creen en nada, tienen todo un código y un mundo de 
valores muy particular. Y nos entramos a conectar desde lo marginal, 
entonces ellos llegaron a entender que yo también era un marginal y que 
también me había peleado con la policía lo mismo que se habían peleado 
ellos. Pero por otras razones. Entonces me preguntaban. Les copaba 
muchísimo cuando les entraba a contar las anécdotas y cómo operaba; la 
cosa militar los volvía locos. Entonces logré la comunicación. Pero una de las 
cosas que yo les contaba es que lo mismo que a ellos les produce de repente 

                                                             
12 Entrevista con Ernesto, Quilmes, provincia de Buenos Aires, 8 de noviembre de 
1990. Copaba: entusiasmaba. Operaba: realizaba acciones armadas. Montoneros: 
organización armada peronista revolucionaria creada en 1970. 
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la droga o determinado tipo de... a nosotros nos pasaba en una movilización 
cuando lo veíamos a Perón. Se creaba una situación emocional tan fuerte 
que era una cosa indescriptible. Yo me acuerdo cuando vimos a Perón en el 
balcón, sentíamos que estábamos en la gloria. Era una cosa muy fuerte, 
supongo que casi mística, de mucha fuerza, que era histórica. Si vos me 
decís: "Yo tuve alguna vez afección por los fierros". No, nunca me gustaron 
ni me interesaron, pero en ese momento era una cosa casi natural que el 
compromiso histórico te empujara en esa dirección. Era hasta inmoral 
descomprometerse. Era decir: "Bueno, estamos haciendo una cosa histórica 
importante donde la justicia social es una perspectiva real y posible y estar 
afuera es como ser el peor de los hijos de puta. Cómo te vas a quedar afuera 
de este proyecto popular y demás. Entonces había una cosa emocional muy 
fuerte. Otra anécdota: un congreso estudiantil en Rosario, en la facultad. 
Como no logramos armar la FUA propia se armó con todos los centros de 
estudiantes que teníamos en el país una coordinadora de centros, 
federaciones y centros. Me acuerdo que se hizo la presentación, ya estaba 
todo arreglado, se hacía un acto donde estaban todas las barras nuestras y 
los aliados que participaban con nosotros. Yo te digo, estuvimos media hora 
por reloj gritando "Montoneros" y no podíamos parar. Era un cantito como 
los de la cancha pero solo la palabra "Montoneros". ¡No podíamos parar! Yo 
sentía un nivel de exaltación emocional impresionante. Yo creo que ese era 
el clima que vivíamos nosotros. O sea, no lo vivíamos ni como una tragedia... 
no, al contrario, nos cagábamos de risa en ese contexto, sabiendo que en 
cualquier momento te podías perder. 

Una vez más se ve su entusiasmo y el cómo la militancia marca su 
vida y deja una impronta indeleble en su testimonio y en la construcción 
de su memoria. Pero lo colectivo en su relato –o por lo menos la forma en 
que construye su memoria—es externo. Así, él se “conecta” con los “chicos 
de la calle”; la mística peronista era “muy fuerte”; y el “clima” que se vivía 
genera la exaltación colectiva. Es notable que la justificación de su 
militancia es una presión externa, no su condición humana, al señalar que 
“en ese momento era una cosa casi natural que el compromiso histórico te 
empujara en esa dirección”, y el no comprometerse, a sus ojos, conlleva 
una fuerte condena moral. 

Contrastemos esto con los dos testimonios presentados más abajo. 
El primero es de Roberto y Aníbal13, dos obreros de la construcción, 
militantes comunistas. Lo más notable es que el relato de inmediato toma 
características épicas donde ellos, los entrevistados, y su memoria se 
encuentran subsumidos en un “nosotros” clasista y obrero.  

                                                             
13 Entrevista con Roberto y con Aníbal, Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, 
30 de octubre de 1991. 
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Roberto: El detalle que yo quería señalar: hay una batalla, la gran represión, 
se desbanda todo. Pero la represión se limitó en cierto grado. Treinta mil 
desaparecidos; destrucción de las organizaciones hasta cierto límite, bueno 
todo lo que sea ¿no? Pero, enmarcado en la historia, no se puede destruir 
nunca porque sino el cambio no sería posible. Toda la actividad política 
queda de una manera u otra en algún lado, en algunos seres humanos, en 
todos queda en mayor o menor grado. En algunas circunstancias se le 
agrega al activismo cuestiones psicológicas, económicas, que lo hacen 
cambiar. No es solamente el activismo ese de los bolsones, de los activistas 
¿no?, sino todo el aprendizaje de las experiencias vividas en el anterior 
gobierno y de la historia que queda grabado en alguna gente y se expresa de 
alguna manera o de otra en el resto. Porque si no tendrían que haber 
asesinado a treinta millones de personas. Es imposible. El proceso no se 
pierde. Y no tiene nada que ver con la identidad, la conformación de una 
futura estructura de vanguardia efectiva. Esto es el abono de todo. 

Por eso digo ¿cómo surgen los nuevos activistas? Vos decís, por ejemplo, tal 
organización la hicieron mierda, pero una serie de principios y criterios 
siguen existiendo en la clase aunque no responda a la orgánica. Me trae a la 
memoria lo que pasaba con Sandino. Pasaron 75 años y eso no se perdió. Es 
lo mismo, la memoria de una lucha adquiere características portentosas o 
revolucionarias. 

Sin caer en el facilismo, potencialmente nosotros estamos de acuerdo que 
nadie nace bueno o malo, especialmente el que sufre y se banca todo, el 
pueblo en definitiva, tiene un caudal de toda esa experiencia que vos 
hablabas condensado impresionante. El punto es saber meter la llave y abrir 
la puerta. Pero esa llave y esa puerta la abre alguien que se gana el derecho 
a abrir y cerrar la puerta. Ahí se abre un potencial humano terrible. Que 
lleva a los pueblos, cuando se dan los cambios sociales, a dar la vida. Sin 
llegar a tener la súper conciencia. 

Aníbal: Sí, pero la llave no la da ninguna organización que no se haya ganado 
el derecho a abrir la puerta. 

Para ellos el protagonista es “el pueblo” y “la clase”, donde ellos 
están incluidos. A partir de ahí la imagen más fuerte es la referencia a 
Sandino, o sea a la historia, donde las luchas son portentosas y, más allá de 
las derrotas transitorias, no se pierden. Si para Ernesto la experiencia 
militante fue individual con lo que su testimonio se centra en lo que él 
hace, dice, o vivió, para Roberto y Aníbal la militancia es colectiva y 
clasista. Así, al ubicarse dentro de un contexto colectivo, su participación 
trasciende lo temporal para convertirse en parte del proceso de lucha de 
clases histórico. 
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Esto es aun más notable en el segundo testimonio, de un obrero 
azucarero tucumano y militante del PRT-ERP14. Su balance toma 
rápidamente características poéticas, para desarrollar un tono épico, casi 
místico, donde lo subyacente es que en lo individual ha sido derrotado 
pero que, al igual que Roberto y Aníbal, se siente parte de un colectivo, o 
sea de la clase obrera, que eventualmente triunfará. 

Pregunta: ¿Qué ha quedado de la experiencia de ustedes? 

Respuesta: Tengo mucho dolor y mucho orgullo en mi alma. Sobre todo no 
me arrepiento de nada. En los años venideros nuestros hijos y nietos 
mirarán lo que hicimos y dirán "hubo gigantes aquí, en Tucumán, que 
supieron dar todo lo que tenían por la dignidad del hombre". Me duelen los 
caídos, extraño a los desaparecidos, y me apeno por todos aquellos que no 
saben rescatar su propio pasado de dignidad y lucha. Pero estoy seguro que 
no sembramos en el vacío porque con nuestra lucha, nuestro esfuerzo y con 
nuestro sacrificio supimos señalar el camino. 

En estos dos testimonios lo notable es que los entrevistados se 
ubican como parte de un movimiento histórico de lucha y conflicto contra 
“los otros”, donde la vida es un sacrificio permanente hasta el triunfo final. 
Si Roberto y Aníbal se comparan con Sandino (ambos fueron derrotados 
pero a la larga triunfaron), este último testimonio parte de definir su 
orgullo por haber sido “un gigante” que marcó el camino para las 
generaciones venideras. Asimismo, al calificar su lucha como “por la 
dignidad del hombre” también señala a los “otros” como aquellos que 
bregan por lo contrario. En una breve línea Chiquito justifica su lucha, le da 
un sentido moral, y sienta las bases de su perdurabilidad.  Una vez más, la 
narración trasciende lo individual para expresar una visión histórica 
intergeneracional: son los hijos y los nietos, también obreros, los que 
aprenderán del sacrificio realizado. 

Esto es, según la interpretación que aquí planteamos, una visión 
fuertemente clasista. La esperanza es patrimonio de todos los sectores 
sociales, pero entre los trabajadores tiene una característica particular y es 
su permanente referencia colectiva. Esto se forja y es producto de 
relaciones sociales de producción. O sea, no sale de la nada sino más bien 
surge en el trabajo fabril, y otros sectores sociales, ya sean empleados o 
profesionales cuya labor tiende más a lo individual, no registran las mismas 
características en su subjetividad. Para el universitario y profesional, las 
coordenadas de referencia en su testimonio son siempre “yo” y “ellos”, 
                                                             
14 Entrevista con Chiquito, Buenos Aires, 10 de marzo de 1989. 
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para los trabajadores la tendencia es a un “nosotros” inclusivo y colectivo. 
La única explicación posible para todo esto es que son nociones que 
conforman como estructuras de sentimiento a partir de experiencias 
concretas: el trabajo colectivo industrial en contraposición al trabajo 
individual aun cuando este último sea en equipo. 

A partir de los testimonios lo que surge es que si una clase es una 
relación social, entonces esta puede ser percibida en su praxis y, sobre 
todo, en la subjetividad de sus integrantes. En el caso de la clase obrera 
esta praxis implica una serie de criterios, una perspectiva y un 
comportamiento, que se condice con la realidad de la producción fabril y 
colectiva. Los individuos que la componen tienen una complejidad propia 
de cada ser humano y de su realidad, pero de conjunto trascienden lo 
individual para generar características y perspectivas comunes a todos sus 
integrantes que conforman “un sentido común” o una cultura clasista. 
Dichas características pueden ser vislumbradas en las estructuras de 
sentimiento que representan las experiencias individuales y colectivas, 
para generar un comportamiento (o sea una praxis) social. Por ejemplo, es 
un hecho que la producción fabril impone solidaridades sin las cuales no es 
posible el trabajo industrial. Sin embargo, hay muchos tipos distintos de 
solidaridades: religiosas, políticas, familiares, de pandillas, delictivas. Pero 
todas estas se basan en perspectivas e intereses individuales, como por 
ejemplo el criterio de la salvación divina a través de un comportamiento 
acorde con determinados valores religiosos, o la solidaridad derivada de la 
supervivencia frente a la persecución policial. La solidaridad obrera es la 
única que se basa no en un deber ser sino que simplemente “es”, o sea es 
vivida como “natural” y correcta, como un “sentido común” o, al decir de 
Williams, como una “cultura ordinaria”15, más allá que el obrero en 
particular exprese esto en términos religiosos o familiares. De ahí que la 
principal impronta clasista en los testimonios obreros sea un “nosotros 
versus ellos” (ellos son de tal forma, mientras que “nosotros” es un 
comportamiento correcto) que se diferencia del de otros sectores sociales 
donde la tendencia es a estructurar las narraciones como “yo versus ellos”, 
o “yo versus él”. Para los integrantes de los sectores medios el “yo” es 
subsumido en el “nosotros” de la militancia luego de un proceso de 
aproximación externa. Pero para los entrevistados obreros no hay tal 

                                                             
15 Raymond Williams, “Culture is Ordinary”. R. Williams. Resources of Hope. 
London: Verso Books, 1989. 
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separación, siempre es “nosotros” y la militancia es un subproducto de esa 
realidad. Esto corta a través de otros elementos propios e importantes en 
el individuo. Es por esto que un obrero argentino blanco y rubio pueda 
considerarse natural e inconscientemente como parte de “los negros” y 
tenga más aspectos en común con un obrero negro que con un patrón 
blanco. 

La subjetividad a la que podemos acceder a través de la historia oral 
permite comenzar a discutir una vez más las características de cómo se 
conforman los colectivos sociales. En particular, las entrevistas con 
militantes y activistas da un acceso privilegiado a esta subjetividad puesto 
que, al relatar una praxis específica, permite aproximarse a criterios 
colectivos, contratándolos entre si para vislumbrar las constantes en las 
estructuras de sentimiento de grandes grupos sociales en sociedades y 
momentos históricos determinados. 
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UNIVERSIDADE VIVENCIADA NA CIDADE: DEBATES A PARTIR 
DA HISTÓRIA ORAL 

Thiago Reisdorfer1 

 

Vivenciar a cidade de Marechal Cândido Rondon enquanto 
universitário é uma experiência marcada pelas especificidades que a 
subjetividade dos sujeitos, membros desse grupo social, apresenta no trato 
com a cidade. Problematizar as múltiplas experiências que os diversos 
grupos sociais que fazem parte da universidade, enquanto universitários, 
vivenciam em Marechal Cândido Rondon, a partir de uma perspectiva que 
leve em conta o processo de construção de suas identidades, bem como a 
reelaboração cultural que os mesmos proporcionam aos seus grupos e à 
cidade, é a perspectiva de minha pesquisa. 

Marechal Cândido Rondon se constitui enquanto uma cidade de 
fronteira, banhada pelo lago de Itaipu, situando-se enquanto um 
importante polo microrregional, principalmente no âmbito dos municípios 
que se emanciparam em meados da década de 1990. A cidade se forma a 
partir da década de 1950, com o apoio e planejamento da Colonizadora 
Maripá. Sua população era formada basicamente por migrantes, em sua 
grande maioria vindos do sul do país, sendo a ascendência alemã a mais 
comum entre os mesmos. Emancipou-se no ano de 1960. Em 1982 com a 
formação do Lago de Itaipu, para a construção da usina hidrelétrica de 
mesmo nome, tem coberta pelas águas, uma área total de 5604 hectares 
de terra, o que gera um impacto econômico significativo, visto que a 
produção agrícola era então o principal sustentáculo da economia local. 
Ainda hoje, a cidade, se constitui como um importante centro urbano da 
região, importância essa devida tanto à centralidade econômica de 
Marechal Cândido Rondon em relação aos municípios que se 
emanciparam, bem como à infraestrutura urbana apresentada pela 
mesma, hospital, supermercados, indústrias geradoras de emprego, etc. 
Situa-se também em Marechal Cândido Rondon outro polo aglutinador, 
que traz ao município indivíduos de diversas cidades, principalmente da 
região oeste do Paraná, a UNIOESTE. 

                                                             
1 Thiago Reisdorfer, Unioeste, graduado, PTI C&T/FPTI-BR, thiagorhs@hotmail.com 
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Essa breve historicização, apesar de necessária para localizar o 
leitor, não da conta da multiplicidade de experiências a partir da qual a 
cidade de Marechal Cândido Rondon se constitui. A cidade é vista aqui, tal 
como na obra de Roncayolo: 

Por um lado, a cidade não pode ser entendida unicamente no interior dos 
seus limites: ela está em relação mais ou menos estreita com o espaço que a 
circunda, com outras cidades e, eventualmente, com outros espaços mais 
distantes, e apresenta-se, pois, a níveis diferentes, como o centro de um 
controle territorial. Assim se desenvolvem as noções de “rede urbana” e de 
“estrutura urbana”. 

Por outro lado, a cidade não pode reduzir-se nem a um conjunto de objetos 
urbanos nem a uma combinação de funções: agrupa uma população 
caracterizada por certa composição demográfica, étnica, ou social; é uma 
forma de comunidade (em certos casos, de coexistência de comunidades) 
ou de coletividade; é, por principio, essencialmente política. (Roncayolo, 
1986, p. 398)  

Pensar a cidade nessa perspectiva, é problematizá-la enquanto uma 
construção histórica, como amálgama de uma série de significados, 
desejos, discursos. Roncayolo nos propõe pensar a cidade nos seus 
diálogos com o seu meio, pensando-a não de forma essencializada, mas 
trabalhando-a numa perspectiva relacional, entendendo que a cidade não 
é fruto apenas de uma determinada função, ou localização geográfica 
privilegiada, apesar de poder se constituir também dessa forma, mas sim 
que uma cidade é uma trama de relações sócio-históricas, se constituindo 
como o ponto nodal a partir do qual diversos sujeitos, a partir de suas 
subjetividades dialogam. 

Ao mesmo tempo em que pensamos a cidade como uma relação 
sócio-histórica com o seu meio, problematizamos a mesma, tal como 
Arantes: 

Situo esta narrativa no que denomino paisagem urbana, este objeto que se 
mostra ao mesmo tempo múltiplo em sua argamassa histórica formadora, 
apreensível, nas configurações e fragmentos resultantes da disjunção que se 
produz na economia global, e ampliado, seja devido às possibilidades de 
relacionamento social a distância, seja em decorrência das novas 
contiguidades produzidas pelos deslocamentos e relocalizações de pessoas. 
Na verdade, trato de algo que a um só tempo é paisagem e passagem, pois, 
nas configurações espaciais e recomposições de identidade sobre as quais 
escrevo, aninham-se os trânsitos e deslocamentos por onde se infiltram 
cenas futuras e pelos quais, na frase benjaminiana, a dialética escava, 
revolve e traz novamente à superfície os monumentos de uma existência 
que se consumou. (ARANTES, 2000, p. 14) 
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A cidade passa a ser problematizada, não só como o ambiente no 
qual a História da mesma, e dos sujeitos que a compõem se desenvolve, 
mas sim passa a ser um dos determinantes que condiciona e proporciona 
as condições para a História desses sujeitos. Os universitários ao 
dialogarem com a cidade de Marechal Cândido Rondon encontram uma 
cidade que está no seu processo de fazer-se.2 Nessa perspectiva, a cidade 
que os universitários encontram, está, a partir dos sujeitos que a 
constroem, fazendo-se, numa relação dialética com os múltiplos grupos 
sociais que a vivenciam. Dessa forma a cidade não pode ser tomada como 
uma categoria estática, idealizada, mas sim como um processo de continuo 
fazer-se. Cidade essa formada pelo diálogo e recíproca reelaboração dos 
sujeitos com o seu meio. Ainda nessa perspectiva Arantes toma a cidade 
de São Paulo como: 

Um agregado de tensões e conflitos que se espacializam num amálgama de 
múltiplos territórios (ou lugares) e não-lugares. Neste contexto formam-se 
os desafios silenciosos aos projetos urbanísticos e de segurança, que se 
querem disciplinadores de seu uso, e à intenção glamourizante da tímida 
valorização (simbólica, estética e imobiliária) de algumas áreas e edificações. 
(ARANTES, 2000. p.122) 

Ao problematizar essas perspectivas maniqueístas, de como a 
cidade e o campo são apresentados, Williams faz a seguinte colocação: 

A realidade histórica, porém, é surpreendentemente variada. A “forma de 
vida campestre” engloba as mais diversas práticas – de caçadores, pastores, 
fazendeiros e empresários agroindustriais -, e sua organização varia da tribo 
ao feudo, do camponês e pequeno arrendatário à comuna rural, dos 
latifúndios e plantations às grandes empreses agroindustriais capitalistas e 
fazendas estatais. Também a cidade aparece sob numerosas formas: capital 
do estado, centro administrativo, centro religioso, centro comercial, porto e 
armazém, base militar, polo industrial. O que há em comum entre as cidades 
antigas e medievais e as metrópoles e conurbações modernas é o nome e, 
em parte, a função – mas não há em absoluto uma relação de identidade. 
Além disso, em nosso próprio mundo, entre os tradicionais extremos de 
campo e cidade existe uma ampla gama de concentrações humanas: 
subúrbio, cidade-dormitório, favela, complexo industrial. (WILLIAMS, 1989, 
p. 11-12) 

Essa perspectiva é muito semelhante àquela apresentada por 
Roncayolo. Tanto a cidade como o campo não podem ser tomados como 

                                                             
2 THOMPSON, Edward P. A Formação da Classe Trabalhadora Inglesa. A Árvore da 
Liberdade. São Paulo, Paz e Terra, 1987. Pg. 9. 
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categorias históricas idealizadas, mas sim, num diálogo constante entre o 
seu contexto sócio-histórico, local, regional e nacional. 

É a partir desta perspectiva de cidade que percebemos os 
universitários em Marechal Cândido Rondon. Esse grupo social se inserirá 
numa cidade que já possui um conjunto de valores, representações, e a 
partir de suas subjetividades reelaborará esse conjunto de questões, ao 
mesmo tempo em que terá, a partir do diálogo com a cidade, a sua 
subjetividade transformada. O ensino superior público em Marechal 
Cândido Rondon surgiu em 1980 com a fundação da Faculdade de Ciências 
Humanas de Marechal Cândido Rondon, doravante FACIMAR, com a 
implantação no município de dois cursos, História e Letras-Português, 
ampliando-se já em 1983 com a inclusão dos cursos de Administração, 
Educação Física e Ciências Contábeis. Em 1994 forma-se a UNIOESTE, a 
partir de um movimento de integração de quatro faculdades da região, a 
FECIVEL de Cascavel, a FACISA de Foz do Iguaçu, a FACITOL de Toledo e a 
FACIMAR de Marechal Cândido Rondon. A partir de então a UNIOESTE 
continua a se expandir regionalmente, bem como, na cidade de Marechal 
Cândido Rondon. Nesse movimento, é fundado em 1995 o curso de 
Agronomia, em 1997 o curso de Geografia, em 1999, o curso de Zootecnia 
e finalmente em 2002 o curso de Direito, totalizando então 11 cursos de 
graduação, visto que o curso de Letras passa em 2003 por uma 
reestruturação dividindo-se em três cursos, Letras Português/Alemão, 
Letras Português/Espanhol e Letras Português/Inglês.  Além desses cursos 
de graduação a UNIOESTE de Marechal Cândido Rondon conta com três 
programas de mestrado já implantados, nas áreas de Agronomia, 
Zootecnia e História, bem como um programa de mestrado em fase de 
implantação na área de Geografia. Além dos programas de mestrado há o 
programa de Doutorado ligado ao curso de Agronomia, além de diversos 
programas de pós-graduações Latus Sensus e projetos de extensão.  

A presença dessa universidade na cidade não é algo que pode ser 
visto como “natural”, apesar de poder, num primeiro e superficial olhar, 
parecer algo naturalizado e sem conflitos. Ao falar da UNIOESTE em 
Marechal Cândido Rondon é necessário ressaltar que a mesma não é 
apenas uma universidade, mas se constitui também enquanto lugar 
articulador de anseios, desejos, conflitos, disputas e trocas culturais. 
Pensá-la apenas como uma instituição impediria que percebêssemos a 
historicidade das trajetórias dos sujeitos que a compõem, a constroem, a 
vivenciam, a disputam. Ora, a UNIOESTE aglutina em torno de si interesses 
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de diversos grupos sociais, empresários locais, políticos das diversas 
esferas, profissionais ligados ao campo acadêmico, professores, técnicos 
administrativos, pesquisadores, bem como estudantes das mais variadas 
origens e vinculações sociais. Nesse sentido é interessante perceber e 
problematizar como os estudantes universitários tem constituído 
historicamente suas identidades e representações na historicidade local e 
regional na qual e a partir da qual este conjunto de experiências se 
constroem.  

Compreender a presença dos universitários enquanto grupo social 
na cidade de Marechal Cândido Rondon foi algo até agora pouco 
explorado. A bibliografia a que se tem acesso sobre a sua presença na 
cidade se constitui basicamente de monografias de graduação de História e 
Geografia, que dialogam com alguns aspectos do problema. Gostaria de 
ressaltar, duas dessas monografias, utilizadas aqui como fontes de 
pesquisa, pois ao mesmo tempo em que dialogam com a problemática que 
temos como horizonte neste artigo, marcam posições acerca das diversas 
disputas que perpassam a vivência dos universitários em Marechal 
Cândido Rondon. A monografia de Fábio Leandro de Souza problematiza a 
formação de repúblicas e moradias estudantis na cidade, as percebendo 
como ponto de partida para múltiplas possibilidades de sociabilidade, mas 
que, no entanto, confluem, segundo o autor, num constante embate entre 
citadinos e universitários. Na monografia de Souza, os estudantes são 
apresentados como um grupo social que seria, segundo o mesmo, 
homogeneizado pela sociedade local, a qual teria elaborado estereótipos 
acerca dos universitários, dificultando assim as relações entre os 
universitários e os citadinos, nesse sentido Souza afirma o seguinte: 

Segundo o relato de alguns estudantes, o que de fato se evidência é a 
tensão exposta por alguns moradores da cidade aos acadêmicos. A falta de 
relacionamento direto e a vontade de interagir com esses estudantes 
moradores das repúblicas. Isso se verifica desde a fundação da FACIMAR até 
os dias atuais. Isto é, a dificuldade de aceitação e entrosamento desses 
estudantes no meio social. (SOUZA, 2002, p.15) 

Souza elenca a falta de um relacionamento mais propenso ao 
diálogo e às trocas, como uma das origens dos conflitos entre os 
universitários e os moradores de Marechal Cândido Rondon. Em outro 
momento, Souza afirma que: “é essa visão homogênea em relação aos 
universitários que dificulta as relações entre moradores locais e 
acadêmicos”. (SOUZA, 2002, p.21) Essa conclusão não é motivada apenas 
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por opiniões pessoais, pois uma de suas entrevistadas afirma o seguinte: 
“Acho que sim, porque eles têm aquela visão pré-formada que porque é 
acadêmico tem algo a ver com baderna, daí já tem essa opinião formada 
desde quem sempre mora na cidade, a grande maioria, de vizinho e tal, e 
quanto menor a cidade pior, não da certo”.(SOUZA, 2002, p.27)  A 
entrevistada aponta o problema da cidade ser “pequena” como uma das 
causas para uma maior dificuldade em aceitar os diferentes grupos sociais 
que nela convivem. Nessa afirmação está embutida a concepção de que 
cidades pequenas são “naturalmente” mais propensas ao 
conservadorismo, mais fechadas ao diálogo com relação às novidades. 
Creio, no entanto, que a maior dificuldade de aceitação ou permeabilidade 
às múltiplas dinâmicas do social, não se dá por quantificação populacional, 
mas sim, através de uma construção histórica especifica a cada sujeito, 
grupo social, ou cidade.  

A perspectiva adotada por Souza é de exaltação do grupo do qual 
faz parte, os universitários, em detrimento do que seriam os “outros”, no 
caso os demais moradores de Marechal Cândido Rondon. Há na sua obra 
uma constante reafirmação da divisão que, segundo ele, é sentida tanto 
pelos universitários quanto pelos moradores da cidade. Ao ressaltar a 
divisão entre esses dois grupos sociais, o autor não problematiza a visão 
dos citadinos a respeito dessa questão, sua fala é basicamente em defesa 
dos universitários, dessa forma acaba por naturalizar a divisão ou culpar 
apenas um dos grupos pelo problema. 

Um dos problemas do trabalho de Souza é a não visualização dos 
conflitos a respeito dessa visão dicotômica da cidade. Se, por um lado, 
alguns estudantes afirmam haver um preconceito contra os mesmos, 
outros são mais amenos a respeito dessa questão. Podemos visualizar e 
problematizar esses diferentes posicionamentos a partir da fala de dois 
entrevistados: 

E há preconceito sim, muito preconceito. E acho que não devia porque os 
universitários tão aí e trazem muito lucro pra ela, [Marechal Cândido 
Rondon] vai, meu, pra economia. Eles deveriam ser muito gratos porque ele 
traz dinheiro pra cá, é um monte de coisa, né. Zootecnia, por exemplo, são 
cinco anos, depois há uma renovação mesmo que não esteja aqui, o que 
contribui pra economia deles, porque sem [a universidade], acredito que 
seria bem pior. (SOUZA, 2002, p.19) 

A entrevistada nos apresenta uma cidade marcada pela exclusão, 
através do preconceito, de um grupo social, ressaltando a importância do 
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mesmo para a sociedade local. Interessante notar que a própria fala da 
entrevistada se constrói dicotomicamente, de um lado estão os 
universitários, grupo do qual ela faz parte, do outro “eles” os moradores 
de Marechal Cândido Rondon. Há, no entanto, estudantes com falas que 
destoam dessa perspectiva, como exemplo, cito a fala de Alexandre 
Schultz, vulgo Alemão, nascido em Pariqueraçu, SP, universitário do 4º ano 
de geografia. Ao ser indagado se sofrera alguma espécie de preconceito 
por parte dos citadinos, Alexandre assim se coloca: 

Ah, não diria assim, um preconceito, assim de, mas sei lá, quando for 
comprar alguma coisa, é o estudante. Então ,sei lá, é o estudante. Então não 
tem nem endereço fixo direito, então quando eles vão vender deve ficar 
pensando será que vai ficar aqui, será que vai voltar, como que vai... se não 
vai com os pais ainda, se não é a vista, mais essa coisas assim, que é questão 
da cidade. Porque é questão da cidade assim, porque tem muita gente assim 
que bebe e sai fazer bagunça na rua, de quebrar coisas, várias coisas desse 
tipo.3 

O mesmo problema da divisão entre universitários e citadinos 
aparece tanto na fala de Simone Camargo, quanto de Alexandre Schultz, 
todavia, há uma mudança na forma de expressar esse problema. Enquanto 
Simone categoriza a divisão como baseada num preconceito, Alexandre o 
visualiza de forma diferente, deixa claro que não se trata disso, mas sim de 
uma homogeneização desse grupo social. Essas entrevistas não são vistas 
aqui apenas como fontes históricas, mas sim que: 

Historiadores orales como Luisa Passerini, Ronald Grele y Alessandro Portelli 
han comenzado a exhortarnos com insistencia creciente a tratar la calidad 
subjetiva y textual del testimonio oral como uma oportunidad única y no 
como el obstáculo a la objetividad histórica y el rigor empírico que una 
generación anterior de profesionales pareció ver en ella. Como sostienen los 
compiladores de The Myths We Live By: “Al mismo tiempo, la individualidad 
de cada relato de vida deja de ser un impedimiento embarazoso para 
convertirse en un documento vital de la construcción de la conciencia”. 
Portelli es igualmente directo. Al comienzo de uno de sus artículos propone 
tanto uma salvedad como una afirmación: “Las fuentes orales utilizadas en 
este trabajo no siempre son, em realidad, plenamente confiables. Sin 
embargo, este factor, en vez de ser uma debilidad, es su punto fuerte: los 
errores, las invenciones y los mitos nos llevan a través y más allá de los 
hechos hacia su significado”. Em particular, el testimonio oral nos permite 
abordadr la cuestión de la agencia y la subjetividad em la historia.4 

                                                             
3 SCHULTZ, Alexandre. SCHULTZ, Alexandre: Depoimento [maio 2009]. 
Entrevistador: Thiago Reisdorfer. Marechal Cândido Rondon 2009. 
4 JAMES, Daniel. Dona Maria. P.127 
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É nesse sentido que tomamos as falas desses sujeitos aqui, não com 
o objetivo de descobrir se uma ou outra das opiniões mostradas acima está 
correta, mas sim, entender como a representação dessa cidade a partir das 
diversas formas de a vivenciar constrói as identidades dos sujeitos 
históricos e grupos sociais que disputam a identidade do ser universitário. 
O objetivo não é estabelecer uma verdade se a cidade é ou não dividida 
entre estudantes e citadinos, ou se há preconceitos entre ambos os 
grupos, mas sim, perceber como essa representação da cidade é sentida e 
como essa questão se coloca na construção das identidades dos sujeitos 
que a sentem. 

Há na cidade, como já foi ressaltado, uma multiplicidade de grupos 
sociais que a vivenciam e a disputam. Esses grupos sociais estabelecem 
discursos acerca da sua inserção nesse ambiente. Dessa forma, os 
universitários que estão em constante renovação, devido à brevidade do 
tempo que permanecem na cidade, dialogam com esses discursos criando 
seu próprio arsenal discursivo. Esses diferentes discursos, não são meros 
aparatos linguísticos que servirão para legitimar os diferentes grupos 
sociais, mas serão também sentidos, de diversas formas pelos diferentes 
sujeitos. Há em Marechal Cândido Rondon um discurso germanizador que 
busca apresentar a cidade como um local homogêneo, sem conflitos, com 
uma identidade baseada na germanidade, o que acaba ofuscando a 
visibilidade de outras identidades nesse processo.   

A relação entre os universitários e os citadinos não é uma relação 
apenas de mútua aceitação, mas sim uma relação que para além da 
aceitação necessita e produz diálogos interculturais entre os diferentes 
sujeitos que compõem essas dinâmicas. Nesse sentido, ao discutir a 
necessidade de problematização do conceito de multicultural, Canclini se 
posiciona pela implementação e problematização do conceito de 
intercultural, nesse sentido o mesmo afirma: 

De um mundo multicultural – justaposição de etnias ou grupos em uma 
cidade ou nação – passamos a outro, intercultural e globalizado. Sob 
concepções multiculturais, admite-se a diversidade de culturas, sublinhando 
sua diferença e propondo políticas relativistas de respeito, que 
frequentemente reforçam a segregação. Em contrapartida, a 
interculturalidade remete à confrontação e ao entrelaçamento, àquilo que 
sucede quando os grupos entram em relações e trocas. Ambos os termos 
implicam dois modos de produção do social: multiculturalidade supõe 
aceitação do heterogêneo; interculturalidade implica que os diferentes são 
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o que são, em relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos. 
(CANCLINI, 2007, p.17) 

Ou seja, os universitários, não apenas existem na cidade de 
Marechal Cândido Rondon como um grupo que necessita ser aceito, mas 
sim, como um grupo que estabelece diálogos com essa cidade a partir de 
sua subjetividade. Quando passam a experimentar essa cidade, os 
universitários a vivenciam a partir da experiência de vida que trazem para 
a mesma. Dessa forma os diálogos que os mesmos constroem se 
estabelecem a partir de suas subjetividades, de suas identidades. Essas 
identidades não são entendidas aqui como algo fechado, mas sim se 
constituem num continuo processo de construir-se, de fazer-se, mudando 
e se transformando, ao mesmo tempo em que reelabora o meio em que se 
constroem. Nessa perspectiva Cuchê afirma que:  

Querer reduzir cada identidade cultural a uma definição simples, “pura”, 
seria não levar em conta a heterogeneidade de todo grupo social. Nenhum 
grupo, nenhum indivíduo está fechado a priori em uma identidade 
unidimensional. O caráter flutuante que se presta a diversas interpretações 
ou manipulações é característico da identidade. É isto que dificulta a 
definição desta identidade.(CUCHÊ, 1999, p.192) 

Pensar a presença de universitários e sua constituição enquanto 
grupo social nesse processo em Marechal Cândido Rondon, requer que 
pensemos a existência de uma profunda heterogeneidade, tanto do grupo 
formado pelos estudantes, quanto do ambiente histórico-cultural em que 
os mesmos se inserem. Desta forma nem os estudantes formam um grupo 
homogêneo, mas sim diversos grupos que disputam e reelaboram as suas 
identidades no processo de constituir-se enquanto universitários, nem os 
citadinos, que são compostos por diferentes grupos sociais, com interesses 
diversos. 

A discussão que viemos fazendo tem constantemente esbarrado na 
divisão da cidade em dois grupos, os citadinos e os universitários. Faz-se 
necessário ressaltar aqui que nem um nem outro dos grupos apresentados 
é entendido como homogêneo, os citadinos são compostos por diversos 
grupos sociais, e não são apenas a soma de todos esses grupos, mas a 
complexa relação entre os mesmos, numa perspectiva intercultural. Da 
mesma forma penso os universitários, os mesmos são divididos em 
diversos grupos sociais, sendo que cada sujeito pode ser integrante de 
mais de um grupo, criando dessa forma hibridismos identitários que se 
constroem a partir de um diálogo intercultural entre os diversos grupos. 
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Nesse sentido, podemos pensar um dos entrevistados trabalhados nesse 
artigo, Alexandre Schultz, ele é ao mesmo tempo do sexo masculino, 
heterossexual, cursa o 4º ano de geografia, gosta de ouvir músicas 
“hardcore”, etc. poderíamos prosseguir nessa descrição por muito tempo, 
mas a partir dessas características podemos perceber que esse sujeito 
participa de diversos grupos, interagindo com todos, ao mesmo tempo, 
bem como, em tempos diferentes, a partir da temporalidade que é 
especifica ao sujeito e ao grupo. 

Apesar de que os diferentes grupos que atravessam a cidade de 
Marechal Cândido Rondon manterem diálogos interculturais entre os 
mesmos, isso não quer dizer que essa relação é tranquila. Arantes ao 
trabalhar com a cidade de São Paulo, problematiza as fronteiras 
simbólicas, que separam/aproximam os diversos grupos que a vivenciam. 
Nesse sentido o autor afirmará que:  

Os habitantes da cidade deslocam-se e situam-se no espaço urbano. Nesse 
espaço comum, que é cotidianamente trilhado, vão sendo construídas 
coletivamente as fronteiras simbólicas que separam, aproxima, nivelam, 
hierarquizam ou, numa palavra, ordenam as categorias e os grupos sociais 
em suas mútuas relações. Por esse processo, ruas, praças e monumentos 
transformam-se em suportes físicos de significações e lembranças 
compartilhadas, que passam a fazer parte da experiência ao se 
transformarem em balizas reconhecidas de identidades, fronteiras de 
diferença cultural e marcos de “pertencimento”. Os lugares sociais assim 
construídos não estão simplesmente justapostos uns aos outros, como se 
formassem um gigantesco e harmonioso mosaico. A meu ver, eles se 
superpõem e, entrecruzando-se de modo complexo, formam zonas 
simbólicas de transição, onde atores e cenários desenvolvem atributos 
análogos aos que Victor Turner conceituou como limiares. Em sua 
ambivalência, eles são basicamente interestruturais.(ARANTES, 2000, p.106-
107) 

A inserção constante de novos sujeitos na cidade, entre os quais os 
estudantes gera reelaborações culturais na mesma, criando novas formas 
de se vivenciar esse local. Da mesma forma espaços considerados como 
universitários por excelência, como os bares em volta da faculdade, 
especialmente, hoje o Capelinha, são espaços de uso universitário e 
quando frequentado por citadinos, os mesmos sofrem resistências. É 
comum ouvirmos pessoas da cidade afirmando que não gostam de 
frequentar esse estabelecimento pois o mesmo é frequentado apenas por 
universitários, fazendo com que outras pessoas se sintam desconfortáveis 
nessa situação, da mesma forma que é comum ouvirmos universitários 
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afirmando que o Capelinha é de uso exclusivo dos mesmos, não sendo 
visto com bons olhos a presença de outros sujeitos no mesmo. 

Buscamos desta forma  problematizar como os universitários 
representavam, sentiam e como se posicionavam acerca da divisão da 
cidade entre citadinos e universitários.  Nesse sentido, esse artigo abre 
mais questões do que responde, visto que não era pretensão do mesmo 
responder questões, mas apresentar perspectivas e possibilidades. Dessa 
forma, buscamos apresentar as tensões nessa cidade, ficando ainda por 
elaborar, em outros momentos as problemáticas acerca das trocas, que 
foram teorizadas em grande parte aqui. Vemos ao fim do presente artigo 
que apesar das posições dos sujeitos que foram transformados 
metodologicamente em fontes, são para além de posições estanques, são 
posições permeadas por sentidos construídos no relacional com a cidade 
que se apresenta aos mesmos, cidade essa historicamente construída e 
historicamente sentida.  
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PROBLEMATIZANDO O INSTRUMENTO VISITA DOMICILIAR 
Cristine Jaques Ribeiro1 

 

Considerando, hoje, que a sociedade está cada vez mais produzindo 
sistemas semióticos plagiados pela economia capitalista, é possível afirmar 
que os instrumentos profissionais fortalecem os códigos sociais de poder 
que, constantemente, reproduzem padrões de comportamentos policiais 
na vida heterogênea da população, tornando imperativa a imposição de 
uma modelização homogeneizante2. 

  Contudo, sabemos que, quando nos aproximamos, a partir da 
visita domiciliar, no espaço de convivências das famílias, a quem 
supostamente vamos atender, é recorrente o risco de impor um modelo 
de vida desconsiderando os arranjos familiares, as histórias, as concepções 
do viver que podem ultrapassar os sistemas semióticos impostos, pois 
oferecem, em suas narrativas, um outro olhar de existência que necessita 
ser considerado (GUATTARI, 1987). 

Portanto, problematizar a visita domiciliar enquanto instrumento 
profissional não é apenas olhá-la como ferramenta, mas, antes, analisar o 
efeito de seu discurso a partir de uma política simbólica dos 
estabelecimentos institucionalizados e de suas praticas instituídas 
(BAREMBLITT, 1998). Não se trata aqui, porém, de negar a validade desse 

                                                             
1 Universidade Católica de Pelotas, Doutora em Serviço Social/PUCRS, 
Coordenadora do Curso de Serviço Social da UCPEL e Docente do Mestrado em 
Política Social/UCPEL.  
2 Encontra-se na obra de Jacques Donzelot uma pesquisa relevante sobre a 
construção do social e nesta se inclui, especialmente, o modo como as diversas 
profissões vão produzir instrumentos para reproduzir práticas hierarquizantes. Essa 
afirmação legitima-se já no prefácio, com os comentários do filósofo francês Gilles 
Deleuze, quando se refere à apropriação também da psicanálise com o social, não 
menos impositiva, mas com diferenças operacionais distintas: “Não é que o 
psicanalista seja um trabalhador social, tal como resultou das outras linhas. Pelo 
contrário, muita coisa o distingue do trabalhador social: ele não vem em casa, não 
verifica o que se diz, não invoca nenhuma coerção. Mas [...] seu papel foi de fazer 
flutuar as normas públicas e os princípios privados, as perícias e as confissões, os 
testes e as lembranças, graças a todo um jogo de deslocamentos, condensações, 
simbolizações...” (DONZELOT, 1986, pp. 6-7). 
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instrumento, e sim de instigar a análise, pois, com esse instrumento, 
podem ser criadas condições, segundo Félix Guattari, “[...] que permitam 
aos indivíduos adquirir meios de expressão relativamente autônomos...” 
(1987, p.55). 

Os espaços de formação profissional propiciam a produção de um 
conhecimento que pretende ser coletivo. Para tanto, tencionar discussões 
em sala de aula, por exemplo, é poder exercitar a análise sobre as práticas 
profissionais que estão cotidianamente sendo construídas e legitimadas 
pelos códigos de verdades manifestadas nos discursos de intervenção 
ética. No entanto, cabe questionar qual o sentido construído sobre a 
categoria ética, quando, no discurso profissional, podem ser encontrados 
modelos estigmatizantes para a população? (GOFFMAN, 1998). 

A visita domiciliar, como instrumento impositivo, carrega o discurso 
higienista3 sobre os modos de vida da população através de uma prática 
policialesca. O modo punitivo expressa-se já no planejamento das visitas 
quando há, em determinados momentos, reprodução de discursos como: é 
preciso “pegar de surpresa o usuário”. Essa postura profissional supõe que 
há algo escondido que a população não deseja apresentar. Contudo, se 
construímos relações que pretendem garantir os direitos sociais, bem 
como  denunciar as exclusões produzidas pela sociedade, não seria ético 
instigar a população a participar como cidadão de direito? E a garantia 
dessa participação não poderia começar na micropolítica da visita 
domiciliar, pois, o direito de saber e decidir frente aos acontecimentos 
implicaria relações tranversalizantes entre população e profissionais? 
(GUATTARI & ROLNIK, 2000). 

Sendo a visita domiciliar caracterizada como instrumento 
profissional, cotidianamente se torna uma das ferramentas para construir 
a concepção do social e das paisagens desenhadas de modo coletivo. 
Assim, na tentativa de delinear um mapa de atuação e de atendimento 

                                                             
3 A população torna-se objeto de investigação e, mais, de vigilância e intervenção. 
Fica novamente posta em destaque a questão do corpo – dos indivíduos e da 
população – sobre o qual novas regras passaram a se impor. A infância e a família, 
nesse sentido, foram alvos privilegiados: ambas se tornaram instituições reguladas 
por normas cada vez mais rígidas segundo as quais o corpo limpo e bem cuidado da 
criança era de responsabilidade da família. Sobre ambos a polícia médica intervinha 
com dispositivos de controle social através, principalmente, da higiene do corpo 
(BARROS, 2007, PP. 52).   
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profissional frente às diferentes realidades encontradas pelo profissional 
de Serviço Social e com a preocupação de incluir cada vez mais a 
população nos programas sociais fruto da conquista dos direitos sociais, 
resvalamos na fragilização do próprio atendimento.  

Mas qual fragilização está sendo referida? A fragilização em tornar a 
prática profissional uma prática punitiva, permeada por dogmas morais 
instituídos socialmente que, na história linear, eram acompanhados do 
inquérito, com o objetivo de intimidar, inspecionar e fiscalizar os modos de 
viver da população, fruto do desejo da ordem estabelecida. A reprodução 
dos preconceitos raciais, os estigmas que marcam as escolhas sexuais, o 
controle sobre as escolhas dos modos de viver frente aos diferentes 
arranjos familiares, a legitimação da subalternização do pobre, a 
institucionalização, os cárceres sutis, articulados a partir das armadilhas 
maquinadas pelo próprio sistema capitalista, ainda podem ser 
reproduzidos nos dias de hoje. 

Há profissionais que usam a visita domiciliar para realizar uma busca de 
“coisas”, como provas que atestem alguma situação. A impressão que fica é 
a de a visita domiciliar terminará no momento em que se encontrar a 
“coisa” procurada.  

Imagine que situação desagradável: você é visitado e o profissional nem 
olha para você, pergunta coisas sem dialogar com você! Infelizmente há 
quem faça isso nas visitas(...) (AMARO, 2000, p. 199). 

O poder bio-político (NEGRI ; HARDT, 2001) que se instaura na 
geração da vida dos coletivos é docilmente adestrado através de diferentes 
ferramentas de imposição social. Tal imposição social poderá reproduzir a 
coerção das famílias por intermédio da visita domiciliar, uma vez que o 
profissional vai até a casa de cada família para codificar a linguagem 
(PÊCHEUX, 2006) emitida no diálogo coletivo, transformando a sua 
aproximação em construção de normas de conduta que precisam ser 
reguladas e adaptadas socialmente4. 

                                                             
4 Essa afirmação resulta dos debates e das trocas de experiências vivenciadas junto 
aos acadêmicos nos diferentes espaços da formação profissional em Serviço Social. 
Cabe aqui questionar: será que a Teoria Funcionalista na prática profissional do 
Serviço Social perdeu sua força? Ou está vestida com outra roupagem? Certo é que 
nossos princípios negam tal intervenção, e ela ainda sobrevive no adestramento 
dos corpos por intermédio de um discurso conservador imperativo. 
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Codificar a linguagem é torná-la verdade inquestionável 
(FOUCAULT, 2001). É isso que queremos? É isso que o profissional busca 
legitimar em sua atuação frente aos atendimentos domiciliares? Pois bem, 
a valoração moral já é conhecida de longa data, contudo, quando 
encaminhamos a população segundo a valoração moral (NIETZCHE, 2006), 
enclausuramos as possibilidades de transformação que podem ser 
construídas coletivamente, ou seja, quando afirmamos, a partir da visita 
domiciliar, que a “família é” produzimos um perfil desejado dentro dos 
moldes da sociedade casta. Portanto, a capacidade da família em “não ser” 
se torna inviabilizada.  No entanto, é possível concordar que a “família é” 
naquele momento, mas que poderá “não ser” em outro. Essa última 
afirmação liberta a família do modelo pré-estabelecido e da regulação 
imposta pela sociedade capitalista.  

Desse modo, quando reconhecemos uma realidade de atendimento 
por intermédio da visita domiciliar, não negamos as informações 
encontradas, mas ampliamos o olhar profissional que é um olhar ético-
político que reconhece o potencial da família/grupo encontrado. Um 
exemplo é o tema violência doméstica no cotidiano da prática do 
Assistente Social, contudo, corremos o risco de intervir pautados nas 
reproduções de preconceitos que já determinaram o crime, o criminoso e 
seu encarceramento como solução para proteção da sociedade. No 
entanto, a violência é uma produção social, e não um ato individual, pois, 
se há violência doméstica, esta foi construída num processo coletivo e, 
portanto, legitimado por este.  

Outro exemplo: 

(...) em nossa atividade no Serviço Social, quantas vezes fazemos uma visita 
domiciliar de onde voltamos com informações sobre as condições de 
moradia, sobre quantas pessoas vivem na casa, quanto ganham, mas não 
temos nenhuma informação sobre o modo de vida das pessoas, não 
sabemos como vivem a sua vida, quais suas experiências sociais e que 
significado atribuem a isso. [...] Se queremos conhecer modos de vida, 
temos que conhecer as pessoas (MARTINELLI, 1999, p. 20,22). 

Assim, reconhecer que “a família poderá ser outra” significa 
propiciar espaços de trocas de conhecimento para que os componentes 
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possam participar e ver-se num outro processo, que aqui nomeamos como 
processo molecular5.  

No entanto, o capitalismo vai criar mecanismos de controle6 dos 
corpos das multidões e, dentre estas, está a população atendida pelo 
Serviço Social. E o controle vai fortalecer-se pelas imagens reproduzidas 
pelos diferentes meios de comunicação social que são veiculados nos 
diferentes espaços de convivência profissional, tornando recorrentes 
discursos como: “pobreza não é sujeira, então limpe sua casa”; “o pai usa 
drogas, então o filho também vai usar”; “a mãe é prostituta, a filha 
também será”. O fato é que não se negam essas possibilidades, mas tornar 
signo tais realidades é impor já, de antemão, a escolha de como a 
população vai viver sem, antes, deixar que ela própria possa produzir 
outros caminhos e outros modos de viver. 

Ainda é pertinente afirmar que a fragilidade frente à visita 
domiciliar também acontece na necessidade profissional de interpretar a 
realidade, considerando-a absoluta e tornando representativo o que não é. 
Ou seja, existe algo por trás daquilo que é apresentado e precisa ser 
analisado, será? As diferentes histórias de vida, os diferentes olhares 
dessas histórias e os diversos modos de conviver em grupo, em família, 
coletivamente, desconstroem imagens cristalizadas sobre a vida da 
população. Dessa forma, as realidades apresentam-se no dito e também 
no não dito, mas o fato é que elas existem. Basta que o profissional se abra 
para perceber o que está em sua frente, na tentativa de não criar mitos e 
símbolos constituídos e caracterizados pelas práticas preconceituosas, que 
teimam impedir a manifestação das vidas encontradas na visita domiciliar. 

                                                             
5 O processo molecular é aqui relacionado ao conceito de revolução molecular 
criado pelo autor Félix Guattari que diz respeito a uma prática política que compõe 
a superfície de produção, ou seja, um processo agenciado por acontecimentos 
coletivos, nômades e desejantes. 
6 A política não vive o meio-dia, como quis Zaratustra de Nietzche. Ela progride na 
sombra, uma sombra ampliada que se apresenta contemporaneamente poupando 
os cidadãos dos efeitos distorcidos da luz do sol, como um terapeuta para o mundo 
do escravo liberto da caverna platônica. Exige que sigamos servos voluntários; 
quer-nos domesticados, participando de um mundo de possível controle para os 
conflitos como ativistas dos direitos civis, políticos e sociais, normalizados e 
dispostos pela disciplina e pelo controle eletrônico (PASSETI, 2003, pp. 13). 
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Mais uma questão importante que pode impedir uma visita 
domiciliar profissional tranversalizante (BAREMBLITT, 1991) é a concepção 
de cultura que se tenta construir. Entende-se, aqui, como cultura um 
conjunto de modelos, normas e regras construídas sobre determinadas 
realidades. A questão é quem construiu os modelos? Quando é feito algum 
tipo de análise através do encontro com determinas famílias, em seus 
espaços de moradia, seria criativo não reproduzirmos as nossas 
concepções sobre como “deve-se agir” e, antes, construir juntos as 
possibilidades de existência, já que: 

Não se trata [para ela] de transmitir mensagens, de investir imagens como 
suporte de identificação ou padrões formais como esteio de procedimento 
de modelização, mas catalisar operadores existenciais suscetíveis de adquirir 
consistência e persistência (GUATTARI, 1992, pp. 31). 

Com as questões já manifestadas é possível afirmar que a visita 
domiciliar se torna um instrumento de poder profissional, mas que 
também, sendo aproximado dos modos de viver da população pode 
exercitar seu poder (FOUCAULT, 1995). Poder esse que não legitima uma 
relação autoritária e dogmática, mas um processo coletivo que consegue 
garantir o exercício micropolítico: 

[...] o assistente social, como sujeito, está em jogo de poder-saber e se põe 
não só como sujeito da comunicação, mas como aquele que dirige e 
influencia reciprocamente. Nesse jogo estratégico, o assistente social , além 
de dispor de um saber (conhecimento especifico) materializado em técnicas, 
instrumentais que orientam metodologias de ação, etc., é portador de uma 
ética que orienta, inegavelmente, sua intervenção profissional (BRASIL, 
2001, p. 167). 

Portanto, sendo o Assistente Social um profissional que intervém no 
cotidiano da vida da população/multidão, ele necessita passar de um olhar 
moral normativo para um olhar ético. Olhar ético, aqui considerado na 
relação com outro, na produção da vida, etc., ou seja, um olhar que 
reconhece uma outra estética, a estética da existência.    

A estética da existência é a ética que questiona a própria existência, uma 
dimensão racional referida à capacidade que o sujeito tem de julgar e fazer 
escolhas, e, dessa maneira, não se submeter passivamente às normas e às 
convenções que nos governam. Diríamos que é uma ética do desafio: 
tentem nos colonizar. É o que definimos como trabalho estético do sujeito 
consigo mesmo e com os outros, fato que nos leva a falar de uma política da 
arte de viver que supera o mero individualismo para se centrar nos 
corolários éticos de uma política de organização da sociedade. (BRASIL, 
2001, p. 167) 
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Assim, é possível reinventar o instrumento8 retirá-lo de uma 
perspectiva invasora para fazer proliferarem dimensões capazes de 
considerar as singularizações que pulsam em cada espaço do habitar 
revisitado pelos visitantes e visitados, uma vez que o desafio será de 
perspectiva, ou seja, daquilo que se deseja propor e criar como prática 
profissional.      

Portanto, a visita domiciliar é um instrumento intermediário, um 
dispositivo que pode irromper territórios cristalizados, verdades 
instituídas, escapando dos saberes constituídos para produzir saberes 
constituintes, produzindo conexões entre o cotidiano da vida familiar, por 
exemplo, e as expectativas dessa família.  

As famílias visitadas não são homogêneas. Então, o que interessa na 
visita domiciliar é o que o instrumento dispara/agencia, e não o que regula. 
Assim, o instrumento não “deve” ser harmonizador, equilibrante, 
estabilizador, mas sim um dispositivo que proporcione gerar processos 
coletivos criativos.  

O que se põe em questão na Visita Domiciliar é a possibilidade do 
desvio, desviar-se dos atravessamentos instituídos pela moral da 
homogeneidade. 

É importante afirmar que a intervenção profissional nessa 
perspectiva terá a preocupação de implicar-se, ou seja, a implicação é 
movimentar-se  contra a cópia/modelo, reconhecendo a potência 
existente nos diferentes modos de vida encontrados pela visita domiciliar. 

                                                             
8 Aqui vale relacionar a perspectiva da visita domiciliar com o que autora Maria 
Lucia Martinelli afirma sobre a perspectiva dos sujeitos que participam do processo 
de pesquisa, em sua obra Pesquisa Qualitativa – um instigante desafio: “ Como 
pensam sua problemática? Que significados atribuem as suas experiências? (...) não 
é só a minha visão de pesquisador em relação ao problema, mas é também o que o 
sujeito tem a me dizer a respeito. Como não estamos procurando medidas 
estatísticas, mas sim tratando de nos aproximar de significados, de vivências, não 
trabalhamos com amostras aleatórias, ao contrário, temos a possibilidade de 
compor intencionalmente o grupo de sujeitos com os quais vamos realizar nossa 
pesquisa. (...) Quanto mais emoção colocarmos nas nossas pesquisas, mais vida 
elas terão (1999, pp. 20, 21, 22, 24 e 26). Portanto, ainda Martinelli faz uma 
apologia ao verso de Cecília Meirelles sobre a vida: “A pesquisa só é possível 
reinventada” (1999, PP. 19). E afirmo, aqui, que o instrumento de intervenção visita 
domiciliar só é possível reinventado. 
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Reconhecer, na visita domiciliar a possibilidade de encontros que podem 
proliferar-se na dimensão criativa de seus agentes é essencial.  

 É possível conhecer uma família reconhecendo que suas praticas se 
dão num constante processo de deslocamento, ou seja, “(...) um 
deslocamento fundamental de referência para o indivíduo se deu quando 
esta passou da terra, de sua comunidade imediata, para fábrica” (BARROS, 
2007, PP. 43). Portanto, num constante processo de desterritorialização 
deixamos de “ser” a cada cotidiano, deslocamos das identidades 
cristalizadas em nossos corpos nômades, já que é possível recusar os 
modelos de referência para um “vir a ser”, um devir família. 

Enfim, é possível, no instrumento visita domiciliar, criar dispositivos 
de manifestação que rompam com a “idéia” da vigilância e da intervenção 
policialesca, desconstruindo práticas profissionais que tenham o objetivo 
de fiscalizar os modos de viver das famílias por intermédio das concepções 
do certo-errado, limpo-sujo, bem-mal. 
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE SOCIAL: AS FACES DO 
CAMPESINATO NO SUDESTE PARAENSE 

Áureo Luiz da Rocha1 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação da região Sudeste do Pará, caracterizada 
como uma região de fronteira agrícola, no sentido de ser um espaço em 
constante transformação e ocupação, se deu de uma forma específica e 
dinâmica, seja através da ocupação espontânea, atraída, a partir 
principalmente da coleta da castanha-do-pará, provocando lutas entre os 
coletores de castanhas e os proprietários dos castanhais, seja através dos 
programas oficiais de colonização. Nesse processo de ocupação uma das 
características centrais é o conflito pela posse e permanência na terra, 
forjando a necessidade de organização por parte dos camponeses. 

Com isso, se busca analisar como essas representações sociais ou 
sistemas de categorização se constituem e funcionam como espaços de 
lutas e enfrentamentos, visando a garantia ou conquistas de direitos 
sociais e seu papel no processo de (re)constituição de identidades  sociais 
no campesinato.  

O texto procura apresentar o entendimento para as seguintes 
questões: como se deu o processo de constituição de identidades sociais, 
enquanto  processo histórico das trajetórias dos atores sociais e de suas 
inserções nos diferentes tipos de categorias? O que possibilita a 
demarcação de universos de pertencimento e as definições dos 
mecanismos de inclusão/exclusão nessas categorias, grupos ou classes 
sociais? E de que forma a memória, a identidade e o pertencimento (grifos 
nosso) funcionam como ferramentas de negociação e mecanismos de 
fortalecimento do sentimento de pertencimento?  

De acordo com Castells (1999), a identidade é (re)construída 
socialmente, como resultado de processos históricos de demarcação de 
universos de pertencimentos, proximidades e alianças. Visão mais 
claramente articulada por o qual distingue entre identidades 

                                                             
1 Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Graduado em  História; Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), Acadêmico de Ciências Sociais.  
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legitimadoras, que são apresentadas pelas instituições dominantes da 
sociedade para estender e racionalizar a sua dominação, identidade de 
resistência, que são geradas pelos atores que estão em posições/condições 
desvalorizadas e/ou estigmatizados, e identidade de projeto, que são 
formadas quando os atores sociais, com base nos materiais culturais a que 
têm acesso, constroem uma nova identidade que redefine a sua posição na 
sociedade . 

O primeiro item busca analisar o contexto histórico e social da 
ocupação da região.  O segundo apresenta a construção metodológica da 
pesquisa aplicada e no terceiro propõe uma análise através da memória 
dos camponeses como se deu o processo de ocupação, resistência, pela 
posse da terra, buscando entender de que  maneira esses grupos se 
(re)definem bem como na prática o pertencimento funciona para a  
legitimidade de direitos. 

 

1.HOMEM, NATUREZA E ESTADO: O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA 
REGIÃO 

Para uma compreensão da região Sudeste do Pará  é necessário 
analisar o modelo de ocupação/colonização que, segundo Hébette (2004), 
ocorreu de duas formas principais: a colonização espontânea e a 
colonização dirigida.  

A primeira forma de ocupação, a espontânea, teve seu início na 
década de 1920, quando os trabalhadores, oriundos, principalmente, dos 
estados do Nordeste, forçados por diversos fatores, entre eles: falta de 
terras e de trabalho, visando garantir sua reprodução social se dirigiram 
para a Amazônia. A segunda ocorreu de forma dirigida no período dos  
governos militares nos anos 60/70 e parte da década de 1980. 

Nesse contexto de migração é caracterizado por famílias expulsas 
de outros locais ou em busca de melhores condições de vida, constituindo 
assim, uma verdadeira fronteira em movimento, conforme assinala 
Martins (1981). O personagem característico dessa frente é o posseiro, 
que, é o lavrador pobre, que vende no mercado os excedentes agrícolas do 
trabalho familiar, depois de ter reservado uma parte da sua produção para 
o sustento da família. O que ganha com a venda desses excedentes 
segundo Martins (2001),  é para comprar remédios, sal, querosene, às 
vezes roupas e mais uma ou outra coisa necessária a casa ou ao trabalho.  
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Sobre as estratégias de migração utilizadas para o deslocamento 
das famílias na direção do estado do Pará, mais especificamente o 
movimento de camponeses nordestinos, Velho, (1979, p. 194) destaca que 
esse movimento, 

iniciou-se particularmente na década de 20 e pode ter sido conseqüência da 
exploração da borracha, agindo com uma espécie de saída alternativa para o 
excedente populacional do Nordeste. A princípio tendeu a atravessar áreas 
já ocupadas, embora decadentes, do Maranhão próximo à costa. Mas com o 
tempo espalhou-se na direção das regiões da floresta dos vales mais para o 
Oeste.  

Neste contexto de migração camponesa, a partir dos anos 50, essa 
frente de expansão chegou a alcançar os limites da floresta Amazônica 
próximo ao rio Tocantins  messoregião sudeste do estado, tendo como 
atrativo, a grande quantidade de terras “desocupadas” e a possibilidade de 
trabalho na coleta da castanha-do-pará e a extração de diamantes. 

Como atividade econômica predominante na região se destacava a 
extração do caucho, tornando-se o primeiro fator de atração migratória 
para a região e os primeiros conflitos, principalmente pelo domínio e 
controle das árvores, fontes do látex. Para assegurar esse domínio das 
terras para exercer o monopólio comercial, estabeleceu-se uma nova 
forma de trabalho baseada na relação de dominação, que, por sua vez, 
caracterizou a região por várias décadas que  apresentava uma cadeia de 
relações sociais  denominada sistema de aviamento2.  

A partir da década de 1920 com a extração da castanha, houve a 
privatização dos castanhais, isto é, apropriados individualmente, através 
de concessões de terras. Com essa prática, as terras onde estavam 
localizados esses castanhais passaram a pertencer a uma pequena 
quantidade de pessoas, a chamada elite local, formada por famílias 
tradicionais da região e empresas que controlavam a coleta e a 
comercialização da castanha, constituindo assim, segundo Emmi (1999), 
uma oligarquia da castanha, que até os anos 60 exerceu o poder 
econômico e político de forma absoluta, incluindo a propriedade da terra e 
o controle da compra da produção e seu beneficiamento.  

                                                             
2 Dentro do contexto do sistema de aviamento, aviar significa fornecer mercadoria 
a prazo com o entendimento que o pagamento será feito em produtos extrativos 
dentro de um prazo especificado. O fornecedor da mercadoria é o aviador, a 
pessoa que está recebendo a mercadoria é o aviado. 
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A economia regional, baseada no extrativismo da borracha e da 
castanha, e tendo como base de sustentação o sistema de aviamento, 
contribuiu para a formação de uma sociedade desigual, pois o lucro da 
borracha e da castanha só beneficiava algumas poucas pessoas, gerando 
concentração de renda nas mãos de grandes empresários aviadores, 
exportadores ou dos bancos que financiavam recursos.  

Com o início da construção da rodovia Belém-Brasília no final dos 
anos 60, essas terras começam a ser compradas e apropriadas por 
empresários de outras regiões com interesses especulativos. Diante dessa 
situação os camponeses migrantes/posseiros, aos poucos, abandonaram  
os castanhais e começaram uma nova fase, a de ocupação de áreas 
devolutas, tendo como principal atividade a agricultura de subsistência, 
com isso a intimidação dos camponeses passou  a ser mais violenta por 
parte dos “donos” da terra. 

No início dos anos 60 conforme aponta Loureiro (2001) e no 
decorrer da década de 1970, a Amazônia e o Nordeste passaram a 
representar um grande obstáculo para o desenvolvimento, agravado pela 
seca e por problemas de falta de terras. O governo procurou incentivar e 
isentar de impostos para as indústrias que se estabelecessem no Nordeste 
e construir vias de ligação, com o objetivo de abrir e integrar a região 
amazônica, através do Programa de Integração Nacional (PIN), e no caso 
do sudeste do Pará, abertura da estrada BR-230, a Transamazônica refletiu 
a visão de Brasil idealizada pelos militares. 

Nesse mesmo período o processo de ocupação da Amazônia, e 
notadamente da Pará, teve um acelerado aumento, devido à valorização 
das terras que ficavam ás margens das rodovias. A maioria dessas terras 
pertencia União, as quais passaram a ser vendidas ou concedidas entre os 
1964 e 1985, causando uma série de conflitos pela posse e permanência na 
terra, o qual privilegiava grandes grupos empresariais e bancos.  

As dificuldades devido à especificidade do solo amazônico, não 
muito propício a agricultura, e devido a falta de assistência técnica, atraso 
de financiamento, dentre outros, causaram  um grande número de 
abandono de lotes ou a venda para fazendeiros, o que se desdobraria em  
de lutas e violência no campo que tem o seu apogeu na década de 1980. 
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2. CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA: A PERSPECTIVA DA HISTÓRIA ORAL 

Procuramos abordar através da memória dos atores sociais, a 
trajetória dos camponeses, que passaram por diferentes ocupações, desde 
a saída de seus estados de origem, passando muitas vezes, por posseiro, 
caucheiro, castanheiro, garimpeiro, mateiro do exército e agricultor, 
possibilitando a formação de diferentes identidades ligadas a essas 
categorias. 

Visando compreender melhor as constituições de identidades 
recorrermos à memória dos sujeitos, no sentido de resignificar ou 
reconstruir a história e trajetória dos mesmos. Neste sentido, recorremos à 
história oral, como metodologia de pesquisa objetivando explorar as 
experiências históricas, a partir dos quais podem ser reconstruídas as vidas 
e aspirações das classes sociais inferiores conforme destaca Burke (1992). 

Com relação a um bom desempenho do trabalho de pesquisa, é 
necessário observar  algumas qualidades essenciais que o entrevistador 
bem-sucedido deve possuir: “interesse e respeito pelos outros como 
pessoas e flexibilidades nas reações em relação a eles; capacidade de 
demonstrar compreensão e simpatia pela opinião deles; e, acima de tudo, 
disposição para ficar calado e escutar” (Thompson, 1998, p. 254). 

Dentro desta perspectiva, um dos entrevistados, seu Zé Patrício, ao 
falar sobre o período de ocupação, no decorrer de seu relato mencionou o 
acontecimento da Guerrilha do Araguaia, explicando que havia 
comentários de que ao final da Guerrilha o governo daria os títulos 
daquelas terras para os ocupantes, a guerrilha embora não fosse o foco da 
entrevista, assumiu uma dimensão de importância, pois ocorria uma 
insistência de  falar sobre esse fato, haja vista o seu significado na  história 
daquela região e daquelas pessoas. 

Ao abordar a memória social, remete-nos a compreensão do 
conceito de memória no campo científico, onde pode ser entendida “como 
propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro 
lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 
como passadas” (Le Goff 1994, p. 423). 

Lembrar ou relembrar nem sempre é uma tarefa fácil, tendo em 
vista que para isso devemos mergulhar no tempo. A memória não sendo 
um fenômeno apenas individual, ela é também um fenômeno coletivo e 
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“submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes” 
(Halbwachs, 1990, p.26). Nessa perspectiva, a recuperação da memória 
não se dá apenas por meios de recordações, mas também por meio do 
diálogo e da troca com os que vivenciaram as mesmas experiências.  

Sobre as características flutuantes, mutáveis da memória individual 
ou coletiva, segundo Pollak (1989) na maioria das memórias existem 
marcos ou pontos relativamente invariantes, imutáveis. Assim, nas 
memórias de determinados períodos da vida dessas pessoas permanece 
quase que intacta, sem mudanças, pois representa um acontecimento 
importante.  

 

3. PERTENCIMENTO E MEMÓRIA CAMPONESA NO SUDESTE PARAENSE  

A história dos atores sociais aqui analisados expressa uma trajetória 
de migração, de saída de seus locais de origem em busca de melhores 
condições de vida em outras regiões, de luta pela posse e permanência na 
terra, de dominação/subordinação e resistência seja como trabalhador nos 
castanhais, no garimpo, mateiro do Exército e camponês. 

Foi o caso de dona Dulcimar, de 55 anos, devido às condições de 
vida ficarem difíceis no Maranhão, em 1984, juntamente com o marido e 
os filhos, migrou para o Pará. Inicialmente ocuparam uma fazenda, área de 
castanhal, chamada Cristo Rei, localizada no interior do pequeno município 
de Itupiranga-PA. Depois de dez anos como ocupantes venderam a terra e 
foram para a cidade, pois seus filhos já estavam crescidos e tinham 
necessidade de estudar.  

Dulcimar, participou do movimento rural, da luta pela posse da 
terra. Em um momento difícil, quando estava na ocupação da fazenda 
Cristo Rei, foi eleita delegada sindical representando os trabalhadores 
rurais da região, e, juntamente com seu esposo, organizou a categoria dos 
trabalhadores rurais. Em 1999 ajudou a fundar a Associação das Mulheres 
do Campo e Cidade de Itupiranga, da qual foi presidente durante oito anos. 
Atualmente, ela é vice-presidente desta Associação, e, separada de 
Vicente, tem uma terra no Assentamento “Pensão da Onça”, onde passa a 
maior parte de seu tempo.  

O também maranhense  José Cabral da Cruz, apelidado de “Zé 
Patrício”, 70 anos, veio  com seu pai atrás de seu irmão, mudou-se 
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juntamente com toda a família para a região de São Domingos do 
Araguaia-PA. Acreditavam que no Pará havia água, terra e caça 
abundantes, e, principalmente a possibilidade de trabalho na coleta da 
castanha.  

Em meados dos anos 60 Zé Patrício trabalhou nos chamados 
castanhais do povo, os castanhais livres, porém com a apropriação dos 
castanhais pelos grileiros, juntamente com a família, deixaram a terra e 
ocuparam outra área à qual deram o nome de Inhanha 

trabalhava na roça né, pelo inverno, pelo verão nóis brocava roça, 
derrubava roça, preparava, queimava. Quando era no mês de setembro pra 
outubro se fazia o plantio, aí quando se plantava a roça, já chegava a época 
da castanha, e era o mês de outubro, tinha pé de castanha, que já caía a 
carga dele todinha no mês de outubro 3. 

Severino Antonio da Silva, conhecido por “Severinão”, deixou o 
Ceará devido às secas de 1953, migrou juntamente com a família para o 
Maranhão e dois anos depois para o Pará, pois pretendia trabalhar nos 
garimpos de diamantes. No intervalo de 1956 a 1962, trabalhou nos 
castanhais livres de Marabá-PA, e, posteriormente na agricultura, em São 
Domingos do Araguaia. Durante a Guerrilha do Araguaia (1972 a 1974), 
atuou como mateiro do exército, e, tendo também se aventurado como 
garimpeiro na Serra Pelada. Atualmente ele é aposentado como camponês 
e espera ser indenizado pelo trabalho na extração do ouro em Serra Pelada 
e por ter servido como mateiro do exército durante a Guerrilha do 
Araguaia.   

Dona Dulcimar, quando chegou à região no início dos anos 80, se 
deparou com um contexto de dificuldade e de violência o qual lembra que  

era difícil, foi difícil sim, que de repente você tava aqui, quando pensava que 
não chegava aquele monte de gente, tudo armado: Ei entrou aí uma turma 
de, de pistoleiros, e as companheiras curriam com as crianças dentro 
daqueles panacu (panero), cum panela de arroz... entrano mais pro mato. Aí 
passava mais em casa: Você não vai Dona [...]? Rumbora correr! Eu digo: eu 
num tenho pra onde correr e, eu tenho muito filho e primeiramente eu 
confio naquele pai que nada vai acontecer! (...)4. 

                                                             
3 José Cabral da Cruz, “Zé Patrício”, entrevistado em São Domingos do Araguaia-PA, 
no dia 21 maio 05. 
4 Dulcimar Ferreira da Silva, entrevistada no município de Itupiranga-PA, no dia 15 
jul. 05. 
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É importante notar que essa época, a qual dona Dulcimar se refere, 
os camponeses não podiam contar com outro tipo de defesa, a não ser dos 
próprios vizinhos, parentes ou amigos, pois viviam em moradias 
relativamente isoladas e não existia nenhum órgão público confiável  que 
lhes garantisse segurança na região.  

Os conflitos decorrentes da forma de concentração fundiária e das 
relações de trabalho, característicos da região Sudeste do Pará, onde 
predominam as relações de dominação/subordinação, ocorriam de várias 
formas e através de vários mecanismos a medida que encontraram 
resistência por parte dos trabalhadores rurais, os quais sentiram a 
necessidade de se organizarem em torno de interesses comuns, seja na 
luta pela conquista da terra, seja na luta pela defesa de seus direitos, isto 
é, créditos, estradas, escolas, entre outros. Neste sentido, assinala D’incão 
(2002, p. 11) que, é 

do encontro desses homens e mulheres historicamente condenados à 
exclusão social e vindos de diferentes paragens desse nosso país, que 
surgem os movimentos sociais rurais que vêem ganhando a cena pública 
desde o final dos anos 1970, redefinindo as novas bases da organização 
social do campesinato paraense. 

Neste sentido, a organização dos trabalhadores garantiu conquistas 
importantes para os mesmos, como a efetivação das ocupações, em 
assentamentos, como assinala dona Dulcimar, “se não fosse o sindicato ... 
seria muito difícil, talvez a gente num teria alcançada ainda. Eu acho que o 
sindicato, eu acho não; o sindicato é a arma mais importante pra defender 
nossa parte. (...) O sindicato é a espada”5. 

Seu Zé Patrício fala sobre sua participação enquanto catequista na 
Igreja, e faz referência também à  Associação de Cultura Permanente 
(ACP): 

Que é a minha, a nossa Associação. A gente tem um trabalho de que, que 
envolve muitos tipos de programa, né, de, e uma participação também é, 
descoberta pela gente, pelo grupo da gente, e que a gente senta, 
movimento a, nossos  reuniões, começamos com pouca gente. Hoje nós 

                                                             
5 Dulcimar Ferreira da Silva, entrevistada no município de Itupiranga-PA, no dia 15 
jul. 05. 
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temos um grupo de gente muito educado, graças a Deus. E lá nós senta, lá 
nós conversa, lá nois debate o possive, e o que for impossive também. [...]6. 

As organizações camponesas: grupos, sindicatos, categorias de 
trabalhos, entre outras, funcionam como um instrumento de luta, e, o 
pertencimento a um grupo pode ser usado, em muitos casos, não apenas 
como ferramenta de luta, mas também como ferramenta de negociação e 
barganha na defesa e conquista de direitos.   

Esse sentimento identitário é que (re)define a memória coletiva de 
um determinado grupo, uma memória estruturada “com suas hierarquias e 
classificações, uma memória também que, ao definir o que é comum a um 
grupo e o que, o diferencia dos outros, fundamenta e reforça o sentimento 
de pertencimento e as fronteiras sócio-culturais” (Pollak, 1989, p. 3). 

O trabalho na extração da borracha e, posteriormente a 
aposentadoria pode servir como um exemplo para analisarmos a 
constituição de identidades e a função da memória como sendo uma 
ferramenta de negociação e um mecanismo de fortalecimento do 
sentimento de pertencimento, neste caso, a situação daqueles que em 
demonstrando pertencer ao grupo tem a possibilidade de reivindicar o 
reconhecimento por parte do Estado de sua condição de “soldado da 
borracha”. 

Um exemplo é o  caso de Raimundo dos Santos, de 80 anos, nascido 
no município de Imperatriz-MA, migrou com sua família para o Pará em 
1929, trabalhou na roça, e no inverno, período da safra da castanha, foi 
para o castanhal Araras trabalhar na coleta. O mesmo se “aposentou pela 
borracha” com aproximadamente 79 anos de idade conforme relata: 

veio o ato (...) de aposenturia, mas ninguém tinha documento, e foi 
aposentado assim. Aí, eu trabalhei, esse trabalhou, o senhor trabalhou, esse 
trabalhou, a senhora trabalhou. E se nos trabalhamos na borracha, eu sou 
sua tistimunha e a senhora é minha tistimunha, nós vamos apresentar 
perante a justiça e que nós trabalhemo naquela época tal, nós se 
comhecemo lá no meio, na hora do trabalho e tal e aí é que vai 
aposentar(...).7 

                                                             
6 José Cabral da Cruz, conhecido com “Zé Patrício”, entrevistado em São Domingos 
do Araguaia-PA, no dia 21 maio 05. 
7 Raimundo Santos, entrevistado em Apinajés-PA, distrito de São João do Araguaia-
PA, no dia 12 nov. 05. 
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Ter participado como mateiro do exército no final da década de 
1970 na Guerrilha do Araguaia era motivo de estigma, não apenas 
significava um fato negativo, mas, notadamente, a possibilidade de 
constrangimento social, de que sobre este recaísse a suspeita de ter 
colaborado com a ditadura.  

Seu Zé Patrício que, na época da Guerrilha, participava das 
atividades da igreja católica, como catequista, onde vivenciou e foi uma 
das vítimas de tortura por parte do exército, tendo seus companheiros 
espancados ou mortos se recorda com sofrimento: 

Coisa que eu não gosto nem de falar, porque eu não conheci  (os 
guerrilheiros), e fui torturado por causa das pessoas. Me  pegaram na minha 
própria barraca, minha casa e me levaram pra lá,  (...) Preso, preso mesmo 
eu fiquei, eu fiquei 24 horas preso, num salãozão lá, (...) pra dizer que eu 
conhecia fulano, cicrano e cicrano e eu nunca vi nenhum e posso até ter 
visto né... (...) [...] eu to dizendo né, aí me pegaram, eu sofri, fui torturado 
né (...) Me bateram8. 

Porém, tal fato surge com a possibilidade de algum “reparo” seja 
para os que foram torturados ou que trabalharam na condição de mateiro, 
os quais passam a reivindicar o reconhecimento de sua participação e o 
seu direito de ser indenizado pelo Estado 

Neste sentido, seu Severinão, que serviu de mateiro do exército 
relembra o motivo de sua participação na Guerrilha de forma categórica 

Aí veiu foi o exército né. Aí foi pegando sabe quem? Aquele povo como eu e 
outro que eram conhecido ai pegava e (...) botava pra andar, atrás desse 
povo no mato. Aí, nóis sofreu com isso né. Eu não apanhei por que fui meio 
ativo né. O Curió pelejou pra me dá uma taca, mas não deu.... Aí, foi o jeito 
eu acompanhar eles. Aí, foi como eu livrei da taca né. Foi nisso, eu informei 
o pessoal. Se eu não informasse eles me matavam. Se eu não informasse o 
exercito vim a e me mandava me cacetar. Era só de vigia (...) eles dava o 
mantimento pra famia (família), tinha jabá, tinha feijão, tinha leite, tinha de 
tudo pra famia, daqueles guias né, que trabalhava. (...) O que é que eles faz?  
Pega uns  assim como eu, outros que são acustumado na mata, tropeiro, (...) 
gente que trabalha na mata. Aí, coloca com um guia do Exército. Nóis  era a 
bucha  do canhão moço9.  

                                                             
8 José Cabral da Cruz, conhecido com “Zé Patrício”, entrevistado em São Domingos 
do Araguaia-PA, no dia 21 maio 05. 
9  Severino Antonio da Silva, “Severinão”, entrevistado em São Domingos do 
Araguaia-PA, no dia 23 maio 05. 
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Se por um lado seu Zé Patrício relembrava esses fatos que pareciam 
evidenciar certo incômodo ao falar do assunto, experiência vivida de seu 
Severinão na condição de mateiro do exército, faz com que  hoje 
reivindique este pertencimento, na busca de um eventual direito a 
indenização. Assim, ele argumenta,  

Passei parece que foi mais de um ano, até quando terminou a Guerrilha eu 
fui um dos... eu tava dentro (...) os outros até saíram mais primeiro mais eu 
fui por derradeiro. Que eu era muito conhecido deles (pausa), eles gostavam 
deu e aí deixavam eu andar sozim no mato, pesquisano... (...) até quando 
eles foram embora. .(...)Eu tenho uma fezinha de agente pegar alguma 
coisa, né. Eu tenho fé em Deus, né. Pois é, eu tenho fé em Deus10 

Para seu Zé Patrício que foi uma das vítimas da tortura durante a 
Guerrilha do Araguaia, significa uma lembrança traumática e necessária de 
ser silenciada; já para seu Severinão, significa reivindicar uma possível 
compensação pecuniária resultante  de sua efetiva participação com 
“servidor” a “trabalho” do Estado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Podemos observar que a região Sudeste do Pará foi e continua 
sendo palco de incessantes conflitos que envolvem os diversos atores 
sociais presentes nesse contexto, marcado na luta pela posse/permanência 
na terra e pelo controle dos meios e bens de produção, que, em um 
primeiro momento se configurou na disputa entre os camponeses 
migrantes-posseiros e os chamados donos dos castanhais ou dos cauchais. 

Em um segundo momento, na disputa entre os pequenos 
camponeses e os grandes latifundiários, envolvendo fazendeiros, 
madeireiros e empresários agrícolas. Como forma de resistência, a 
organização por parte dos camponeses se fez necessária, e as conquistas 
dos direitos, foram possíveis através de lutas por uma identificação a uma 
categoria de trabalho a qual pertencem/pertenceram. 

Um outro aspecto importante da história e trajetória desses atores, 
que às vezes se classificam como migrantes, posseiros, garimpeiros, 
mateiros ou camponeses, é a constituição de identidades sociais, a partir 
da inserção dos mesmos nas diferentes ocupações, nas quais reforçam e 

                                                             
10 Severino Antonio da Silva, “Severinão”, entrevistado em São Domingos do 
Araguaia-PA, no dia 23 maio 05. 
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dão consistência aos sentimentos de pertencimentos, quando necessário, 
utilizadas como ferramenta de negociação e de barganha.  

As trajetórias de vida das pessoas relatadas neste texto são 
marcadas por alguns acontecimentos importantes que permanecem vivas 
em suas memórias, mas também por algumas lembranças traumatizantes 
que incomodam e muitas vezes procuram silenciar ou se beneficiar. Essas 
memórias e identidades, muitas vezes, são utilizadas como mecanismo de 
fortalecimento do sentimento de pertencimento, e este, por sua vez, 
enquanto ferramentas de lutas.  

Essas identidades funcionam como mecanismos de 
inclusão/exclusão, isto é, que demarcam as fronteiras de pertencimentos 
aos grupos e categorias sociais, e que são frutos do reconhecimento 
(público, social, jurídico) de pertencimento a este determinado grupo. 
Portanto, pode-se destacar que em sua busca de  terem suas  demandas 
atendidas  exista uma relação estreita entre conhecimento e 
reconhecimento.   
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Imagens de um Ficcionista: a memória da viúva de Pedro 
Wayne 

ROSA, Cristina Maria1. 

 

O poeta e romancista Pedro Wayne 

Homem de comportamento avançado para a sua época, na política, 
na família e na literatura, o personagem que se tornou Pedro Wayne, 
passados 60 anos de sua morte2, despertou meu interesse. Especialmente, 
por ter encontrado, entre seu legado material, um manuscrito cujo 
formato e conteúdo – uma narrativa literária infantil em três tomos – era 
inédito à época3. 

Nascido no início do século passado (1904), oriundo de uma família 
culta e repleta de práticas de leitura e escrita, cresceu e se educou no Rio 
Grande do Sul.  Para Zilberman (2009) “foi provavelmente a opção pelo Rio 
Grande do Sul, e sobretudo pelo Rio Grande “profundo”, que o levou a 
redigir  Xarqueada, um dos mais importantes romances brasileiros da 
década de 1930” (ZILBERMAN in ROSA, 2009, p. 12). 

O escritor, no romance Xarqueada, descreve “o principal motor da 
economia da metade sul do Estado – os saladeiros” e “denuncia a 
exploração do assalariado rural, a violência do sistema e as alternativas de 
mudança” (ZILBERMAN in ROSA, 2009, p. 13). Wayne “busca pensar a 
questão desde uma perspectiva política progressista, o que ainda não se 
instalara plenamente no imaginário da literatura do Rio Grande do Sul” 
segundo a estudiosa Regina Zilberman, aportando em sua biografia, um 
ineditismo e um compromisso com a transformação social que só 
aparecerá, na literatura, “mais tarde, em romances de Dyonélio Machado 
e de Cyro Martins” (ZILBERMAN, 2009, p. 13). 

Por ter escrito Xarqueada e da forma como o fez, Pedro Wayne 
adquiriu “posição inquestionável na literatura do Rio Grande do Sul e na 

                                                             
1 Universidade Federal de Pelotas; Doutora. 
2 Nascido em 1904, Pedro faleceu em 1951. 
3 O achado originou uma pesquisa de cunho qualitativo e a publicação da obra: 
“Um Alfabeto à Parte: Biobibliografia de Pedro Rubens de Freitas Weyne, o Pedro 
Wayne” (ROSA, 2009). 
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trajetória do romance brasileiro” (ZILBERMAN, 2009, p. 14). No entanto, 
sua obra não se restringe ao romance de 1937. Cronologicamente Wayne 
publicou poesia (Versos Meninósos e a Lua, em 1931 e Dina, em 1935), 
prosa (Xarqueada, em 1937 e Almas Penadas, em 1942), uma conferência 
(À Absoluta Animadora, 1943) e novamente poesia (Tropel de Aflições, em 
1947). Além disso, colaborou intensamente com jornais (especialmente o 
Correio do Sul) e revistas. Postumamente publicou-se Lagoa da Música 
(1955) – que havia sido anunciada como um Romance em uma das capas 
de “À Absoluta Animadora”, em 1943 – a antologia ”Bagé” em “Bagé: a 
Cidade Sonho” (Taborda, 1958) e o conto “Rio Negro” que integrou o livro 
“Lagoa do Candal” organizado por Orlando de Assis Correa (1977). 

 

Pedro e a Mulheres 

Marcantes desde a infância, as mulheres dão forma à poesia e à 
prosa do autor. Primeiro a mãe que o alfabetizou, possivelmente 
utilizando-se da lírica, o que permitiu que compusesse versos desde cedo. 
Logo depois a babá, Quitéria, que mereceu de Pedro versos nos quais 
registrou a saudade do “colo macio, farto e quente” no qual descansava 
“das travessuras” (WAYNE citado por WEYNE, 1954-1955). Também as 
irmãs foram amores para Pedro que para elas, declara: 

Lucy. Se para fazer minha página mais bela / fosse possível ao menos esta 
vez / escrever meu verso mais sincero; Aquele que a palavra não revela, 
precisaria para tema/ da imagem de vocês /tal qual as quero, pois são elas 
dentro de minha alma / o meu melhor poema! Pedro, 11-1935 P. Alegre 
(WAYNE, 1935). 

A mais importante mulher da vida de Pedro Wayne, no entanto, foi 
Leopoldina Almeida Calo Wayne, a Dina ou Dininha. Ao resgatar suas 
lembranças, ao vivo por algumas vezes, reconheci sua lucidez e condição 
de memorialista, indispensável para uma escrita biográfica. Ao observar o 
testemunho de Leopoldina de Almeida Calo Wayne, Zilberman (2009) 
considerou-o “o ponto alto da coleta de dados” e também uma “rara 
oportunidade” pois apesar de estar completando seu centenário, era 
“senhora da lucidez necessária para contaminar a obra” com “a vitalidade 
e a sensibilidade que moveu seus atos”. 

Na memória da viúva, Pedro é lembrado como um moço bonitão, 
largo sorriso, olhos azuis, porte altivo. Trabalhador do Banco Pelotense, 
aos 23 anos passeava com o amigo poeta Fernando Borba pelas calçadas 
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em torno de uma das praças da Avenida Sete em Bagé, quando avistou, em 
uma janela de uma ampla casa de esquina, Leopoldina. 

Depois desse primeiro dia, dessa troca de olhares, seguiu-se um 
tempo de conversas, ele na rua, ela dentro de casa como convinha a uma 
moça da época. Mais tarde, com a permissão do pai da moça, Pedro 
passou a partilhar do convívio da família. Na sala, conversas com a jovem 
de 19 anos enquanto a mãe fazia tricô e a irmã lia um romance. O namoro, 
após um ano, resultou em casamento, realizado em maio de 1928. Nas 
fotos do casamento e do casal mais tarde na mesma janela, felicidade, 
olhar confiante, braços dados, sorrisos. 

O casamento – de personagens – é descrito por Wayne em sua obra 
mais importante, “Xarqueada”, como um encontro romântico. Os 
protagonistas, um contador e uma moça humilde, moradora da 
charqueada, são descritos como ternos enamorados: 

Como dois jovens prometidos que trocam juras e afagos, com ternura 
enamorada (...) compunham um desses pares que envelhecem juntos, sem 
que a vida em comum, o constante contato, banalize as carícias que se 
podem prodigalizar em suas mais completas feições, e para os quais a 
permanente convivência parece prometer-lhes alguma cousa de novo e 
desejada. Para eles cada dia que surge é como se fosse aquele em que se 
encontraram pela primeira vez. São os amantes privilegiados que realizam 
no amor a ideia que todo o adolescente, homem ou mulher faz do amor. 
São os poucos que realizam o que sonharam ontem, sonham hoje e 
sonharão amanhã os rapazes e as moças cheios de ilusões, e o que cada um 
deles ambiciona para si (WAYNE, 1937, p.252). 

Outras duas mulheres são importantes para Pedro: as filhas Dolores 
(1934-1947) e Ester (1936). Delas conheceu apenas a meninice. Dolores, a 
primeira, foi uma linda moça que, aos quinze anos contraiu tuberculose e, 
apesar dos remédios vindos do EUA, não resistiu causando, com sua 
morte, uma devastadora dor no escritor4, cuidador incansável de suas 
horas de sofrimento nas madrugadas. Ester, a caçula, é a destinatária de 
um livro, manuscrito e ilustrado pelo pai, com o intuito de iniciá-la na 
leitura5. A narrativa de Wayne para a filha Ester não tem semelhança com 

                                                             
4 Tropel de Aflições é a obra que registra a dor que o pai-escritor sofreu com a 
doença e morte da filha. Em Lagoa da Música (1955, p.55), há um trecho que faz 
referência ao mesmo tema. 
5 Ao conhecer o manuscrito “Histórias de Teté” imaginei que o escritor tenha 
buscado obras para ensinar a filha a ler e, não encontrando literatura infantil unida 
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os demais livros utilizados à época, tanto em escolas públicas como 
particulares, para alfabetizar crianças6.  

Na casa de Dina, em Bagé, foi possível ver fotografias do escritor 
trabalhando: em seu escritório e em frente a uma máquina de escrever, 
rodeado por livros, à noite, com um cigarro na boca, óculos redondos 
sobre o nariz, Pedro parece escrever freneticamente. É uma imagem 
indiscutível de sua dedicação: não é uma montagem, não é uma pose. Ele 
escrevia como respirava, ele escrevia para respirar, e, desconfio, respirava 
para escrever. Em contato com seus livros em sua primeira edição7, ao ler 
as dedicatórias à amada Dina, ao conhecer detalhes da confecção de livros, 
percebe-se que se ocupava em deixar sua marca, suas ideias, suas 
opiniões, sua imaginação ali, impressas, dirigidas, em textos com títulos 
inusitados, elegantes, curiosos, inteligentes8. 

Muito à frente de seu tempo, Pedro Wayne tem atitudes em 
relação às mulheres que merecem distingui-lo; registrou o amor pela 
mulher Dina em todos os seus livros, a dor de perder a filha Dolores em 
versos (Dina e Tropel de Aflições), escreveu um livro para inserir a caçula 
no mundo da leitura (Histórias da Teté) e, em prosa, criou personagens 
masculinos e femininos com perfil psicológico feminista, raros, 
praticamente inexistentes até então. 

                                                                                                                                 
ao ensino do alfabeto, criou a narrativa que pode ser descrita como um livro para 
aprender e gostar de aprender a ler. Alocado na interface de três impressos 
existentes à época, as cartilhas, os livros de leitura e os livros de literatura, 
“Histórias” é uma narrativa literária infantil cujos personagens são letras do 
alfabeto em ordem alfabética. 
6 Os métodos de alfabetização conhecidos e empregados no Rio Grande do Sul à 
época eram de dois tipos: Método Sintético representado pelas tradicionais 
cartilhas como a “Arte da Leitura ou Método João de Deus” e Método Analítico, 
representado pelo uso da cartilha “Queres Ler”. Esses dois métodos eram seguidos 
de livros de leitura como as “Seletas em Prosa e Verso”, livros que traziam textos 
capturados entre a lírica e a prosa considerada de qualidade, além de fragmentos 
da Bíblia sagrada e textos de conhecimentos históricos e geográficos. 
7 À época da pesquisa, a viúva mostrou-me exemplares das publicações de Wayne, 
todos com dedicatória. Em um deles, um livro de poemas que escreveu e nomeou 
“Dina”, Pedro escreve: “a minha Dina, encanto maior de minha vida. Teu Pedro. 
Porto Alegre, Novembro de 1935”. 
8 Como exemplo, indico o título de uma conferência que preparou e discursou: “A 
Absoluta Animadora”, publicada pela Livraria do Globo em 1943. 
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Embora possivelmente leitor da “primeira grande geração de 
escritores dedicados ao tema regional” como “Simões Lopes Neto, Alcides 
Maya e Amaro Juvenal” (FISCHER, 2002), Pedro não dispunha de modelos 
na ficção para inspirar-se ao criar mulheres tão especiais. No entanto, não 
lia apenas criações regionais9. O “Manifesto Antropofágico” (1922) oferece 
fragmentos de um pensamento crítico possível à época: 

(...) estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em 
drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da 
psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável 
entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem 
vestido. O cinema americano informará. (...). O pater famílias e a criação da 
Moral da Cegonha: Ignorância real das coisas + falta de imaginação + 
sentimento de autoridade ante a prole curiosa. (...) Contra a realidade 
social, vestida e opressora, cadastrada por Freud – a realidade sem 
complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do 
matriarcado de Pindorama (ANDRADE, 1928). 

As mulheres que a vida lhe deu (mãe, babá, irmãs, esposa e filhas, 
quem sabe amigas) e as criadas por ele na ficção (desde a menina ingênua 
até a prostituída) indicam que Pedro soube observar, descrever, desejar, 
perdoar, amar: qualidades de quem tem talento para a narração. 

 

Imagens de um Ficcionista: a memória da viúva de Pedro Wayne 

Conhecer Leopoldina Almeida Calo Wayne10 às vésperas de 
completar 100 anos e dar início a uma escuta de suas memórias que – 
acreditava – iriam me aproximar do cotidiano de Pedro Wayne foi uma 
tentativa de voltar ao passado, mesmo sabendo sua impossibilidade. 
Partilhar sua sala, ouvir sua voz, retribuir seu abraço, tocar seu cabelo e ter 
na mão a sua durante a conversa que eu não queria mais encerrar, fizeram 
com que eu me sentisse “em casa”. Foi nesse primeiro encontro que 

                                                             
9 Reconstruir as leituras do sujeito pesquisado, as fontes nas quais bebeu, as obras 
que respeitou e se apropriou, as reflexões que lhe foi possível fazer a partir do que 
leu, os diálogos que teve com outros intelectuais, políticos, jornalistas e amigos 
além das relações pessoais que viveu é impossível.No entanto, como toda obra 
biográfica, há possibilidades de se fazer projeções: sobre o que liam, pensavam, 
conversavam homens e mulheres dessa época. 
10 Leopoldina Almeida Calo nasceu em Pelotas e aos quatro anos de idade sua 
família transferiu-se para Bagé. Filha de Ramon Calo y Miguens, espanhol, natural 
da Galícia e Ernestina Almeida Calo, pelotense (RS), Dina conheceu Pedro em 1927. 
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entendi uma das poesias de Pedro, “Cálculo Fácil”. Nos versos, o poeta 
declara seu amor à Dina perguntando: 

 

Queres saber quanto eu te quero? Toma um lápis e faz o cálculo. Você sabe 
quanto bem se quer hoje no mundo? Tem o rol dos que quiseram desde que 
iniciou a vida? Quanto amor acumulado no futuro para ser gasto pelos que 
ainda não vieram? Se você consegue saber disso, reúna tudo numa coisa só 
e saberás quanto eu te quero (WAYNE, 1935, p.10). 

Nascida em 1908, casou-se com Pedro 20 anos depois. Para a 
época, idade casadoira. Embora lembrar seja difícil e doloroso Dina parece 
ter a compreensão ampla do que é esse exercício, esse “trabalho” 
emocional e intelectual: “Alguma coisa esqueci, mas me lembro de muita 
coisa, não me esqueço, não posso ser hoje o que fui ontem, graças à Deus 
eu tenho saúde, para a minha idade eu tenho saúde, vamos indo, vamos 
indo....” 

Para ela, lembrar é “viver com saudade, mas o que é que se vai 
fazer, é a vida. Nem gosto de me lembrar... Também, acabou tudo, minha 
filha, sabe? Perdi toda a família, da minha família só existo eu. Pais, irmãos, 
todo mundo se foi”. 

Ao rememorar o tempo em que conheceu o escritor lembra que, a 
primeira vez que o viu, na calçada em frente à casa de esquina das ruas 
Sete de Setembro com Dr. Verissimo, era um dia em que “chovia fininho”. 
Dentro, na sala, a família em um serão: conversando, tricotando, lendo. As 
moças, Dininha e algumas amigas, espiavam o movimento dos rapazes que 
davam voltas e mais voltas na praça em frente: 

Eu estou na janela, nem sei se tinha passado outros dias, eu estou na janela 
certo dia e ele vinha com um amigo nosso que morava aqui nos fundos, 
Fernando Borba, que era poeta também. Eu cheguei à janela e já ia sair, mas 
como eu vi o Fernando, eu esperei para cumprimentá-lo, para não ver e 
entrar... 

Tempos depois, já casados, esse momento se tornou uma 
brincadeira entre os dois que se “acusavam” do interesse primeiro. 
Segundo Dina, Pedro dizia que ela é que não queria mais sair da sacada 
quando o viu. O namoro é lembrado como uma coisa do “seu tempo”:  

Naquele tempo não era como hoje, naquele tempo a gente namorava na 
janela, no meu tempo era assim, conversava na janela e ele estava pelo lado 
de fora, e daí que os pais viram que continuava, trataram de saber quem era 
o rapaz, aquela coisa, para dar certa liberdade, não é... 
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Mesmo namorando, a vigilância familiar não arrefecia. Dina informa 
que em todas as famílias era assim e na sua e com Pedro, não foi diferente: 

No meu tempo, quando eu estava na sala com o namorado, a minha mãe ou 
a minha irmã ficavam sentadas ali, uma lendo um romance ou a outra 
fazendo um crochê, era assim, até dentro de casa a gente era acompanhada. 
Um ano durou o namoro. Depois de certo tempo papai já permitiu que ele 
entrasse, eu o convidei para entrar, eu o convidei, não foi meu pai... Meu 
pai teve que me dar licença, era assim... Com a minha irmã lendo ou então a 
mãe fazendo o tricozinho dela... 

Se lembrar é doloroso, expressado na saudade que tem desse 
tempo e da convivência com Pedro que descreve como “muito bom”, pois 
“só deixou saudades”, a viúva do escritor lamenta a precocidade de sua 
morte: “Pobre do meu marido, morreu sem tempo de... nem pensava em 
morrer tão cedo, morreu com 47 anos, muito cedo o pobre, e é assim, é a 
vida...”. Descrita por Pedro em poemas, vários, Dina teve com o escritor 
quatro filhos: Ernesto, o primogênito e conhecido por todos como “Neto”; 
Dolores já falecida, Ramón, o filho que vivia em Bagé à época da pesquisa e 
Ester, a filha caçula, professora universitária aposentada que vive em Santa 
Maria. Uma das passagens em que se encontra a mulher nas palavras do 
escritor pode-se ler: 

“Mulher... Gostaria duma mulher pequena, marinha, que para ocupar o meu 
espírito se derretesse, ficasse líquida e coubesse dentro do cristal cavado 
duma taça. Duma mulher que para ser inteiramente minha não me desse 
preocupações, não me custasse mais que uns goles. Duma mulher que só 
sendo tocada pelos lábios se distribuísse pelos meus sentidos deixando o 
seu corpo vazio como uma taça sorvida. Uma mulher, que como uma bebida 
predileta, soubesse tornar a fórmula de minhas alegrias quando eu estivesse 
contente e se confundisse com minhas tristezas, quando eu estivesse 
amargurado...” (WAYNE, 1935, p. 25). 

Nascida em Pelotas, com quatro anos Dina e sua família transferiu-
se para Bagé. Na campanha, em uma charqueada, Dininha, como era 
chamada, não conheceu escola.  Seu pai, homem instruído que à época era 
gerente e atuava como contador na charqueada, tomou uma providência: 
observando o estacionário da Viação Férrea ocioso por várias horas, 
convocou-o a “dar aulas” às crianças que ali viviam, entre elas sua caçula 
Dina: 

Meu pai era gerente da charqueada e tinha uma estação ferroviária e como 
havia eu e outras crianças... Os rapazes, os meus irmãos, estudavam aqui, 
mas eu era menina e era menor ainda e não estudava... E meu pai, tinha 
tanta criança, se preocupava... Falou com o estacionário: – Olha, quem 
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podia fazer uma caridade para essas crianças era você, você tem muito 
tempo de folga, por que não dá umas duas horas de aula para essas 
crianças? E com esse estacionário eu aprendi a ler... Primeiro foi cartilha, 
começou no ABC, comprou-se o livro, cada pai comprava o livro pro seu 
filho. E aprendemos, graças a Deus, aprendemos a ler com ele. Era muito 
bom, muito paciente, era um chefe de família, tinha filhos também, um dos 
filhos estava na aula conosco, muito bom, muito bom... A minha irmã já era 
mocinha, já não estudava mais, os rapazes estudavam aqui em Bagé, eles 
eram pensionistas aqui. Da minha família, era só eu estudando lá... 

Ao rememorar esse tempo Dina imediatamente referiu-se a sua 
chegada na cidade, aos doze anos, sabendo ler. Seu ingresso na Escola 
Melanie Granier foi possível porque já sabia ler, habilidade aprendida com 
o estacionário. Nessa nova escola – de verdade – o livro de leitura era a 
“Seleta” e, além da língua portuguesa, aprendia-se o Francês, apreciada e 
em voga na época. Em suas palavras: 

Eu vim para a cidade com doze anos, então aqui é que fui para uma aula, um 
colégio direito, graças a Deus, um dos principais colégios, Melanie Granier, 
ainda hoje resta o nome dela, resta uma rua e tem um colégio que tem o 
nome dela. Muito boa a professora, sabe? Ali que eu me eduquei... Quando 
vim para a cidade já sabia ler e escrever, assim atropelado, sabe como é, 
mas me defendia, sabe? Dava aula na sala da casa dele, botava as cadeiras 
assim, não tinha classe, não tinha nada, era cadeira, e ali escrevia nele... 
Cada um, quando ia ler, pegava o seu livrinho e ia ali perto dele... Era um 
tapeio, o coitado, não era um professor, mas aprendi a ler, quando eu vim 
para a cidade já não estava assim, zero... 

Foi na escola, depois dos doze anos e já trabalhando com o pai11 
que Dina aprendeu, através da poesia e versos, a língua portuguesa. Nessa 
escola, um livro foi importante12, tanto que seus filhos quiseram saber 
mais: 

                                                             
11 Dina trabalhou com o pai, que havia sofrido uma paralisia e não podia escrever 
bem. Depois de um tempo em casa, voltou ao trabalho em firmas de Rio Grande e 
Pelotas. Ele se reunia com o pessoal da firma e fazia anotações. Em casa, cabia à 
menina “passar à limpo”. Sobre esse tempo ela disse: “trabalhei com papai desde 
os onze anos, escrevia à mão. Um dia ele saiu e trouxe uma máquina, eu nunca 
tinha visto máquina, eu fiquei encantada, tinha uns doze anos, fiquei encantada, 
quando chegava do colégio, não fazia outra coisa senão que manejar na 
máquina...”. 
12 A Língua Portuguesa e a Literatura eram ensinadas juntas até aproximadamente 
1930, tendo como foco a retórica, a entonação e a aquisição de vocabulário, quase 
sempre com livros editados a partir de traduções, como é o caso das diferentes 
“Seletas” utilizadas tanto em escolas privadas e públicas. A partir de 1930 a 
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Tinha livro, tinha, tinha, era como hoje... O livro de leitura era a “Seleta”, um 
livro muito bom, já os meus filhos não estudaram a seleta, o Ernesto, o mais 
velho, soube da Seleta, eu falava, virou, mexeu e descobriu uma Seleta para 
ele... Os meus filhos não estudaram na Seleta, já não era mais tempo de 
Seleta, mas esse meu filho Ernesto, descobriu uma seleta e comprou, 
comprou uma Seleta, de tão bom que era o livro, sabe? Era muito bom... de 
leitura.. 

Pensar na escola, na infância, nas brincadeiras desencadeou nela a 
lembrança das amigas, brinquedos, brincadeiras: 

Tinha amigas, eu brincava também, mas tinha colégio e eu tinha que 
atender meu pai também, então o tempo faltava mais, não é... Gostava 
muito de jogar bilboquê, hoje não jogam mais, eu adorava tanto o meu 
bilboquê que nunca dei para os meus filhos, comprava para eles e o meu eu 
tenho até hoje... Eu sou assim, aquilo que eu adoro não posso ver quebrar... 
E era perita, eu jogava até com a mão esquerda, nós jogávamos partida, e 
éramos tão peritas na direita, que nós inventávamos de jogar com a 
esquerda, para ver quem acertava mais, sabe? O meu ficou sempre 
guardado... O medo que eu tinha que arrebentassem meu bilboquê! Agora 
eu nem sei jogar mais, a gente jogava partidas, fazia rebuliço assim, não faço 
mais agora, eu não sei... Esse é o meu, é de 90 anos atrás. Hoje tudo mudou, 
as meninas brincavam muito de roda, hoje não brincam mais, não brincam... 
Eu brinquei muito, naquele tempo todas as meninas eram assim, brincar de 
roda, às vezes nos sentávamos assim a cantar versos, cada uma cantava um 
verso... 

Quando falou em versos, interessei-me por saber o que lembrava 
essa mulher que, com um século de vida, ainda guardava um brinquedo da 
infância, intacto, em seu quarto, pertinho da mão. E perguntei dos versos, 
das poesias que aprendera. Embora ela já tivesse declamado na primeira 
vez que a vi, afirmou: “Que me lembro quê, aquilo passou, minha filha...”. 
Insisti. Ela então: 

Oh que saudades que eu tenho / da aurora de minha vida / Da minha 
infância querida /que os anos não trazem mais! Que amor, que sonhos, que 
flores / Naquelas tardes fagueiras / À sobra das bananeiras / Debaixo dos 
laranjais. Como são belos os dias / Do despontar da inocência / – Respira a 
alma inocência / Como perfumes a flor / O mar é – lago sereno / O céu – um 
manto azulado / O mundo – um sonho dourado / A vida – Um hino de amor! 
(CASIMIRO DE ABREU, 1859). 

Logo depois, sorrindo, voltou a suas memórias e, me olhando ao 
mesmo tempo em que olhava o passado, disse: Às vezes eu paro assim e 

                                                                                                                                 
instrução passa a ser tratada pelo Ministério de Educação. De lá vieram as medidas 
que organizaram a vida escolar e ao livro didático (LAJOLO e ZILBERMAN, 2003). 
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me lembro, sabe? Os versos da Seleta eu gostava muito... A minha seleta, 
os meus livros, quando eu deixei de estudar, não tinha mais criança em 
casa, eu era a mais moça, e eu dava para amigas que estivessem 
estudando, que iam comprar, eu dava os meus livros... 

A felicidade descrita por Dina foi muitas vezes interrompida por 
sobressaltos que sua memória não mais quer revelar. Parece-lhe que, ao 
não mencionar, os acontecimentos não mais farão parte de sua vida. 
Melhor lembrar das coisas boas que povoam seus desejos de continuidade. 
Entre eles, a vida familiar: 

Éramos felizes com os filhos, ele era muito bem com os filhos... a 
infelicidade que tivemos foi perder essa filha... Bons filhos também, não me 
dão trabalho, são pessoas compenetradas, cada um... desempenharam seu 
papel naturalmente...  Graças a deus... Infelizmente perdi uma... 

A morte da filha paira sobre as memórias da matriarca, entristece 
sua voz e faz com que suas frases sejam curtas, explicativas da 
inevitabilidade. Acometida de Tuberculose aos 14 anos, vésperas de ser 
apresentada à sociedade uma vez que dava ingresso a sua vida de moça, 
Dolores Maria foi cuidada pela família e especialmente pelo pai, que não 
poupou esforços em seu leito e resistiu escrevendo. Sua morte depois de 
dois anos de sofrimento, foi uma perda que até hoje é incompreendida 
pela mãe: 

Essa doença terrível... Eu me criei ouvindo falar nessa doença maldita e até 
hoje não há possibilidade de combater, não é, ainda existe tuberculose, 
outras doenças, sarampo e coisas assim não tem mais hoje, mas a tal de 
tuberculose não tem jeito, né? Não tem cura... 

Bem diferente da sua – vivida quase sem escola e com poucos 
brinquedos – a infância dos filhos é lembrada como um tempo de casa 
cheia e permissões: 

A Ester com as amigas dela, até hoje, elas são como irmãs... Elas me 
chamam de tia, Tia Dininha... Eu sempre nunca me importei que chegassem 
em casa e arrumassem uma salinha para brincar,eu nunca me importei, em 
outras casas as mães não deixavam para não desarrumar... É para a criança 
brincar, não é? Ah, eu deixava! Depois que acabavam o brinquedo, 
juntavam tudo o que era delas e eu ia limpar, sabe? E elas então me 
adoravam, porque a tia Dina não se importa que a gente brinque... Como é 
que não vai deixar a criança brincar, né? Eu deixava, eu deixava... 

Com a morte do escritor Pedro Wayne em 1951, a família ficou sem 
seu maior provedor. Ernesto já trabalhava, mas os outros dois filhos 
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(Ramon tinha 19 anos e Ester 15 anos) ainda estudavam. Leopoldina 
buscou, entre amigos, uma colocação para Ramon:Ele me deixou um 
seguro e me deixou uma pensão, e a gente foi indo, mexe aqui, mexe ali, 
fomos vivendo, sabe? Depois o Ramon já começou a trabalhar, ficou com 
19 anos, com 21 ele já começou a trabalhar, quer dizer, o Pedro faleceu em 
outubro e em janeiro ele já começou a trabalhar, trabalhou numa casa 
como guarda-livros, na casa Kalil... E assim foi um tempo. 

Em Bagé, na festa de cem anos de Leopoldina Wayne, entre amigas, 
Dina explicita sua saudade de uma época que não esqueceu: os bailes de 
orquestra de sua juventude. Nas suas palavras: “Um tango argentino bem 
marcado é muito mais distinto que essa música de sacolejo, tu não achas? 
Só falta um convite para dançar, faz muitos anos que não danço... meu 
marido não gostava de dançar...” (Dina, em sua festa de 100 anos, 
Bagé,16/01/2008). 

A rotina da viúva de Pedro Wayne é a de uma senhora decidida, com 
opinião, sorriso imediato e hospitalidade. É uma mulher dona de sua 
história, que vigia a memória dos seus ao mesmo tempo em que mantém o 
compromisso de falar, lembrar, rememorar. Recebe grupos que vem 
conhecer, em sua casa, a vida do escritor: fala dele, vive aquele tempo, 
novamente, por algum tempo, em cada uma das respostas que vai dando a 
nossas perguntas. E fala de si: Vamos indo, vamos indo... No inverno fico 
aqui, acendo a minha estufa, fico aqui sentadinha até a hora de deitar, me 
deito cedo,levanto tarde, eu me deito nove horas, outro dia vou até as 
nove,nove e meia na cama, e assim vai, graças a Deus, não tem um sofro 
disso, sofro daquilo, graças a Deus tenho saúde. 

Quando me despeço, ela deseja que eu volte. Diz que só saberá que 
gostei, dela, de Bagé, se eu voltar. Eu lembro imediatamente de Ecléa Bosi 
e dos laços que se revigoram a cada novo contato com seus depoentes. 
Ecléa escreve: O narrador é um mestre do ofício que conhece seu mister: 
ele tem o dom do conselho. A ele foi dado abranger uma vida inteira. Seu 
talento de narrar lhe vem da experiência; sua lição, ele extraiu da própria 
dor; sua dignidade é a de contá-la até o fim, sem medo. Uma atmosfera 
sagrada circunda o narrador (BOSI, 2003, p.91). 
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Lucio Yanel: registro de uma prática musical oral no sul do 
Brasil 

SANTOS, José Daniel Telles dos1  

 

Introdução 

Este artigo reflete um momento de uma pesquisa continuada, que 
tem origem na monografia intitulada La Calandria por Lucio Yanel: O 
chamamé e o violão no sul do Brasil. Esta monografia foi por mim realizada 
na etapa de conclusão do curso de bacharelado em música, na 
Universidade Federal de Pelotas, com a orientação do Prof. Dr. Rogério 
Tavares Constante. O referido trabalho apresentou um panorama das 
contribuições do violonista Lúcio Yanel no cenário musical gaúcho através 
de dados biográficos do músico, além de ter trazer uma transcrição de um 
arranjo elaborado por Yanel para o chamamé La Calandria de Isaco 
Abtibol. A continuação desta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-
graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural (PPGMP-ICH-UFPel) e 
refere-se à vida do músico, sua trajetória, sua rede de atuação e seu 
legado para a cultura regional gaúcha e brasileira, com orientação da Profª 
Dr. Isabel Porto Nogueira. 

Yanel é um dos nomes mais importantes da história do violão 
popular no Rio Grande do Sul. Radicado no Brasil há quase 30 anos, é 
considerado um dos alicerces do violão solista na música regional sulina. 
Natural de Corrientes na Argentina, o músico trouxe em sua bagagem uma 
enorme contribuição cultural para a música regional e para o violão 
instrumental. Seu trabalho influenciou grande parte das últimas gerações 
de violonistas da música regional gaúcha, sendo Yamandu Costa, um dos 
violonistas mais representativos da escola de Yanel. 

Em sua bagagem musical, Yanel trouxe diversos gêneros e ritmos 
latino-americanos para o cenário musical sul-riograndense. Entre estes, o 
chamamé sempre esteve presente no repertório de Yanel, uma vez que o 
músico nasceu na província de Corrientes. De acordo com Cardoso (2006), 
a província de Corrientes é considerada o epicentro deste fenômeno 

                                                             
1José Daniel Telles dos Santos,Universidade Federal de Pelotas, Mestrando em 
Memória Social e Patrimônio Cultural (ICH-UFPel). 
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cultural na Argentina. A partir da segunda metade do séc. XX, o gênero 
começa a ganhar espaço na produção musical sul-rio-grandense, 
principalmente com a chegada de músicos argentinos como o violonista 
Lucio Yanel em 1982. 

Iniciamente, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca do 
gênero chamamé, Para tanto, foram estudadas as obras Historia del 
chamame: cuatro siglos con la musica del litoral de Ricardo Vallejos e El 
Chamame de Rubén Perez Bugallo. Logo após, foi realizada uma entrevista 
com Lucio Yanel para conhecer sua visão sobre as características do 
chamamé, uma vez que o violonista é natural da província de  Corrientes, 
considerada um dos epicentros do gênero na Argentina. A partir disso, 
foram confrontados as informações obtidas na entrevista com os dados 
obtidos no levantamento bibliográfico. A entrevista teve, através das 
vivências musicais de Yanel, o papel de apontar quais elementos são 
recorrentes ao gênero do chamamé. 

Através da história oral, busca-se conhecer um pouco mais sobre a 
trajetória de Yanel, sua formação musical2, sua infância em Corrientes, 
características dos gêneros que interpreta como o chamamé e também sua 
atuação musical no Rio Grande do Sul. 

 

1. Breve abordagem sobre a trajetória de Lúcio Yanel 

A partir do processamento dos dados colhidos na entrevista com 
Yanel, juntamente com informações obtidas em seu sítio pessoal, está 
sendo elaborado um breve estudo biográfico do músico para que se possa 
conhecer um pouco mais de sua trajetória musical.  

Lucio Yanel nasceu no dia 2 de Maio de 1946 na capital da província 
de Corrientes, no noroeste argentino. Aos nove anos de idade, mudou-se 
para a província de Entre Rios, ao sul de Corrientes, também na região da 
mesopotâmia argentina3 (YANEL, 2009). Lucio começou a ter contato com 
o violão, geralmente após os jogos de futebol com seus amigos de infância. 
Aos quatorze anos começou a trabalhar profissionalmente com a música, 

                                                             
2 O termo “formação musical” não se refere apenas ao aprendizado em instituições 
de ensino, mas também ao aprendizado informal. 
3 A mesopotâmia argentina é a região formada pelas províncias de Misiones, 
Corrientes e Entre Rios, banhada a leste pelo rio Paraná e a oeste pelo rio Uruguai. 
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acompanhando cantores da região. Na época, o violonista tentou realizar 
algumas aulas para aprimorar-se e, segundo ele, todas tentativas eram 
frustradas, pois ele não tinha a disciplina necessária para seguir os 
métodos tradicionais de ensino, já que era muito inquieto e curioso com o 
violão nas mãos (YANEL, 2008).  

O músico veio para o Rio Grande do Sul no início da década de 80, 
logo após o final da guerra das Malvinas. O pós-guerra argentino foi um 
período difícil, de incertezas, e os primeiros a sentirem isso foram os 
artistas, já que muitas pessoas perderam seu trabalho e a situação 
econômica do país ficou um tanto quanto instável. Nessa época, muitos 
músicos argentinos foram para a Europa, EUA e outros países. Lucio 
decidiu então, vir para o Brasil, onde na década de 70, havia estado em São 
Paulo trabalhando como violonista (YANEL, 2008). 

Quando chegou ao Rio Grande do Sul, no ano de 1982, Yanel veio 
participar do primeiro festival de música nativista da cidade de Passo 
Fundo (RS), chamado Carreta da Canção. Na ocasião, o músico veio como 
convidado e foi indicado por amigos para hospedar-se na casa também 
músico Algacir Costa, proprietário do conjunto “Os Fronteiriços” e pai do 
pequeno Yamandú Costa, que tinha um ano de idade neste ano e que mais 
tarde se tornaria um dos representante da escola de Yanel . Veja abaixo o 
trecho da entrevista onde Yanel fala sobre sua chegada ao rio Grande do 
Sul no ano de 1982. 

Lucio Yanel - Quando cheguei ao Rio Grande, cheguei para ver a 
possibilidade de fazer um trabalho num festival, que estava “empezando”, 
estavam iniciando os trabalhos de festival aqui. E havia, já fazia dez anos que 
acontecia os festivais. Isso começou em 1970, dez, doze anos que acontecia. 
Mas seria o primeiro festival que aconteceria em Passo Fundo, no? Foi em 
82, se chamo “La Carreta”, festival “Carreta da Canción”. Acho que a carreta 
pegou uma trilha nunca mais voltou. Foi a primeira e a última carreta. Então 
eu vim pra í, eu vim recomendado por amigos comuns para ser recebido por 
Algacir Costa, pai do Yamandú, no? O Yamandú tinha um ano, um ano e 
meio mais ou menos. Então quando eu cheguei foi pra fazer este festival, 
para..., para que o festival me contrate.... eu não vim com contrato. Vim 
para mostrar o trabalho para iniciar uma caminhada aqui dentro do festival. 
(YANEL, L. 2008) 

Yanel acabou se mudando para a casa de Algacir e passou a 
trabalhar em inúmeros festivais de música nativista na região. Um fato 
importante é que nesta época da chegada de Yanel “o violão era um mero 
acompanhador do acordeon” (YANEL, 2008), como afirma nesta entrevista: 
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Lucio Yanel - Automaticamente, quando “yo” comecei a tocar violão na casa 
do Algacir, aí que eu me dei conta que...., ou “no” me dei conta, na verdade 
demorou para eu me dar conta de que como eu tocava o violão, ninguém 
tocava aqui. Aqui o violão era um mero acompanhante da gaita, do 
acordeon, assim tava em segundo lugar. Não existia violonista solista. Enfim, 
o violão não ocupava um lugar de destaque dentro do nativismo (YANEL, L. 
2008). 

 Lucio Yanel sempre foi um violonista solo por excelência, e a soma 
destes dois fatores foi importantíssima para sua permanência no Rio 
Grande do Sul. A forma como tocava o violão, era uma novidade nos 
festivais de música regional da época, o que abriu espaços para o seu 
trabalho. Considerando ainda que, nesta época havia um festival de música 
regional a cada final de semana em alguma cidade do interior, Yanel pode 
trabalhar com a música, o que já não encontrara em seu país que passara 
por um momento político e econômico delicado. 

Além de se dedicar a música regional gaúcha, o violonista Lucio 
Yanel também atuou ao lado de nomes consagrados do cenário musical 
argentino como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui e Tarrago Ross. 
Apresentou-se ainda em inúmeros festivais e gravou com renomados 
artistas do Rio Grande do Sul como Gilberto Monteiro, Jayme Caetano 
Braun, Joca Martins, Luiz Marenco, entre outros, além de ter composições 
ao lado de Renato Borghetti, Noel Guarany, Gaúcho da Fronteira e Luiz 
Carlos Borges. Seus álbuns como violonista solo são: La del Sentimiento 
(1983), Guitarra Pampeana (1986), Aunque Vengan Degollando (1997), 
Acuarela del Sur (2003), Acuarela del Sur II (2006), Misterios del Chamame 
(2009) e Dois Tempos (2001) em parceria com o violonista e discípulo 
Yamandú Costa. Ao lado de diversos artistas participou em mais de uma 
centena de discos e DVDs (YANEL, 2009). 

Em 2011, registram-se vinte e nove anos da presença de Lucio Yanel 
no Rio Grande do Sul. Atualmente, o violonista lançou um álbum 
fonográfico intitulado Mistérios do Chamamé (YANEL, 2009). Tal fato, pode 
reforçar a importância deste gênero para a música popular do sul e para a 
trajetória do violonista.  

 

2. Algumas características sobre o chamamé e a visão/prática de Yanel 

As afirmações sobre gênero musical geralmente são cercadas de 
muita polêmica, principalmente no que diz respeito a suas origens. Cada 
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gênero musical é fruto de uma trajetória que vai passando pelas mãos de 
diversas gerações, povos e regiões ao longo do tempo. Há todo um 
contexto social, político, econômico, geográfico e religioso que contribui 
de maneira decisiva para o surgimento, modificação, adaptação e até 
mesmo a extinção de um gênero musical. Com o chamamé não é 
diferente. Diversos autores apontam inúmeras teorias sobre a origem e as 
características próprias do gênero. Embora não seja o objetivo desta 
pesquisa, o conhecimento dessas informações é importante para se 
conhecer os aspectos do gênero, para a contextualização deste trabalho e 
até mesmo para uma melhor compreensão da sua chegada à região sul e 
centro-oeste do Brasil.  

O chamamé é um gênero de dança de salão que se difundiu no sul 
da América - Hispânica ao longo do séc. XX (CARDOSO, 2006; VALLEJOS, 
1990). Ao som do acordeon, bandoneon e do violão, chegou à região sul do 
Brasil através da fronteira com a Argentina e também migrou para a região 
centro-oeste através do Paraguai. De acordo com Rubén Pérez Bugallo 
(1996), é um dos gêneros folclóricos que, além de estar em plena vigência, 
continua se expandindo em nossa época.  

Um mapeamento etnográfico de gêneros musicais proposto por 
Côrtes e Lessa, indica a localização e a freqüência das principais danças a 
partir de 1955, indicando que o chamamé já estava presente, neste 
período, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. 
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Figura 2: Mapa etnográfico das danças gaúchas datado do ano de 1955 (LESSA, B.; CÔRTES, P. 
1997) 

Para Bugallo, “a região onde [o chamamé] tem adquirido suas 
características particulares atuais, é a mesopotâmia, tendo a província de 
Corrientes como epicentro”, o que destaca a importância da área cultural 
crioula dos grandes rios como um cenário de “transformações decisivas no 
processo formativo do chamamé”. Isso não significa que o gênero não 
tenha partido de outras áreas e regiões em outra época, conclui o autor. O 
autor afirma que o “chamamé responde a uma clara filiação hispano-
peruana”, discordando, portanto, das teorias acima. Baseado em 
acontecimentos históricos, políticos, religiosos, musicais, literários, 
documentos e no sistema Ternário Colonial, Bugallo aprofunda-se na 
descrição de inúmeros fatos que culminaram na chegada do chamamé à 
Argentina. Em sua obra, aponta a existência de vínculos entre o Paraguai e 
o Peru no séc. XVI. Um fato histórico que comprova isso, segundo o autor, 
é o despovoamento de Buenos Aires em 1541. Tal falto levou Assunção, 
hoje capital do Paraguai, a assumir o papel de centro civil e religioso do rio 
da Prata.  
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A cidade de Lima foi fundada em 1535 e se tornou a capital do vice-
reinado peruano. Tornou-se uma poderosa cidade, com autonomia e 
poder sobre toda a América espanhola. Todas as riquezas coloniais 
passavam por Lima no seu caminho para a Espanha. O vice-reino do Peru 
abrangia quase todo o domínio espanhol nas Américas, e acabou se 
dividindo apenas em 1717 com a criação do vice-reino de Nova Granada e 
em 1776 com o surgimento do vice-reino do rio da Prata. Para Bugallo, a 
existência de vínculos entre Paraguai e Peru nos tempos da colônia sempre 
foi muito clara, mas passou despercebida para os musicólogos, uma vez 
que, para o autor, há pouco aprofundamento e relacionamento entre a 
pesquisa musicológica e as fontes historiográficas. Além de fatores 
historiográficos e culturais que ilustram e amparam esta teoria da origem 
hispano-peruana do chamamé, é necessário falar sobre os elementos 
musicais característicos desse período do vice-reinado. Nesta época estava 
em voga o sistema Ternário-Colonial e, de acordo com Bugallo, o chamamé 
e outras danças próximas são provenientes desse sistema utilizado no 
período colonial e que apresenta as seguintes características: a gama 
diatônica geralmente evita o VII grau na melodia; as melodias se movem 
por graus conjuntos, como na harpa; a melodia nunca finaliza na tônica, 
senão no III grau; a tônica ocorre como segunda voz (se havia), uma terça 
abaixo do III grau; a princípio as linhas são bimodais  e bitonais; 
harmonização em tônica e dominante, agregando a subdominante do 
modo maior, quando o caso exigia; acompanhamento feito com violão 
rasgueado; uso do compasso ternário simples com ocorrências do binário 
composto.  

Muitas dessas características de danças do sistema Ternário 
Colonial encontram-se em gêneros musicais das regiões onde as missões 
jesuíticas se fizeram presente, tais como a polca, a galopa, o chamamé, o 
gato, a chacarera, a cueca, etc. (CARDOSO, p. 258). 

Segundo Jorge Cardoso, com o fim das missões jesuíticas e o 
retorno de muitos religiosos para a Europa, as cidades entraram em 
decadência, o que fez com que muitos índios e mestiços voltassem ou 
fossem para a selva. Para o autor, juntamente com a coreografia, se 
perdiam as formas musicais, mas não o resto de suas características. “O 
que veio depois seria simples reconstruir: o que se conservou adota nova 
coreografia e novo nome no momento oportuno” (CARDOSO). As teorias e 
afirmações de Bugallo e Cardoso são, a meu ver, as mais eloqüentes, uma 
vez que além das características musicais, há um contexto historiográfico 
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que embasa essa teoria, o que não exclui futuras investigações sobre o 
tema. 

Na entrevista realizada com Yanel, levantei o questionamento sobre 
a origem do chamamé, supondo que o violonista conhecesse uma ou mais 
versões sobre a origem deste gênero musical muito associado à região 
nordeste da Argentina, onde viveu e que fez parte de sua formação 
musical. 

Lucio Yanel - É a música que..., eu não, jamais me atrevo a dizer que.., jamais 
ia dizer que ela nasceu em Corrientes porque, aquele fanático, no? Lá tem 
um padre que diz, como o brasileiro diz “Deus é brasileiro”, uma forma de 
dizer que Deus e tal... Lá tem um padre que se chama Simi, (Ura Simi), ele é 
um chamamecero, um “chamameçólogo”, então ele diz assim: “- No tenho 
la menor duvida, Deus é chamamecero”. E por aí vai. Então eu não sou tão 
assim. Eu sei que a música por característica correntina é o chamamé, é o 
que te mostra Corrientes, o campo correntino, a zona rural correntina é o 
chamamé.  

José Daniel – Totalmente difundido...  

Lucio Yanel – “Si, no?” É própria, é a música própria. Assim como tu 
perguntar como a milonga pampeana, é a música própria da pampa, é a 
milonga. Entre tantos outros ritmos é a milonga, não é o chamamé. Milonga 
não é de Corrientes. De Corrientes é o chamamé. Se nasceu em Corrientes, 
de novo, agora seria como dizer: “Quem nasceu primeiro o ovo ou a 
galinha?” Aí no... Pra falar a verdade, este é um tema tão espinhoso que é 
difícil tu entrar, (assegurar) tal coisa. (YANEL, L. 2008)  

Embora nascido em Corrientes, Yanel não afirma que o chamamé 
nasceu lá, apenas reforça que é o gênero característico daquela região. O 
fato curioso, e até mesmo engraçado, sobre a afirmação do padre 
representa o sentimento do povo correntino em relação ao gênero que é 
característico de sua terra. Através de relatos como esse e da entrevista 
com Lucio, percebe-se que para o povo desta região, o chamamé é mais do 
que um simples gênero, trata-se de uma filosofia, “é o que melhor 
representa a vida e o sentimento correntino”, diz Yanel. Para o autor Jorge 
Cardoso “o chamamé é dança do meio campesino, de habitantes de 
pequenos povos e somente das camadas baixas das grandes cidades do 
litoral [argentino]” (CARDOSO, 2006). Diz ainda que mesmo com a aparição 
do disco, da rádio da televisão, do jazz e do rock, o chamamé nunca perdeu 
sua vitalidade.   

Quanto à etimologia da palavra “chamamé”, existe uma grande 
diversidade de teorias. As mais conhecidas são apontadas por Cardoso. Ele 
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afirma que o termo é de origem guarani e que poderia ser uma 
transformação de che memé4 ou che amamí5. De acordo com o autor, 
outro significado diz respeito a algo feito rapidamente, com descuido, 
proveniente de uma outra expressão guarani: chanaimé. Mas uma das 
teorias mais aceitas, segundo ele, diz que o termo significa desordem, 
festa, alvoroço, escândalo, algazarra. Observamos que Oliveira (apud 
OCAMPO, 1980 p. 239-40), afirma que chamamé pode significar “fazer algo 
improvisadamente, com imperfeição”. Ao realizar a entrevista, questionei 
Yanel sobre essa questão etimológica: 

José Daniel – E isto teria a ver com a etimologia da palavra chamamé? 

 Lucio Yanel - Ah, isso é outro mistério.  

José Daniel – Por que tem várias, uma das correntes afirma que chamamé, 
em guarani,  significa tocar algo improvisadamente. 

Lucio Yanel – Eu conheço algumas assim, mas nada diferente do que tu estás 
dizendo.  

José Daniel – Mas faz sentido isso? 

 Lucio Yanel – No, me parece que no! (YANEL, L. 2008) 

Em relação aos tipos ou estilos existentes do chamamé, Cardoso 
afirma que “existem duas modalidades de chamamé: o syryry6 ou kire-î, 
mais vivo e vibrante, apropriado para o baile e o cangy ou chamamé-
canção, sentimental e melodioso” como é o caso de La Calandria, 
apresentada neste trabalho. O livro de Cardoso confirma as informações a 
respeito dos tipos apontados por Lucio Yanel. Este último se refere ainda 
ao que poderia ser um terceiro tipo, o chamamé romântico. 

José Daniel - E lá maestro [Argentina], ou hoje aqui, existe mais de um tipo 
de chamamé? Ou não? Existe “o chamamé”? Que nem a milonga 
arrabaleira, a milonga...? 

Lucio Yanel – Sim, existe o chamamé meio triste que em guarani se diz 
Cangy, que é ochamamé meio tristonho, assim tipo, há um chamamé que se 
chama La Calandria. 

                                                             
4 Che memé: sempre eu, em guarani (CARDOSO, 2006, p. 255) 
5 Che amamí: minha pequena dama, em linguagem amorosa (idem) 
6 Esta classificação também foi atribuída à polca, de acordo com Luís Szaran, o que 
pode fazer com que   
  a teoria do chamamé associado a antiga polca paraguaia possa ter alguma raiz 
comum. 
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José Daniel – Já gravaste esse.  

Lucio Yanel – Sim tá gravado, esse é o chamamé meio triste, no? Mais 
canção, este é instrumental apenas. Depois tu tens um chamamé que não é 
triste, mas é romântico, tipo Mercedita que é o que vocês conhecem aqui, 
quanto mais eu tenho milhões, milhões têm. E depois tem um chamamé 
guerreiro, o chamamé que onde aflora aquele espírito guarani, do 
correntino que é tipo Km 117, com essas características. Um é introspectivo 
e o outro é pra fora. Mas o ritmo, a levada com a mão direita é a mesma 
coisa, um é mais lento e outro mais rápido, a marcação é a mesma. (YANEL, 
L. 2008) 

No final desse trecho, Yanel afirma que um é mais rápido e outro é 
mais lento, ou seja, ele confirma que existem dois tipos de chamamé: um 
com caráter melódico (triste ou romântico) de andamento lento-moderado 
e outro mais rítmico (alegre ou guerreiro) com andamento vivo.  

Inúmeras são as características de todo e qualquer gênero musical 
envolvendo aspectos como elementos formais, métrica, textura, ritmo, 
melodia, harmonia, timbre, interpretação. O chamamé foi aqui utilizado 
como um exemplo de gênero que compõe o repertório de Yanel. Além da 
trajetória profissional e da história de vida, busca-se com as entrevistas, 
conhecer a visão de Yanel sobre estes gêneros de intercâmbio musical, 
uma vez que sua figura é associada a bandeira latino-americana. 

 

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

Ao longo deste trabalho, apresentou-se um breve apanhado da 
vasta trajetória de Lucio Yanel e de algumas características do chamamé, 
gênero muito presente na prática musical deste violonista. Para realizar 
esta abordagem foram apresentados trechos de entrevistas realizadas com 
Yanel. No que se refere às características musicais do chamamé, foram 
levados em consideração, além da entrevista e estudos da área musical, 
alguns fatores historiográficos que contribuíram para o processo de 
formação do gênero. Um exemplo disso, são os aspectos culturais e 
musicais como o sistema Ternário-Colonial que regia a produção musical 
da América e fala hispânica no séculos passados. De acordo com o 
levantamento, percebeu-se que estes aspectos foram fundamentais para a 
formação do chamamé e de outros gêneros musicais da América de fala 

                                                             
7 Km 11: Obra do repertório chamamecero (de chamamés) de autoria de Tránsito 
Cocomarola. 
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hispânica. Muitos destes elementos, estão presentes até hoje, em diversos 
gêneros latino-americanos como o chamamé, o que pode ser reforçado 
através  da entrevista com Yanel. 

A partir deste trabalho, será desenvolvido com maior 
aprofundamento, uma discussão sobre uma possível relação de gêneros 
como o chamamé, o ensino-aprendizagem oral destes gêneros, a 
performance e a própria trajetória de Yanel enquanto portador de uma 
prática cultural latino-americana. Para tanto, este levantamento das 
principais características do gênero abordado, bem como a elaboração de 
um breve estudo biográfico do músico, são bases para ilustrar o universo 
violonístico de Yanel. Desta maneira, pretende-se registrar a trajetória e o 
trabalho realizado por este violonista argentino na música regional do sul 
do Brasil ao longo das três últimas décadas. 
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TEMPO PRESENTE E ORALIDADE: A FESTA DO CARRO DE BOIS 
EM TOMAR DO GERU/SE1 

Maria Socorro Soares dos Santos2 

 

O presente trabalho está centrado num tipo particular de 
manifestação coletiva, de caráter organizacional, institucional e com 
relevância crescente no país. Aludo-me a festa, especificamente a Festa do 
Carro de Bois da cidade de Tomar do Geru/SE, a qual desperta a letargia e 
devolve a fecundidade, bem como, se opõe ao ritmo regular e rotineiro da 
vida. 

Diverti-se, geralmente, é fugir das obrigações cotidianas. A 
princípio, o divertimento não tem nenhuma utilidade. A festa pode ser 
apenas uma festa, pura diversão, sem nenhum outro proveito, a não ser a 
diversão. Mas o homem é um ser social, e de vez em quando precisa 
esquecer o mundo real para reabastecer de energia. A festa é um 
fenômeno de significados particulares e funções diversas. A complexidade 
desse objeto é estudada pela antropologia, história, teologia, filosofia e 
sociologia. Essa manifestação faz parte das paisagens humana e cultural 
das sociedades antigas e modernas. 

O despertar da história pelo aparentemente insignificante, a festa, 
deve-se a dupla integração do folclore e da etnologia. A história aprendeu 
a considerar a armadura que a ritualização dá à existência humana 
(OZOUF, 1975:217). O presente da festa abre brechas tanto para o passado 
como para o futuro, assim, a linguagem oferecida ao historiador lhe é 
familiar. Pois, a festa remete e repete um passado, trazendo consigo uma 
memória. Porém, a autora alerta para dois perigos: fazer da repetição que 
a festa contém com uma repetição consciente de si própria e o de tomar 
como tal o ensaio do futuro que associado à repetição do passado, a festa 
conteria. Esta revive uma história remanipulada, reajustada e retificada. 

                                                             
1 Este trabalho é parte da minha pesquisa para a especialização em História 
Cultural pela Universidade Federal de Sergipe, intitulada Tradição no Geru: a Festa 
de Carro de Bois (1990-2008). 
2 Universidade Federal de Pelotas.  Graduada em História e Especialista em História 
Cultural pela Universidade Federal de Sergipe. Mestranda em Memória Social e 
Patrimônio Cultural/UFPel/Capes.  



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
741                                                                                      [anais] 

Festa é tradição, na acepção daquilo que o grupo faz e passa de 
geração em geração, tendo uma periodicidade. A festa pode acontecer 
todos os anos, mas ela não é a mesma sempre: cada festa é uma festa, ela 
se repete, mas muda sempre. Tradição não é imutabilidade, pelo contrário, 
é mudança, é o que se vive na periodicidade, tem uma estrutura (forma) 
básica fundamental, mas o conteúdo pode variar. Logo, a festa nunca 
morre, pois fica na lembrança do grupo, não se descaracteriza, acontece 
atualizações. 

Hobsbawn considera que o objetivo e a característica da tradição, 
principalmente as inventadas, é a invariabilidade, impondo assim uma 
repetição. Dessa forma, a função da tradição é resistir à inovação, dar 
continuidade histórica. Porém, o autor alerta que ao debruçarmos sobre 
uma “tradição inventada” não estamos a estudar suas chances de 
sobrevivências, e sim o modo como elas surgiram e se estabeleceram. De 
acordo com o entendimento de Hobsbawn, “tradição inventada” é:  

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 
que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao 
passado(1984, p.9). 

A tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável, ao 
menos, alguns aspectos da vida social traz a tona as “tradições inventadas” 
nos estudos da História Contemporânea. Elas são reações as constantes 
inovações e mudanças do mundo moderno. Para Anthony Giddens, todas 
as tradições são inventadas. Pois, a construção consciente da tradição não 
é encontrada apenas na época moderna. Além disso, as tradições sempre 
incorporam poder, quer tenham sido construídas de maneira deliberada 
ou não (2007, p.50). Assim como são inventadas, também podem ser 
reinventadas. 

As raízes linguísticas da palavra ‘tradição’ são antigas. Oriunda do 
termo latim tradere, a palavra inglesa tradition significa transmitir, ou 
confiar algo á guarda de alguém. Tradere foi originalmente usado no 
contexto do direito romano, em que se referia as leis da herança. O termo 
“tradição” na concepção utilizada atualmente é fruto dos últimos duzentos 
anos na Europa. A ideia de tradição, portanto, é criação da modernidade. 
Isso não quer dizer que em relação às sociedades pré-modernas ou não 
ocidentais não podemos utilizar esse termo. Segundo Giddens não havia 
necessidade de tal palavra porque a tradição e o costume estavam em 
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toda parte. (2007, p.49-50) No entanto, a festa como uma “tradição 
inventada” é vivenciada por aqueles que dela participam com a exaltação 
de sentidos e emoções. Pois, a tradição não está em seu leito de morte, 
apenas ela está se apresentando com novas variantes, fruto das mudanças 
sócio-culturais que estamos vivenciando. Logo, a festa é revigorante, 
possibilita o renascimento, o que a caracteriza de atual, inovadora, pois 
rompe a ordem cotidiana.  

Vários teóricos apresentam distintos aspectos importantes da festa. 
Todavia, parece difícil uma definição que inclua todas as formas sob as 
quais o evento festivo se apresenta. Em outras palavras: não há uma 
tipologia consensual para as múltiplas manifestações do fenômeno festivo. 
Uma das distinções é a separação da festa em dois campos: religioso e 
profano. 

Porém, as experiências festivas nos deixam claro que este limite é 
indefinível, ou seja, elementos religiosos se misturam com os profanos, e 
vice-versa, nas festividades. A outra distinção é para festa pública e 
privada, as fronteiras que as separam são frágeis. Em uma festa privada 
pode conter elementos que pertencem à esfera do público. Assim como 
não existe um calendário universal para medir o tempo social, e o 
calendário para medir o tempo físico não é igual para todas as culturas. 

Portanto, as distinções citadas podem ser contestadas por serem 
consideradas insuficientes, incompletas ou limitadas para sinalizar a 
multiplicidade e a complexidade desse fenômeno. Já que “a multiplicidade 
de formas, que a festa pode assumir tem relação com a própria 
multiplicidade de experiências humanas, especialmente em sua dimensão 
coletiva.” (PEREZ, 2002, p.35) 

A função comemorativa da festa advém da produção agrícola. Elas 
nasceram das formas de culto externo, tributado geralmente a uma 
divindade protetora das plantações. Após o cristianismo essas solenidades 
tiveram os dias determinados, considerados dias de festa (DEL PRIORE, 
2000, p.13). 

Assim, a Festa do Carro de Bois, que acontece desde 1990 em 
Tomar do Geru/SE, foi inventada por Pedro Silva Costa e um grupo de 
carreiros para homenagear as pessoas que utilizam o carro de bois como 
meio de transporte na labuta diária das atividades rurais. Este tipo de 
veículo atua até hoje nas áreas rurais do município, e, anualmente, é 
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protagonista de um espetáculo que acontece em finais do mês de 
setembro. Ás cinco horas da manhã a população da cidade é convocada 
para partilhar do evento festivo com a Alvorada, queima de fogos e aboios 
pela cidade. A partir daí, os carreiros se reúnem no Matadouro e desfilam 
pelas principais da cidade. 

     

 
IV Festa do Carro de Bois/1993                                    XVIII Festa do Carro de Bois/2007 

Acervo: Edson Ferreira                                                Acervo e foto: Maria Socorro Soares 

O carro de boi foi o primeiro transporte de carga utilizada no Brasil. 
No interior de Sergipe esse meio de transporte modesto e vagaroso ainda 
é usado, inclusive no município de Tomar do Geru localizado na região 
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Centro-Sul do Estado. A Festa do Carro de Bois é a prova da presença e 
atuação no Brasil deste meio de transporte secular. 

Daí, precisamos entender como a prática simbólica da festa do 
Carro de Bois, enquanto tradição inventada, surgiu e se estabeleceu, e 
automaticamente tornou-se uma referência à continuidade do passado 
geruense. Ressaltamos que não estamos a investigar as suas chances de 
sobrevivências. 

 

CONCEITOS BÁSICOS, CARACTERÍSTICAS E ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

Acreditava-se que o historiador apenas poderia interpretar fatos do 
passado baseado em fontes materiais, e quando não existisse nenhum 
testemunho vivo do fato estudado. Para isso, era de fundamental 
importância que os dados desse fato estivessem em arquivos. O século XX 
foi a vez do estudo problemático o que impossibilitava analisar o fato em 
longo prazo, pois poderia cair no relato jornalístico. Jacques Le Goff 
apontou que a conquista da história contemporânea pela nova história 
deveria ser imprescindível. Mesmo assim, a historiografia não avançou 
nesse sentido, com a ideia que o contemporâneo podia ser ocupação das 
Ciências Sociais, não da história. Enquanto os historiadores não se 
predispunham a trabalhar com a história do tempo presente, profissionais 
de outras áreas continuam a atuar no campo da história. 

Fazer a história do tempo presente é interpretar a história que 
vivemos, nossas lembranças e experiências. Como afirma Chartier, o 
historiador do tempo presente é contemporâneo de seu objeto e portanto 
partilha com aqueles cuja história ele narra as mesmas categorias 
essenciais, as mesmas referências fundamentais (2006, p.216). Assim, essa 
proximidade do historiador com a realidade pesquisada pode ser subsídio 
para uma melhor compreensão dos fatos, bem como, uma interligação 
entre o instrumental intelectual, afetivo e psíquico do historiador e dos 
outros sujeitos históricos. Talvez, trabalhar com testemunhos vivos 
atemorize o historiador do tempo presente, já que estão presentes nos 
desdobramentos dos fatos, acompanhando e/ou até mesmo contestando. 
Chartier aponta que a 

reintegração do tempo presente faz varrer da visão da história os últimos 
vestígios do positivismo; o historiador do tempo presente sabe o quanto sua 
objetividade é frágil, que seu papel não é o de uma chapa fotográfica que se 
contenta em observar fatos, ele contribui para construí-los” (2006, p.208).  
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Pois, tanto o historiador quanto os testemunhos, atores, sujeitos 
históricos interferem na história do tempo presente. 

Os historiadores do tempo presente nutrem um forte interesse pela 
relação passado-presente, ou seja, a presença do passado ativamente no 
presente das sociedades. Maurice Halbwachs em seu livro A Memória 
Coletiva diz que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a 
memória coletiva”. Em outras palavras, a memória coletiva tira sua força e 
sua duração por ter como base um conjunto de pessoas, são os indivíduos 
que se lembram, enquanto integrantes do grupo. (2006:69). A memória 
individual depende da coletiva, esta por sua vez sustenta a primeira. Dessa 
forma, acontece uma interpenetração entre a memória individual e 
coletiva. A memória garante a continuidade do tempo, sendo assim, 
elemento fundamental da identidade coletiva, arraigada no objeto, na 
imagem, no espaço e nas práticas sociais. A festa é uma das instâncias por 
meio da qual a memória coletiva é evocada, o que traz a tona a ideia de 
uma função social da memória. E segundo Joel Candau, a memória coletiva 
não é compartilhada por todos de igual forma, ou seja, cada participante 
da festa faz a sua representação do seu passado de acordo com as suas 
vivências pretéritas. 

A memória e a identidade cultural reforçam-se mutuamente. 
Conhecemos as nossas raízes, nossas semelhanças e diferenças. A 
memória é um elemento essencial para a construção da identidade e para 
a formação da cidadania. A definição da própria identidade cultural implica 
em distinguir os princípios, os valores e os traços que a marcam, não 
apenas em relação a si própria, mas frente a outras culturas, povos ou 
comunidades. 

A construção da identidade ou identidades vai se moldando quando 
um determinado grupo se apropria de seus valores, manifestações 
perpetuando-os na sua história, passando de geração a geração.  

As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado 
histórico com o qual elas continuariam a manter uma certa 
correspondência. Elas tem a ver, entretanto, com a questão da utilização 
dos recursos da história,da linguagem e da cultura para a produção não 
daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos (HALL, 2000, 
109). 

A identidade é uma categoria extremamente diferenciada dentro 
das Ciências Humanas e Sociais. Pode ser abordada em relação à diversas 
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questões: gênero, religião, etnia, atividade profissional, etc. A memória é 
essencial para a preservação do patrimônio cultural. Assim, ela fornece 
subsídios para a construção e fortalecimento da identidade cultural a partir 
de elos comuns. A memória coletiva é produzida socialmente com a 
participação de todos, mesmo apresentando disparidade. Logo, o 
historiador do tempo presente se depara com uma proliferação de fontes 
orais, escritas, visual, sonora e informática, além da possibilidade do 
historiador contemporâneo de produzir o seu arquivo, podendo ser útil até 
para outros pesquisadores. 

A história oral evoca e registra memórias do passado, recuperando 
vivências e pontos de vista da voz silenciada, dos que permanecem 
invisíveis na historiografia tradicional. Todavia, é preciso estudar o 
documento oral não só como fonte única com o intuito de recuperar 
pontos de vistas do testemunho, como também considerar o ponto de 
vista de sua construção pelo historiador que emana a uma “invenção” da 
fonte. Entretanto, a história oral permite fazer uma história do tempo 
presente. Mas, se a memória é produzida socialmente as fontes também 
são, tanto oral como escrita. Portanto, devemos frisar que a coleta de 
representações por meio da história oral, que é também história de vida, 
tornou-se claramente um instrumento privilegiado para abrir novos 
campos de pesquisa. Com isso, a história do tempo presente “contribui 
para criar a lacuna que cada geração nova, cada ser humano deve 
descobrir e preservar mediante um trabalho assíduo” (PASSERINI, 
2006:216). 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

O caminho metodológico percorrido na condução da pesquisa pode 
ser dividido em duas etapas: a primeira concerne à revisão bibliográfica, 
em que examinamos a literatura sobre festa, tradição inventada, história 
oral, história cultural, história do tempo presente, memória, identidade 
cultural, carro de bois no Brasil enfocando as especificidades conceituais e 
perspectivas analíticas que orientaram o processo de construção e análise 
do problema proposto. 

A pesquisa de campo foi a segunda etapa, a qual consiste na coleta 
de dados por meio de entrevistas, nos periódicos estaduais Jornal Correio 
de Sergipe, Jornal da Cidade, Jornal Cinform, registros fotográficos, 
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imagens televisivas (TV Aperipê e TV ALESE) o que possibilitou captar sua 
multiplicidade de sentidos. 

Tivemos a preocupação de entrevistar pessoas geruenses que 
participam desde a primeira edição da festa. Ressalvamos que apenas o 
artista plástico Edson Ferreira é lagartense e não geruense. Os 
participantes procurados para as entrevistas estiveram dispostos a 
minuciar as informações necessárias para a conclusão deste trabalho. 
Entrevistamos o idealizador-realizador Pedro Silva Costa; um mestre de 
carro de boi e carreiro Manoel Maciel do Reis; um antigo carreiro e 
participante da organização do evento, João Fonseca; o carreiro João 
Soares Correia; Dinalvo Rita, morador da cidade e que participa de todas as 
edições do evento; a carreira Joana de Jesus Onório; e o artista plástico 
Edson Ferreira. Essas fontes nos auxiliaram a compreender o 
entendimento que esses participantes têm sobre a Festa. Como também, 
fazer uma ligação das diversas teias dessa manifestação festiva.  

No decorrer da pesquisa, coletamos vários instrumentos de 
comunicação dirigida, como panfletos, convite e cartazes de divulgação da 
festa; camisetas, chapéus de couro e mochilas das refeições oferecidas aos 
carreiros participantes do acontecimento; e fotografias guardadas pelos 
carreiros de diversas edições da festa. Alguns panfletos, convites e cartazes 
nos deram suporte para percebermos o objetivo da manifestação através 
do tema de cada edição, textos, programação, os estilos musicais, a 
premiação, a realização, os apoios, enfim. Os cartazes foram essenciais 
para verificarmos os períodos e o local da realização de cada festa. Assim 
como, a instituição realizadora, apoios, patrocínios e colaboração. 

O material da pesquisa foi coletado durante o mês de setembro de 
2007 à junho de 2009. As entrevistas colhidas de abril a junho/09 
demonstraram as expectativas que se têm quatro meses antes da Festa. A 
partir desse período os carreiros já estão procurando saber informações 
sobre o evento. Embora, na análise utilizamos dados de anos anteriores a 
esse período, uma vez que nosso intuito era também alcançar a 
contextualização de toda a promoção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que parecia esquecido foi reavivado na memória coletiva através 
do estabelecimento de uma tradição inventada. Os carreiros não precisam 
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de ensaios para estar ali. Eles não estão encenando apenas para turista 
ver. Estão representando o seu dia a dia. São centenas de carros que 
formam um elenco harmônico, dispostos a ajudar uns aos outros a todo o 
momento; respeitando as regras estabelecidas pela organização, inclusive 
ao outro amigo carreiro; enfim, singelo e particular. Entre elenco e 
organização há um vínculo comunicativo muito importante para o sucesso 
da Festa. Isto também é fruto do intenso envolvimento dos carreiros no 
evento. 

A Festa do Carro de Bois estabeleceu-se na memória coletiva. A 
comunidade geruense já se apropriou desta prática simbólica. Referência 
da continuidade do passado que espelha a imagem para os outros e para 
os próprios. E esta imagem não se apagará. O ato festivo está estabelecido, 
e não se extinguirá da memória dos geruenses. 

Portanto, as marcas indeléveis de uma tradição são sua repetição e 
seu ritual, pois para ser tradição não é preciso de duração secular ou 
milenar. A Festa do Carro de Bois está na sua XVIII edição, mas a população 
geruense internalizou de tal forma que atualmente é a festa mais esperada 
do município. A capacidade de atrair ruralistas com seus carros de vários 
pontos da região e até do Estado da Bahia, a alegria expressa na cidade em 
recepcionar os turistas e ver as ruas congestionadas de carro de bois, e 
todo o seu universo simbólico constituem um objeto de investigação 
dotado de especificidade, o que justifica a ênfase que lhe atribuímos. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: NOVOS 
DIÁLOGOS NO CURRÍCULO ESCOLAR   

Carmem G. Burgert Schiavon1 

Tiago Fonseca dos Santos2 

 

ASPECTOS INICIAIS 

Com o presente texto almeja-se instigar algumas possibilidades de 
diálogo entre a Educação Ambiental, a Educação Patrimonial e práticas 
pedagógicas no Município de Rio Grande, a partir da realização do Projeto 
de Pesquisa e Extensão denominado “Educação Patrimonial no Centro de 
Documentação Histórica da FURG: práticas pedagógicas e valorização dos 
bens culturais e ambientais junto a estudantes da educação básica 
riograndina”. Cabe ressaltar que estas atividades são tomadas como um 
exercício interdisciplinar3 e desenvolvidas em três Escolas Municipais4, a 
partir de provocações e reflexões suscitadas nas premissas teórico-
epistemológicas da Educação Ambiental e da Educação Patrimonial.  

Entre as indagações e inquietações que permeiam o 
desenvolvimento das atividades do Projeto pode-se elencar – 
principalmente – a apropriação e a operacionalização das linguagens da 
Educação Ambiental e da Educação Patrimonial. Algumas dessas 
inquietações dizem respeito às representações dos educadores da 
educação básica do Município em relação à Educação Ambiental e à 
Educação Patrimonial. Outras questões estão relacionadas à forma como os 
educadores dialogam com estas duas perspectivas e de que forma se 

                                                             
1 Docente no Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade 
Federal do Rio Grande (ICHI-FURG). Doutora em História (PUCRS).  
2  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental na mesma 
Universidade. Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG).  
3 “Alguns tópicos são ideais para a abordagem de temas do currículo básico que 
atravessam várias disciplinas: a educação ambiental, a cidadania (pessoal, 
comunitária, nacional incluindo aspectos políticos e legais), as questões 
econômicas e do desenvolvimento tecnológico/industrial/social” (Horta et. al., 
1999, p.36). O grifo consta no original. 
4 São elas: Escola João de Oliveira Martins, Escola Ramiz Galvão e Escola Renascer. 
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apropriam dessas metodologias para construir suas práticas pedagógicas. 
Por fim, almeja-se saber de que forma – o quanto – esses professores 
trabalham com essas perspectivas. Em outras palavras, o desafio consiste 
na investigação acerca da interface entre a Educação Ambiental e a 
Educação Patrimonial nas atividades desenvolvidas pelo Projeto antes 
referido.  

Nessa perspectiva, o aporte teórico do Projeto encontra respaldo na 
articulação entre a metodologia característica da Educação Patrimonial, 
nas prerrogativas da Educação Ambiental e na Pesquisa-Ação5, como 
instrumental teórico a uma pesquisa simultaneamente incisiva, 
transformadora e crítica, orientada à práxis pedagógica. Assim, a 
problematização central reside na investigação do quanto essas linguagens 
trabalhadas pela Educação Patrimonial permitem aos estudantes pensar o 
meio ambiente no qual estão inseridos. Nessa direção, enquanto exercício 
de imersão, trata-se da adoção de um processo de análise crítica da prática 
estritamente relacionada às premissas teóricas, a fim de consolidar uma 
práxis educativa coerente e prospectiva em relação ao patrimônio 
socioambiental das comunidades envolvidas no Projeto, objetivando 
perceber outros olhares sobre esse patrimônio, a partir da (re) significação 
do contexto sociocultural local.  

 

O UNIVERSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO PROJETO 

O Projeto de Pesquisa e Extensão denominado “Educação Patrimonial no 
Centro de Documentação Histórica da FURG: práticas pedagógicas e 
valorização dos bens culturais e ambientais junto a estudantes da educação 
básica riograndina”, teve início em março de 2009 e visa divulgar o acervo do 
Centro de Documentação Histórica (CDH-FURG) no lócus da educação básica 
riograndina e a partir desta desenvolver um trabalho de Educação 
Patrimonial, promovendo a apropriação dos seus bens culturais e ambientais 
por parte dos educandos e possibilitando práticas acadêmicas nos cursos de 
História e Arquivologia da Universidade; em outras palavras, estão sendo 
evidenciadas ações que propiciem “uma efetiva articulação entre educação e 
a consciência da salvaguarda, ou seja, entre a escola, o patrimônio e o 
exercício da cidadania, recursos capitais para a promoção do direito à 
memória e à diversidade cultural” (Pelegrini, 2009, p.11). 

                                                             
5 Segundo Barbier “(...) a pesquisa-ação torna-se a ciência da práxis exercida pelos 
técnicos no âmago de seu local de investimento. O objeto da pesquisa é a 
elaboração da dialética da ação num processo pessoal e único de reconstrução 
racional pelo ator social” (2003 apud Franco, 2005, p.489). 
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Para tanto, o Projeto conta com quatro etapas principais: 1ª) 
Realização de entrevistas com os professores da educação básica do 
município; tabulação e análise das informações levantadas visando o 
estabelecimento das prioridades e estratégias de ação; 2ª) Elaboração de 
material de apoio, de caráter didático-pedagógico; 3ª) Visita técnica ao 
Centro de Documentação Histórica (CDH-FURG); 4ª) Digitalização do 
acervo Coriolano Benício, constituído de recortes, anotações e prospectos 
sobre as atividades culturais – cinemas, teatros, clubes e circos – que 
existiram na cidade ou a visitaram, no período de 1923 até o ano de 1982 e 
sua disponibilização no sítio da Universidade para subsídios às pesquisas 
dos docentes envolvidos no Projeto e comunidade acadêmica em geral. 
Assim, enquanto suporte histórico e cultural das Escolas envolvidas, o 
Projeto visa fortalecer os laços societários e o patrimônio cultural e 
ambiental a partir da observação, do registro, da exploração e da 
apropriação do conhecimento dos objetos educacionais, em busca da 
construção do conhecimento com base na reflexão a respeito das 
expressões da relação dos homens com o seu meio ambiente (Horta, et. al. 
1999). Desta maneira, objetiva-se que os educadores se tornem 
multiplicadores na valorização e preservação do patrimônio ambiental e 
cultural. Ademais e, de modo algum menos importante, estimulem 
atividades relacionadas à memória e à identidade cultural local. 

Outra importante perspectiva é que a metodologia da Educação 
Patrimonial até a década de 1980 estava assentada na categoria do 
patrimônio histórico. Desse modo,  vinha sendo metodologicamente 
estruturada e apropriada para uma prática memorialista, orientada ao 
culto à memória dos grandes vultos da história, de forma a constituir um 
passado idílico à salvaguarda das reminiscências do espírito positivista no 
seio da estrutura política e social, local e nacional. A partir da Constituição 
de 1988, a categoria basilar desta metodologia foi ampliada, tornando-se 
patrimônio cultural6, passando a abarcar o patrimônio cultural e natural, os 
saberes-fazeres, a cultura de forma geral e o meio ambiente, em uma 
perspectiva mais abrangente, o que permite a ampliação de suas propostas 

                                                             
6 “O patrimônio cultural se manifesta, assim, como um conjunto de bens e valores, 
tangíveis e intangíveis, expressos em palavras, imagens, objetos, monumentos e 
sítios, ritos e celebrações, hábitos e atitudes, cuja manifestação é percebida por 
uma coletividade como uma “marca” que a identifica, que adquire um sentido 
“comum” e compartilhado por toda uma “comunidade”’ (Horta, 2000, p.29).  
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de ação, apropriações diversas e ainda a reestruturação das práticas 
pedagógicas desenvolvidas (Magalhães et. al., 2009). 

Como acima mencionado, o trato com o Patrimônio Cultural, ao 
longo dos últimos anos, vem se transformando substancialmente e isto 
permite a difusão de outras possibilidades de práticas pedagógicas, as 
quais articulem os saberes da comunidade onde a Escola está inserida e os 
saberes específicos por essa trabalhada. Além disso, em muitas delas, está 
sendo evidenciada a difusão de conteúdos do currículo escolar em práticas 
pedagógicas interdisciplinares, que ultrapassam os limites da própria sala 
de aula. Não obstante, inúmeras obras a respeito desta temática indicam a 
necessidade de se trabalhar questões relacionadas ao meio ambiente, 
tanto que se pode perceber esta perspectiva em duas dimensões distintas, 
contudo, complementares: a) a utilização de categorias apontadas como 
“ecológicas”, como a natureza, o meio ambiente, o pertencimento, entre 
outras; b) trabalhos que mencionam, diretamente, a necessidade de 
articulação com outras metodologias e construção de práticas pedagógicas 
orientadas à Educação Ambiental (Pelegrini, 2006; idem, 2009). 

De acordo com Horta et. al, “nada substitui o objeto real como 
fonte de informação sobre a rede das relações sociais e o contexto 
histórico em que foi produzido, utilizado e dotado de significado pela 
sociedade que o criou” (1999, p.9), ou seja, a percepção do processo 
histórico é fundamental à reflexão sobre o tempo, à construção sócio-
cultural do espaço, bem como à percepção da cultura na sua perspectiva 
inter-geracional, pensando o cultural como um processo dinâmico 
constituído no e a partir das três dimensões temporais. Mais uma vez, de 
acordo com a autora, a construção dessa reflexão é constituída a partir da 
reflexão e apreensão do “que aconteceu antes, durante e depois do 
momento estudado no local requer o exercício dos conhecimentos de 
História e pesquisa em fontes auxiliares” (1999, p.24). De acordo com este 
direcionamento, a cultura escolar, associada aos valores culturais 
compartilhados pelas comunidades adjacentes, constitui preciosos 
processos de investigação e construção de práticas pedagógicas, tendo em 
vista as suas especificidades e as possibilidades de significação do trato 
com a categoria pertencimento. Além disso, ambas as culturas, pertencem 
a ambientes específicos, estão em distintas ocupações urbanas dentro de 
uma mesma cidade e ecossistema, que se configuram saberes-fazeres 
específicos e a investigação destas variáveis constitui profícuas análises à 
Educação Ambiental, haja vista a emergência, ou emergências, de outros 
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olhares em relação ao meio ambiente e as próprias relações que estes 
sujeitos constituem com o seu meio, em distintas regiões de uma mesma 
cidade.   

 

ALGUNS INDICADORES DA PESQUISA 

Por intermédio da análise dos dados da pesquisa, atividade 
desenvolvida na edição anterior do Projeto – momento em que houve a 
realização de entrevistas com educadores – chegou-se a alguns indicadores 
da educação municipal de ensino fundamental com relação à metodologia 
da Educação Patrimonial e sobre o patrimônio cultural em geral, sendo 
essas premissas muito pertinentes aos passos iniciais de orientação da 
segunda edição do Projeto, conforme descrição, a seguir.  

Dentro dessas perspectivas, o desenvolvimento das atividades do 
Projeto procura contemplar a experimentação e a reflexão acerca do 
universo simbólico dos estudantes, considerando-se que “(...) a construção 
do conhecimento a partir da vivência, portanto, do local e do presente, é a 
melhor forma de se superar a falsa dicotomia entre a produção e a 
transmissão, entre a pesquisa e o ensino/divulgação, enfim, entre o saber 
e o fazer” (Neves, 1997, p.27). Desse modo, em relação a esta opção 
metodológica, constata-se que a autora fortalece a importância da 
investigação da materialidade do vivido, a partir das fontes diversas, dos 
elementos culturais e da memória da comunidade, de forma a 
constituírem as representações do passado e do meio ambiente, a fim de 
um contínuo exercício relacionado aos valores compartilhados no 
cotidiano. Já, em relação à preservação da memória e do patrimônio 
cultural, reitera-se que o fortalecimento da reflexão sobre o local permite 
visualizar a inserção crítica dos agentes históricos no processo de 
construção da cidadania. Esse é singular e de fundamental importância à 
articulação da multidimensionalidade na compreensão da experiência 
humana no tempo e no espaço e a co-responsabilidade de todos nesse 
processo é algo essencial.  

Como se pode perceber é de fundamental importância o trabalho 
com o Patrimônio Cultural, no intuito de provocar o pertencimento e a 
alteridade, de modo que ambos, articulados, possam desvelar as 
singularidades do individual e do local, em suas relações com o coletivo e, 
da mesma forma, como o local reflete e é refletido o/no global. O 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
756                                                                                      [anais] 

fortalecimento da investigação do local permite visualizar a inserção crítica 
dos agentes no processo histórico a fim de fomentar a cidadania, haja vista 
que essas práticas, 

(...) propiciam aos alunos perceber a História como experiência. E a história 
das cidades parece-nos ser de enorme potencial para que os alunos reflitam 
sobre sua própria experiência histórica no lugar em que vivem, sobre suas 
responsabilidades no presente e na construção do futuro. Esse modo de 
pensar as cidades nos parece de grande potencial para quem quer promover 
uma educação histórica sensível ao desenvolvimento da capacidade 
decifradora dos sinais, signos, artefatos de memória, sensível aos diálogos 
entre os tempos históricos, as gerações, criando pontes entre a casa e a 
escola, a criança e o adulto (Siman, 2008, p.266). 

Diante dessas considerações, há que se considerar as perspectivas e 
as possibilidades de trabalho ressaltadas pela pesquisa-ação. Assim, a 
articulação entre a teoria e a prática, de forma reflexiva e sistematizada, 
possibilita um maior aprofundamento das questões abordadas, refletindo 
diretamente nos resultados finais das atividades propostas e 
desempenhadas pelo Projeto. A este respeito, Horta complementa que “o 
conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do 
seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação 
sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos 
de identidade e cidadania” (Horta, et al., 1999, p.6). Nessa direção, a 
preservação do Patrimônio Cultural constitui um desdobramento do 
pertencimento dos sujeitos-históricos e seu apreço pelos seus artefatos, 
seus espaços, enfim, a sua cultura, aqui entendida como o processo 
contínuo de “transmissão” de valores e crenças, de saberes e de modos de 
fazer e de viver que caracterizam um grupo social, uma comunidade 
(Horta, 2000, p.29). 

Dessa forma, a Educação Patrimonial corrobora com a construção 
de novos olhares sobre o Patrimônio Cultural, sendo estes os pressupostos 
básicos para a construção das práticas pedagógicas que reorientem a 
educação e o ambiente escolar. Assim, a ação pedagógica desenvolvida 
pelo Projeto procura constituir a cultura local e os saberes-fazeres das 
comunidades envolvidas como lugares privilegiados à construção das 
práticas pedagógicas, constituindo-se enquanto ação cultural que 
reconhece a construção da cidadania a partir da experiência direta dos 
bens culturais como fonte primária. Ainda assim, de acordo com 
Magalhães, para além da preservação do patrimônio cultural, devem-se 
realizar atividades que tornem possíveis novos olhares, uma vez que 
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“novos patrimônios possam ser identificados [...]. Daí a necessidade de 
uma educação patrimonial que leve não à informação, mas à reflexão, ao 
questionamento, ao contraditório e que aproxime as comunidades do 
processo de decisões” (Magalhães, 2009, p.47). 

A pesquisa contou com a realização de entrevistas a 77 educadores 
da rede municipal de educação, em 18 Escolas7, sendo 3 de cada Pólo 
Educacional e buscou investigar a percepção dos educadores em relação 
ao Patrimônio Cultural, à metodologia da Educação Patrimonial e, ainda, à 
articulação existente entre estas temáticas para a elaboração de práticas 
pedagógicas. Em linhas gerais, verifica-se que a metodologia da Educação 
Patrimonial ainda é pouco difundida nas Escolas do Município. Em relação 
às possíveis articulações entre a educação e o Patrimônio as respostas, em 
sua maioria, apontam às práticas preservacionistas ou à ação cultural; um 
reduzido número de professores trabalha esta articulação como um 
subsídio pedagógico. Além disso, em relação ao Patrimônio Cultural do 
Município, fica clara a associação ao patrimônio edificado, como os prédios 
históricos centrais, museus, igrejas, os Molhes da Barra, o Teatro 
Municipal, entre outros. Por outro lado, têm-se a emergência da 
perspectiva do Patrimônio Natural, como a Estação Ecológica do Taim e o 
Arroio Vieira. Contudo, percebe-se, ainda, certo distanciamento entre o 
Patrimônio e a execução de práticas pedagógicas. Vejam-se alguns 
indicadores: 

Tabela 1 – Relação estabelecida entre educação e Patrimônio Cultural 

ELEMENTOS ABSOLUTOS % 

Educação como mediadora, 
incentivadora do sentido de 
preservação do patrimônio 

12 15.6 

Pode ajudar para o conhecimento 
dos alunos acerca da história dos 

11 14.3 

                                                             
7 São elas: Escola Ramiz Galvão; Escola Viriato Corrêa; Escola Frederico Ernesto 
Buccholz; Escola Cipriano Porto Alegre; Escola Rui Poester Peixoto; Escola Jayme 
Monteiro; Escola João de Oliveira Martins; Escola Profª. Alba Olinto; Escola 
Anselmo Dias Lopes; Escola Manuel Mano; Escola Pedro Peixoto Primo; Escola 
Wanda Rocha Martins; Escola Bento Gonçalves; Escola Coriolano Benício; Escola 
Alcides Maia; Escola Cristóvão Pereira de Abreu e Escola Maria Angélica. 
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patrimônios 

Pode despertar o interesse do 
aluno pra a preservação dos bens 
patrimoniais 

8 10.3 

Educação como transmissora e 
propagadora do conhecimento 
histórico e cultural 

8 10.3 

A educação como forma de ajudar a 
cuidar daquilo que é de todos 

6 7.8 

Educação como promotora da 
conscientização e valorização da 
escola como patrimônio histórico e 
cultural 

6 7.8 

Educação como cultura 5 6,5 

Os conteúdos podem ajudar na 
compreensão da temática 

4 5.2 

A educação como um patrimônio 
transmitido 

4 5.2 

Educação é formadora de valores 
culturais 

4 5.2 

A educação pode fornecer 
conhecimento dos acontecimentos 
que formam o patrimônio 

3 3.9 

Educação como aprendizado dos 
bens que temos e daqueles que 
ainda podemos tomar posse 

2 2.6 

A educação auxiliando a preservar o 
lugar onde se vive, a localidade 

1 1.3 

Pensa ser complicado fazer essa 
relação quando se trata de séries 
iniciais 

1 1.3 
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Considera que existe relação 1 1.3 

Deveria ter mas, na prática, isso 
não acontece 

1 1.3 

Total 77 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Em linhas gerais, a imensa maioria dos professores entrevistados 
identifica, ou melhor, visualiza uma possibilidade de relação entre o 
Patrimônio Cultural e a educação (basta ver a convergência das respostas 
nesta direção). Estas relações estabelecidas são fundamentais para o trato 
com o patrimônio e, por conseqüência, para o desenvolvimento da 
educação patrimonial nas Escolas e vão ao encontro das diretrizes do 
Ministério da Educação e Cultura no sentido do desenvolvimento do 
currículo de modo orgânico, ou seja, de forma a eliminar a organização e 
disposição das disciplinas separadas (engavetadas) e organizá-las com base 
na integração e articulação dos conhecimentos como um processo 
permanente que privilegie a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 
(MEC, 1999, p.31). Na tabela acima, procurou-se sistematizar as 
indagações aos educadores em relação ao Patrimônio Cultural e a 
educação. Ainda que em uma análise preliminar, percebe-se uma postura 
que se poderia dizer “preservacionista”, sendo esta apenas uma das 
dimensões trabalhadas pela Educação Patrimonial. Além disso, vale 
ressaltar as emergentes indicações do patrimônio como subsídio 
pedagógico (aproximadamente 39%), o que indica algumas possibilidades 
de apropriação desta metodologia; vale ressaltar, também, a ocorrência de 
respostas que evidenciam a “educação como mediadora, incentivadora do 
sentido de preservação do patrimônio” (15,6%), as quais são 
representativas para as discussões aqui desenvolvidas, haja vista que a 
educação é tida como uma dimensão de ‘práticas para a preservação’, 
tangenciando as possibilidades de se tornar como tema gerador o 
patrimônio local.  A seguir, uma breve sistematização a respeito dos 
elementos relacionados ao Patrimônio Cultural no Município. 
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Tabela 2 – elementos identificados como Patrimônio Cultural do Município de Rio Grande 

ELEMENTOS ABSOLUTOS % 

Igrejas 17 22.1 

Prédio Sobrado dos Azulejos 13 16.8 

Museus 7 9.1 

Molhes de Barra 7 9.1 

Não soube responder 6 7.8 

Prédios antigos e museus 5 6.5 

Praças 5 6.5 

Praça Tamandaré 3 3.9 

Estação Ecológica do Taim 3 3.9 

Prédio da Alfândega e Biblioteca Pública 2 2.6 

Biblioteca Pública e Teatro 2 2.6 

Não conhece a cidade de Rio Grande8 2 2.6 

Museus, igrejas e praças 1 1.3 

O Centro de Cultura e o Teatro 1 1.3 

Cultura local 1 1.3 

A pesca 1 1.3 

Arroio Vieira 1 1.3 

Total 77 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Em uma análise geral das respostas relacionadas ao Patrimônio 
Cultural do Município de Rio Grande observa-se uma estreita relação do 
patrimônio local com o patrimônio material edificado, isto é, às 
denominadas construções de “pedra e cal”, as quais se identificam com a 

                                                             
8 As professoras que não conhecem a cidade residem no Município de Pelotas, o 
qual faz fronteira com Rio Grande, daí a justificativa para este desconhecimento.     
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chamada história oficial, em contraposição à memória popular. Por outro 
lado, a menção à cultura, à pesca, à própria educação e à Estação Ecológica 
do Taim e o Arroio Vieira são pertinentes à análise, ainda que, em apenas 
11,7% das indicações, seja demonstrada a emergente percepção de 
Patrimônio Cultural a partir de uma perspectiva mais abrangente, 
articulando o patrimônio natural e cultural (conceitualmente, ainda, 
reproduz-se esta disjunção). Os dados, ainda que amostrais, são 
importantes para um diagnóstico prévio da percepção do tema e das suas 
possibilidades de trabalho no currículo escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em termos de resultados já obtidos com o Projeto, destaca-se a 
análise feita durante a primeira etapa do Projeto, momento em que houve 
o desenvolvimento da pesquisa de campo; nesta oportunidade, os 
professores foram entrevistados e a análise dos dados evidenciou o 
incipiente conhecimento acerca da temática educação patrimonial. Assim, 
as limitadas noções conceituais verificadas na pesquisa de campo chamam 
a atenção para a necessidade premente de aprofundamento sobre o 
assunto no ambiente rio-grandino.  

Por fim, aponta-se que, por intermédio do desenvolvimento do 
Projeto, a adoção da Educação Patrimonial, enquanto instrumento de 
alfabetização cultural, viabiliza a estruturação de ações pedagógico-
culturais orientadas à construção dos saberes-fazeres enquanto espaços de 
reflexão e apropriação relacionados aos bens culturais da comunidade, 
assim como de sua historicidade, sua relevância social e sua interface com 
a dinâmica sócio-histórica em construção no presente; afinal, é a partir da 
interação das diferentes dimensões espaço-temporais que o passado, o 
presente e o futuro, bem como o global e o local e vice-versa, suas 
especificidades e importância à constituição societária da cultura, 
procuram difundir a apropriação dos bens culturais como temas geradores 
relacionados ao exercício de fortalecimento da noção de pertencimento e 
cidadania.  
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Entrelinhas e costuras: narrativas femininas sobre o ensino 
das artes do vestuário na Escola Técnica Feminina de Porto 

Alegre (1946-1961)1 
Raphael Castanheira Scholl 

 

MEMÓRIAS HERDADAS 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer... 

(Marina Colasanti) 

O trabalho aqui apresentado, cujos objetivos serão explicitados em 
pormenores no decorrer do texto, é o resultado da convergência de 
diversas razões que contribuem para a concretização de uma ideia pessoal, 
inicialmente vaga, inconsciente e que por fim, resultou no tema abordado 
em minha dissertação de mestrado. 

Ao falar de memórias, em um primeiro momento, me permito fazer 
uso da primeira pessoa. Tomo a liberdade de referenciar algumas 
lembranças pessoais e narrativas, que me foram contadas de maneira 
informal, em meu próprio ambiente familiar, enunciando aqui, de maneira 
muito breve e a guisa de introdução, um momento autobiográfico (DE 
MAN, 1984 apud ARFUCH, 2010), com o intuito de esclarecer certas 
escolhas que motivam e conduzem esta pesquisa. Cabe utilizar as palavras 
de Ecléa Bosi, em sua obra Memória e Sociedade: lembranças de velhos, 
para dizer que: 

Nessa pesquisa fomos ao mesmo tempo sujeito e objeto. Sujeito enquanto 
indagávamos, procurávamos saber. Objeto quando ouvíamos, 
registrávamos, sendo como que um instrumento de receber e transmitir a 
memória de alguém, um meio de que esse alguém se valia para transmitir 
suas lembranças. (Bosi, 1987, p.38) 

Desde a primeira infância, tive o privilégio de um convívio muito 
próximo com meus avós maternos. Meu avô, desenhista e fotógrafo, havia 
lecionado Desenho no Colégio Gonzaga, em Pelotas, e trabalhado como 

                                                             
1 SCHOLL, Raphael Castanheira. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, (Bacharel em Design de Moda - Mestrando em Educação, Programa de Pós-
Graduação em Educação, PUCRS / CNPq) 
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ilustrador para a Revista do Globo, em Porto Alegre, a convite de João 
Fahrion2, de quem fora aluno no Instituto de Belas Artes de Pelotas3. Dele 
recebi as primeiras lições de desenho, que com a mão experiente de 
professor corrigia meus traços infantis, bem como, pacientemente e 
generoso me contou muitas histórias sobre sua vida, lembranças de sua 
infância, da época da escola e de sua vida profissional, respondendo as 
minhas curiosidades de criança. 

Da família e relações desse meu avô, a maioria descendentes de 
espanhóis, tive ocasião de conviver, senão com as próprias, ao menos com 
a memória muito vívida de pessoas nascidas nos primeiros anos do século 
XX, várias delas ligadas também às artes maiores ou menores4 - desde o 
pintor Leopoldo Gotuzzo5, ou o fotógrafo Ildefonso Robles6, até a esposa 
deste, prima de meu avô, que possuiu um atelier de chapelaria, onde, além 
dos chapéus, confeccionava também flores artificiais e grinaldas, cujos 
utensílios e ferramentas para tal ofício, despertaram minha curiosidade 
para elementos de um universo social praticamente extinto.  

Devo fazer referência, como um possível elemento influenciador em 
meus presentes interesses, ao próprio cenário em que tais experiências 
foram vivenciadas por mim, no ambiente muito propício da cidade de 
Pelotas, a outrora chamada “Atenas Rio-Grandense”, que atrai a atenção 
pela cristalização de relíquias de um passado opulento, paradoxalmente 
preservadas pela decadência econômica acentuada, principalmente após 
os anos 1970, tornando-se assim um lócus privilegiado para estudos não só 
históricos, mas, principalmente, de um imaginário extremamente peculiar. 
Deste modo, é possível pensar que: 

                                                             
2 João Fahrion (Porto Alegre, 1898 -1970) foi um pintor, ilustrador, desenhista, 
gravador e professor do Instituto de Belas Artes de Porto Alegre de 1937 a 1970. 
3 No ano de 1927, foram inaugurados os cursos de Desenho e Pintura no 
Conservatório de Música de Pelotas, tendo por esse motivo, o nome da instituição 
sido alterado para Instituto de Belas Artes de Pelotas. 
4 Entende-se, por força de hábito, uma distinção entre as artes maiores 
(arquitetura, pintura, escultura) e artes menores (todos os gêneros de artesanato e 
confecção de adornos, por exemplo: a ourivesaria, os esmaltes, tecidos, cerâmicas 
etc.) (ARGAN; FAGIOLO, 1992). 
5 Leopoldo Gotuzzo (Pelotas, 1887- Rio de Janeiro, 1983) foi um pintor de grande 
destaque no cenário nacional na primeira metade do séc. XX. 
6 Ildefonso Robles, fotógrafo, tipógrafo e ilustrador espanhol, considerado no RS “o 
fotógrafo das misses”, foi também ilustrador da Revista do Globo. 
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A criança recebe do passado não só os dados da história escrita; mergulha 
suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida, das pessoas de idade 
que tomaram parte na sua socialização. Sem estas haveria apenas uma 
existência abstrata para lidar com os dados do passado, mas não a memória 
(Bosi, 1987, p.73) 

De minha avó, recebi especial atenção, tendo dedicado muito de 
sua vida para cuidar e educar o primeiro neto, no caso, este autor. O 
universo de minha avó, no momento da minha infância, além das 
atividades da casa, girava entorno dos inúmeros trabalhos manuais que 
praticava como forma de ocupar o tempo. Além do habitual tricô, 
costurava, por diletantismo, não por necessidade econômica. A máquina 
de costura Singer e suas pequenas gavetas formavam um intrigante 
conjunto nos objetos ali guardados: os carretéis, dedais, botões diversos, 
rendas, fitas, amostras de bordado, o tradicional agulheiro de papel no 
formato de cesta de rosas, retalhos de algum vestido confeccionado por 
ela no passado.  

Esse conjunto de miudezas, aparentemente insignificantes, os “mil 
nadas”, reunidos ao acaso, formavam um pequeno mundo de memórias 
sobre o feminino, seus saberes, práticas, usos e costumes. Um retalho de 
seda, sua cor, sua estampa, um botão de vidro solitário, eram fragmentos 
de objetos que existiam na lembrança, faziam recordar  o feitio do vestido 
a que pertenceram, confeccionado pela dona e usado em uma 
determinada data. Michelle Perrot, em seu livro As Mulheres e os Silêncios 
da História, nos diz que: 

Uma mulher inscreve as circunstâncias de sua vida através dos vestidos que 
ela usa, seus amores na cor de uma echarpe ou na forma de um chapéu. 
Uma luva, um lenço, são para ela relíquias de que só ela conhece o valor. A 
monotonia dos anos se diferencia pela roupa que fixa também a 
representação  dos acontecimentos que fazem seu coração bater: “Eu 
usava, naquele dia...” ela dirá. (Perrot, 2005, p. 39) 

Naquela época já perguntava a minha avó sobre como, com quem e 
onde havia aprendido a bordar, fazer crochê, tricotar e costurar. Explicou-
me que aprendera inicialmente na escola7, as meninas eram iniciadas nos 
Trabalhos Manuais, onde aprendiam antes de tudo a alinhavar, a bainha 

                                                             
7 Nas memórias de minha avó, eram recorrentes as lembranças de sua vida escolar 
na cidade de Johannesburg, na África do Sul, onde passou parte de sua infância. 
Vindo para o Brasil em 1937, foi aluna até os 14 anos no internato do Colégio Santa 
Margarida, na cidade de Pelotas/RS. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
766                                                                                      [anais] 

fina de um lenço era prova de habilidade, faziam pequenas costuras à mão 
e bordavam algum motivo pequeno, tudo valendo nota no boletim. 
Através dessas lembranças que me foram narradas, constato o quanto o 
aprendizado e o domínio técnico e estético dos trabalhos de agulha eram 
valorizados socialmente, pode-se perceber que o grau de dificuldades em 
relação às atividades desenvolvidas na disciplina era progressivo em 
relação à série escolar.  

Em relação à costura, após a saída da escola, minha avó buscou 
aperfeiçoamento em cursos particulares, como os de Corte e Costura e 
Bordado à Máquina, promovidos pela Escola Singer8, com direito a 
solenidade de formatura, fotografias  e a exposição de trabalhos. Além 
disso, para a posteridade havia o álbum de amostras, devidamente 
encadernado e com o título “Meu Álbum de Bordados” gravado na capa, 
em letras douradas.  Como um álbum de retratos, o de amostras de 
bordado cumpre a função de registrar algo ocorrido num tempo passado, 
no caso, o processo de aprendizagem de uma técnica. Através dessas 
lembranças, pode-se verificar a importância que tais atividades possuíam 
num contexto social, tornando público, institucionalizado e algo solene, em 
um ato legitimador das “habilidades femininas” diante da sociedade. 

O ensino de trabalhos de agulha e a disciplina de Trabalhos Manuais 
fizeram parte do currículo escolar brasileiro para o primário e o ensino 
secundário feminino desde o século XIX, desdobrando-se no século XX 
como uma modalidade de aprendizagem técnica e profissionalizante em 
escolas e liceus, que visavam formar operárias capacitadas para atuar no 
âmbito emergente da indústria nas capitais ou como artífices (modistas, 
costureiras, chapeleiras, floristas etc.) em oficinas casas de moda ou no 
próprio lar. 

Acredito que tais vivências, que ora transcrevo, as ditas memórias 
herdadas, foram decisivas para a minha futura escolha de ingresso no 
curso superior de Design de Moda, onde, inclinei-me logo para as 

                                                             
8 A firma norte-americana I.M. Singer & Co., fundada em 1851, até 1940 dominou o 
mercado de máquinas de costura no Brasil, tendo na marca alemã Pfaff sua única 
concorrente (MALERONKA,2007). O grupo Singer mantinha junto as suas lojas, 
também, escolas que promoviam cursos através dos Métodos  
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possibilidades de pesquisa9 sob o método de História Oral, investigando, 
dentro da área e proposta do curso, a história da moda e dos costumes 
locais, através de história de vida de mulheres, especificamente do período 
pós-Segunda Guerra Mundial. Acostumado ao convívio, desde a infância, 
com pessoas idosas, o contato com as entrevistadas se revelou fácil e 
produtivo. A pesquisa inseriu uma perspectiva sociológica, em minha 
análise crítica da história, do universo feminino e da moda, em seus usos e 
costumes como um objeto pertencente à própria história das mulheres. 

Uma das ênfases da pesquisa realizada durante a graduação versou 
sobre o ensino e a aprendizagem  das artes do vestuário, posto que a 
maioria das mulheres entrevistadas aprendera trabalhos manuais na 
infância e, posteriormente, viriam atuar em profissões ligadas as artes do 
vestuário. Os resultados obtidos e o conhecimento prévio de o quanto esse 
universo havia sido ativo no Rio Grande do Sul, através, inclusive, de 
escolas importantes, animaram-me a esboçar uma possível idéia de 
dissertação que tomasse meu estado de origem como campo de pesquisa 
e de futura atuação profissional. 

Durante o Bacharelado, tive o privilégio de realizar estágio em Porto 
Alegre, no atelier do estilista Rui Spohr, primeiro brasileiro a estudar na 
Chambre Syndicale de la Couture Parisiènne e na Êcole Guerre-L’Avigne em 
Paris, tornando-se um dos grandes representantes brasileiros da tradição 
francesa em alta-costura.  

No período do estágio, tive a oportunidade de exercitar novamente 
minha curiosidade, estabelecendo com Rui, um diálogo acerca de sua 
trajetória e suas memórias10, onde me contou sobre seu  retorno ao Brasil, 
em 1955, da abertura de seu atelier de chapéus em Porto Alegre e, me 
falou, ainda, sobre a necessidade de encontrar uma auxiliar de chapelaria 
para trabalhar no atelier recém inaugurado e que havia recorrido a uma 
escola especializada que existia na época, em busca de uma moça 
habilitada para tal função. 

                                                             
9 A pesquisa (RE) CORTES, COSTUMES E COSTURA: UM OLHAR FEMININO SOBRE A 
MODA NA BLUMENAU DE MEADOS DO SÉC. XX foi realizada a partir da concessão 
de bolsa de iniciação científica referente ao Artigo 170 do Estado de Santa Catarina. 
10 Rui, juntamente com Beatriz Viégas-Faria, escreveu em 1997, sua autobiografia 
intitulada Memórias Alinhavadas. 
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Deste modo, através do relato informal de um fato rememorado 
por Rui, tomei conhecimento da fundação, em 1946, e da importância, por 
quase três décadas, da Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles, que 
oferecia cursos técnicos e profissionalizantes em Artes Industriais e 
Aplicadas, como “Corte e Costura” e “Chapéus, Flores e Ornatos”, voltada 
unicamente para a clientela feminina, formada por moças com idade entre 
12 e 17 anos em regimes escolares de semi-internato e internato. 
Inicialmente, deparei-me com o interessante texto das professoras Guacira 
Lopes Louro e Dagmar Meyer, intitulado A Escolarização do Doméstico: a 
construção de uma escola técnica feminina (1946-1970), decorrente da 
pesquisa Onde a mulher aprende a ser uma dona de casa perfeita: 
Propostas de uma escola técnica feminina, enfocando a questão da 
escolarização dos saberes domésticos, precisamente na Ernesto Dornelles, 
o que me motivou a uma investigação maior sobre as modalidades de 
ensino ministradas na escola. 

Ao mesmo tempo em que tomava conhecimento de fragmentos da 
história da instituição, surgiram-me questionamentos acerca da realidade 
social dessas mulheres, professoras ou alunas, presentes nas primeiras 
duas décadas, e dos objetivos pretendidos em uma educação 
simultaneamente doméstica, mas, ao mesmo tempo, possibilitadora de 
uma autonomia profissional através das funções como costureira, 
chapeleira, florista, entre outras. 

 

MEMÓRIAS TECIDAS  

Buscamos nas memórias de ex-alunas e ex-professoras da citada 
instituição, em especial, as que  frequentaram e/ou lecionaram nos cursos 
ligados as artes do vestuário, encontrar dados acerca de suas formações, 
suas memórias sobre a escola, técnicas e ofícios ali ensinados e suas 
trajetórias profissionais após a formação na instituição. 

Privilegiamos como recurso para a investigação, a realização de 
entrevistas, com a intenção de “estimular as pessoas estudadas a 
expressarem sua visão sobre o tipo de escolarização vivenciada, 
características da família de origem, e o impacto da formação em sua vida” 
(Rego, 2003, p.75). As questões que norteiam as entrevistas buscam 
compor uma narrativa autobiográfica, tendo a escolarização como ponto 
de partida para um rememorar das experiências individuais das 
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entrevistadas concernentes a escola: práticas, técnicas e saberes próprios 
desse gênero de ensino técnico, relações com colegas e professores/as, 
vivências do período escolar, posterior formação após a conclusão do 
curso e trajetória profissional.  

Bruner propõe o estudo autobiográfico como um valioso recurso 
metodológico. O autor propõe o exame das narrativas como uma 
ferramenta expressiva para a compreensão dos processos individuais e dos 
significados culturais vividos e construídos pelo sujeito, emergindo em seu 
discurso as marcas, os traços históricos e culturais interiorizados pelo 
narrador sobre determinado momento vivido, o autor considera sobre a 
autobiografia que:  

Não podemos acompanhar as pessoas ao longo de toda sua vida, 
observando-as ou interrogando-as a cada passo do caminho. [...] Refiro-me 
simplesmente a um relato do que se pensa que se fez, em que cenário, de 
que modo, por que razão. Ela será inevitavelmente uma narrativa. [...] sua 
forma será tão reveladora quanto sua substância. (Bruner apud Rego, 2003, 
p.79) 

Ao pensarmos sobre as memórias das ex-alunas e ex-professoras da 
Escola Técnica Ernesto Dornelles, encontramos em Perrot (2005, p. 40) um 
aporte para esta pesquisa, quando a autora nos diz que “... a memória das 
mulheres é verbo”, e se no passado foram mantidas na invisibilidade e 
submissão dos espaços privado-domésticos, não podemos dizer que foram 
mantidas em absoluto silêncio, apenas não foram ouvidas pelos homens 
que escreveram a História. De acordo com Rocha-Coutinho (1994), os 
adjetivos culturalmente atribuídos a mulher (fragilidade, sensibilidade, 
temperamento dócil, entre outros) permitem traçar um “todo coerente” 
que, por sua vez, contribui para que se instaure uma narrativa linear. A 
autora entende a identidade feminina como “uma construção discursiva 
que transcende as particularidades dos indivíduos e dos grupos restritos 
para inseri-los em um projeto globalizante e totalizador, em consonância 
com os anseios e mitos de uma sociedade em um tempo determinado”. 
(Rocha-Coutinho, 1994, p.49). 

Louro (1990, p. 22) aponta os movimentos recentes das chamadas 
(Nova História, História das Mentalidades, História do Privado e História 
das Mulheres) como fatores de revalorização das fontes não escritas. 
Perrot (2005, p. 40) atribui no  desenvolvimento recente da História Oral, 
uma revanche para as mulheres e suas memórias. Clarice Caldin (2006) ao 
tratar das narrativas femininas diz: 
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Vindas de camadas sociais diferentes, ocupando funções sociais diversas, as 
mulheres se configuraram como narradoras por excelência, valendo-se da 
voz com meio de transmissão da fala falada: os rituais narrativos garantiam 
a perpetuação de velhos contos. Nas veilllés, nos encontros noturnos para 
troca de fofocas, notícias e histórias, as mulheres exerciam seus poderes da 
fala. (Caldin, 2006, p.286) 

As mulheres, por muitos séculos, estiveram ocupadas fiando e 
tecendo, nas tapeçarias contavam as lendas e acontecimentos, narrando 
nas tramas dos fios e com suas vozes sua própria história. As mulheres do 
tempo presente, talvez já não teçam em telas como no passado, mas 
continuam a tecer em suas narrativas as tramas de sua história. Ao refazer 
o caminho de suas trajetórias, trazendo lembranças sobre suas vivências 
escolares e profissionais, a memória se presentifica nos discursos, naquilo 
que cada uma interiorizou para si, naquilo que selecionou e que lhe 
contém significado. Pretendemos na utilização da metodologia de História 
Oral, estabelecer diálogos, através das visões pessoais sobre o passado 
com o conhecimento presente sobre aspectos históricos da educação 
profissionalizante feminina no Rio Grande do Sul.  
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ENTRE AMORES INVISÍVEIS E SILENCIADOS:  
HISTÓRIAS DE ABUSADORAS SEXUAIS NA CIDADE DE 

PELOTAS (RS) 
Gisele Scobernatti1 

 

Essa comunicação pretende sintetizar algumas partes da minha 
dissertação de mestrado, cujo título ilustra esse trabalho, realizada ao 
longo de 2009 e 2010, no Instituto de Sociologia e Política, Mestrado em 
Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas. 

O que se tem a mostrar é um trabalho resultante de tantas 
inquietações pessoais que atravessaram a trajetória profissional. 
Inquietações não compreendidas por alguns em sua gênese, de uma busca 
por respostas incômodas em cenários sempre tensos. 

Depois de quase uma década trabalhando com vitimizadores 
sexuais muito recorrentemente ouvi indagações como, “Que cara tem um 
abusador sexual”? “Como identificá-los”?  

Como se houvesse uma série de características físicas que os 
tornam visíveis a “olho nu”, evidenciando uma herança histórica de 
tempos em que se tentava descobri-los à luz de seus atributos físicos, 
como o fizeram a criminologia biológica da época de estudiosos como 
Lombroso (Vigarello, 1998), por exemplo.  

E as mulheres que abusam sexualmente? Como elas são? Tratar-se-
iam de mulheres exuberantes, sedutoras, sexy e do tipo fêmeas fatais, 
como se pode ser levado a crer por um imaginário coletivo? 

Diante de tantos questionamentos comuns, ideias pré-concebidas, 
indagações pertinentes e da tarefa de ter que acolher homens e mulheres 
que abusam sexualmente, surgiu o interesse de mergulhar mais fundo 
nesse universo tão cheio de perguntas e tão escasso de respostas que 
fizessem sentido. 

Se se considerar que, nas últimas duas décadas, o Brasil tem 
empreendido estudos e ações mais efetivas para combater e tratar as 

                                                             
1 Psicóloga, Mestre em Ciências Social pelo Instituto de Sociologia e Política da 
Universidade Federal de Pelotas.  
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vítimas da violência sexual, a observação feita por muitos autores de que 
estudos acerca dos vitimizadores sexuais ainda são bastante escassos 
(Azevedo & Guerra, 2005; Moura, 2007), parece revelar certa lógica. Ou, 
como refere Esber (2007, p.143), “o autor da violência sexual comparece 
secundariamente e não como sujeito principal de investigação, sendo 
retratado por meio de perfis sociodemográficos, apenas caracterizados 
através de dados quantitativos”. 

Na busca por referências, fez-se uma varredura na internet, em 
artigos e livros, tentando buscar elementos que melhor subsidiassem, do 
ponto de vista teórico, a elaboração deste trabalho, sendo possível 
observar que as análises, em geral quantitativas, sobre vitimização sexual, 
dão conta de que a maioria das denúncias refere-se a vitimizadores do 
sexo masculino, encontrando nos pais biológicos e padrastos a maior 
incidência (Azevedo & Guerra, 2005; De Lorenzi, Pontalti e Flech, 2001).  

Entre os anos de 2000 a 2003, a Associação Brasileira 
Multiprofissional de Proteção à Infância (ABRAPIA) concluiu que, das 1565 
denúncias recebidas no período, 90% dos vitimizadores eram do sexo 
masculino. De igual forma, estudos norte-americanos corroboram esta 
tendência, revelando que 96% dos abusadores sexuais daquele país são 
homens (La Fond, 2005). 

As autoras Amazarray e Koller (1998) referenciam estudos 
brasileiros e internacionais evidenciando a mesma tendência, em que mais 
de 90% dos vitimizadores sexuais são do sexo masculino. Trabalho de 
Cohen (1993), por exemplo, endossa essa tendência. 

Kristensen (2001), numa releitura de diversos estudos, relata que 
mulheres abusadoras eram responsáveis apenas por 5% dos casos de 
incesto e por 4% dos casos de abuso extrafamiliar. 

Mesmo que representem um percentual inferior a 10% das 
notificações, não há qualquer referência acerca das vitimizadoras sexuais e 
também pouco se evidencia alguma tentativa de compreender tal 
fenômeno. Sumariamente, um artigo de Amazarray e Koller (1998) observa 
que o abuso sexual do tipo incestogênico, envolvendo mãe-filho ou mãe-
filha, também pode ocorrer, contudo está associado à psicopatologia 
materna.  

A ausência de estudo e pesquisas nesta área pode estar relacionada 
ao que a historiadora francesa Michelle Perrot (2009) observa, ou seja, que 
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o crime enquanto ação na esfera pública, é ainda visto como espaço do 
masculino. Esteve a mulher relacionada à fragilidade, à docilidade e ao 
cuidado dos filhos e da família, conformando, dessa forma, um senso 
comum que a torna invisível quando a questão é a criminalidade.  

Para Perrot (2009), os espaços públicos constituídos ao longo do 
século XIX são de uma sociabilidade quase exclusivamente masculina. As 
mulheres têm espaço reduzido . 

Michelle Perrot (2006), assim como Elisabeth Badinter (1985), 
entendem a questão das mulheres na esfera pública como construções 
sociais, históricas que foram se desenvolvendo ao longo dos tempos a fim 
de atender a interesses econômicos, políticos e até mesmos religiosos, de 
modo que qualquer ação, motivação ou escolhas femininas, diversas aos 
interesses vigentes, tornaram-se invisíveis no transcorrer da história. 

No campo da Psicologia, Azevedo e Guerra (1988, p.50) referem 
que “o caráter sexual dos abusos de maternagem raramente é consciente 
(grifo nosso). Este tipo de satisfação sexual do adulto costuma ser obtido 
em nome da higiene, da saúde ou da educação infantis”. As autoras dizem, 
ainda, que o aspecto inconsciente se deva graças a um modelo educativo 
que é transmitido por gerações, em que pese um sentimento materno de 
apropriação do corpo do bebê e posteriormente da criança. Em virtude 
desse sentimento de propriedade, muitas mães sentem-se autorizadas a 
cometer toda sorte de práticas invasivas que violam o corpo da criança. 

Não parece equivocado pensar que “este caráter inconsciente” dos 
abusos sexuais da maternagem seja responsável por uma tendência a 
subnotificação dos casos de abusos cometidos por mães ou mulheres, 
conforme revela um estudo de King (1992).  

Por outro lado, a argumentação de que a autoria de abusos por 
mulheres decorre de questões de caráter inconsciente remete à ideia do 
que tem sido objeto de indagação e questionamentos por parte da 
Psicologia sócio-histórica, qual seja: a visão liberal de homem naturaliza o 
mundo psicológico e usurpa da Psicologia suas possibilidades de reflexão 
sobre o mundo social, da mesma forma em que enclausura o fenômeno 
psicológico dentro do próprio sujeito (Bock, 2009). 

Para a autora e outros adeptos da Psicologia sócio-histórica, “falar 
em fenômeno psicológico é obrigatoriamente falar da sociedade. Falar da 
subjetividade humana é falar da objetividade onde vivem os homens” 
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(Bock, 2009 p. 5). Da mesma forma, a invisibilidade feminina, observada 
por Perrot (2009), pode também contribuir para a dificuldade humana de 
se reconhecer nas mulheres a possibilidade de atos, em princípio 
entendidos como essencialmente masculinos, ou como assinala Almeida 
(2001, p.90), “violência não é assunto de mulher, especialmente mulher 
donzela”. 

Em meio a tantos dados estatísticos que parecem revelar uma 
verdade absoluta e estanque de que homens cometem mais violência e de 
que mulheres quando o fazem são mentalmente instáveis, além de 
pessoalmente inquietante parece perder terreno quando da chegada de 
Arita e de Clarice ao NACA2.  

Arita, 34 anos, casada, mãe de duas filhas noticiada inicialmente 
como abusadora sexual de Fábio, um garoto de 13 anos que era namorado 
de sua filha mais velha. Clarice 34 anos, casada, mãe de seis filhos que, 
segundo os depoimentos de outros participantes do enredo protagonizado 
por ela e seu filho Miguel e pela análise de suas narrativas, indica a 
presença de um amor erótico por seu primogênito.  

Nada nelas poderia indicar que elas haviam cometido abuso, 
nenhum atributo físico poderia identificá-las, tampouco poderiam ser 
consideradas portadoras de transtornos psiquiátricos. Assim esse projeto 
pensado inicialmente em trabalhar com as histórias de vidas de quatro 
homens abusadores sexuais vê-se instigado a mudar seu rumo. Arita e 
Clarice trazem o novo, o incomum e o inesperado; tornando suas histórias 
objeto privilegiado da análise. 

                                                             
2  NACA local da atuação profissional da autora, é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público denominada Núcleo de Atenção à Criança e ao 
Adolescente, que atua na avaliação, diagnóstico e tratamento de crianças, 
adolescentes e suas famílias em situação de maus tratos, abuso sexual e 
negligência sendo que a mesma metodologia de atendimento é prestada aos 
abusadores sexuais. Desde o ano de 2000, por meio de uma equipe interdisciplinar 
acolhe encaminhamentos feitos pelo Conselho Tutelar, Delegacias da Mulher e da 
Criança e do Adolescente, Justiça e Ministério Público, funcionando como um 
serviço de retaguarda desses órgãos, reconhecidos como instâncias responsáveis 
pela aplicação de medidas protetivas à criança e de responsabilização de 
agressores. 
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Diante desse novo cenário, em que duas mulheres figuravam como 
autoras de abuso sexual, o projeto de pesquisa foi adaptado e as suas 
histórias ganharam maior relevância. As narrativas de Pedro e Paulo, que 
num primeiro momento, fariam parte da amostra juntamente com outros 
dois homens, foram mantidas fundamentalmente, como base para 
problematizar a histórias destas mulheres. 

Pedro e Paulo que, nos anos de 2003 e 2004, foram denunciados 
pelo cometimento de abuso sexual contra suas filhas de 12 anos, retornam 
à cena depois de três anos de suas altas do processo psicoterápico, no qual 
tomaram parte por mais de dois anos no NACA, e, depois de a trajetória de 
seus tratamentos ter sido objeto de análise em 2006, na monografia de 
conclusão da Especialização em Saúde da Família, de minha autoria. 

Arita, Clarice, Pedro e Paulo, são pessoas comuns que 
universalizam, através de suas vidas e de suas ações, a época histórica em 
que vivem. No dizer de Sartre “são exemplos singulares da universalidade 
da história humana” (Sartre, 1981 p.43) e tornaram-se os protagonistas 
deste trabalho, porquanto estiveram envolvidos em situação de abuso 
sexual, na condição de vitimizadores, e o relato de suas histórias de vida foi 
a base e o alicerce para se tentar compreender quais elementos 
socioculturais estão por trás da construção de suas subjetividades, que, 
entre outros aspectos, fizeram-nos agentes de situações de vitimização 
sexual. 

Partindo-se da premissa de que a maioria das pesquisas 
desenvolvidas refere-se a estudos quantitativos de caráter epidemiológico, 
ou aqueles definidores de perfis psicológicos, o que não tem permitido 
encontrar intervenções mais efetivas e eficazes no tratamento de 
abusadores sexuais, possivelmente em razão da não contemplação de 
outras variáveis que poderiam ampliar as possibilidades de compreensão 
do fenômeno, a investigação que agora se apresenta, trabalhou à luz da 
indagação acerca de quais elementos sócio-históricos e culturais estão 
presentes na construção das subjetividades de homens e mulheres que 
abusam sexualmente? 

O objetivo central do trabalho, no entanto, foi analisar as 
motivações femininas que levam ao cometimento do abuso sexual, 
partindo das narrativas de Arita e Clarice. Como objetivos secundários, 
propôs-se a análise do tratamento dispensado pelos sistemas de proteção 
e de responsabilização penal às mulheres e aos homens que abusam 
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sexualmente, utilizando-se, para isso, a história de vida de Pedro e Paulo e 
a análise documental, através de fontes primárias de pesquisa como 
inquéritos policiais e processos judiciais. Para Meihy (2007), as pesquisas 
que se utilizam de histórias temáticas devem promover o confronto de 
vozes e versões, a fim de esclarecer e superar possíveis dúvidas e ou 
incongruências dos relatos. Para o autor, “a contundência faz parte da 
história oral temática que se explica no confronto de opiniões firmadas” 
(p.38). Por este viés, o depoimento de novos atores foi incorporado ao 
presente estudo, objetivando “promover debates com redes capazes de 
nutrir opiniões diversas” (Meihy, 2007 p.38). A construção dessa rede de 
colaboradores se deu a partir das próprias narrativas dos protagonistas 
que indicavam pessoas, contatos que haviam diretamente testemunhado a 
situação tema investigada. Nesta linha, está o pensamento de Alberti 
quando afirma que: “novos atores e/ou testemunhas podem também 
surgir a partir do estudo mais detalhado da documentação sobre o 
assunto, que pode trazer informações sobre o envolvimento de outras 
pessoas no tema” (2005, p.33). 

Buscou-se, também, identificar possíveis influências da vida familiar 
na constituição do abusador sexual, bem como o contexto e as razões que 
levaram às mudanças na legislação, no tocante aos crimes de natureza 
sexual. 

Considerando-se que alguns estudos de natureza quantitativa 
revelam que homens cometem mais abuso sexual do que as mulheres; 
outros, de cunho psicológico, afirmam que as mulheres abusam em razão 
de serem portadoras de problemas psíquicos. Nesse sentido trabalha-se 
com as seguintes hipóteses: que existem elementos socioculturais e 
históricos que transformaram a esfera pública em domínio masculino, 
convertendo o homem no principal agente perpetrador de violência; e 
ainda, que, em razão destes elementos, as motivações pessoais e 
subjetivas de homens e mulheres abusadores sexuais são distintas. 

Nessa linha de pensamento, infere-se, ainda, que em razão do 
modo como as mulheres são tratadas pelo aparelho regulador da vida 
social, elas reafirmam sua condição de invisibilidade na esfera pública, 
quando pensadas como agentes ativos da violência. 

Como marco teórico, não houve a preocupação de se filiar 
obrigatoriamente aos estudos de gênero, embora algumas referências 
utilizadas sejam produções de pesquisadores que debatem este tema. 
Desejava-se propor uma discussão que não versasse permanentemente 
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sobre oposições binaristas entre homens e mulheres ou masculino e 
feminino, mas que levasse em conta um sujeito não constituído somente 
pela diferença sexual, e sim por meio de códigos e representações diversos 
da experiência de relações de sexo. Assim, se incursionou por alguns 
autores da Teoria Queer, como Judith Butler, Teresa de Lauretis, Guacira 
Louro entre outros.  

Como sugere Lauretis, desejava-se um enfoque teórico que 
compreendesse os sujeitos como engendrados em experiências que vão 
além da diferença sexual, que os percebesse e reconhecesse como sujeitos 
“múltiplos em vez de únicos, e contraditórios em lugar de divididos” (1994, 
p. 208), e que não ignorasse os apelos diferenciados do masculino e 
feminino. 

Entretanto, a linha conceitual transitou mais especificamente sobre 
poder, história das mulheres e famílias de classes populares em que pese a 
presença de Foucault que impulsionou as reflexões acerca da sexualidade 
e sua interlocução com o poder. Houve uma reconstrução histórica que 
possibilitou identificar em que momento o sujeito moderno passou a 
administrar sua sexualidade e a si próprio numa sociedade cuja arte de 
governo está centrada no poder sobre a vida humana. Do poder do Estado 
sobre a vida de homens e mulheres da modernidade, chega-se à 
possibilidade da subversão, da irresignação da ruptura que permitirão o 
reinventar-se humano à luz do pensamento foucaultiano, avalizado por 
Deleuze e Guattari quando atentos às singularidades. 

A história das mulheres, marcadamente presente na linha 
conceitual deste trabalho, foi usada porquanto surgiu como possibilidade 
ímpar de relativizar algumas verdades sobre elas. Como sugerem Duby e 
Perrot (1991) o que se pretendeu investigar foi a diversidade das suas 
representações. Não se desejava achar o lugar das mulheres e sim 
encontrá-las em todos os lugares. Nessa tarefa, Phillipe Áries, com sua 
história social da família e da infância; Elisabeth Badinter e sua extensa 
obra voltada, sobretudo, para a desconstrução do mito do amor materno; 
Mary Del Priore e Michelle Perrot foram os autores que deram corpo a 
esta tentativa de relativizar o lugar das mulheres. 

A opção por famílias de classes populares, como uma possibilidade 
de análise, se deu, não porque se entenda a violência como exclusivo 
dessas camadas sociais, mas porque ilustram e dão sentido às vivências 
dos atores que compõem este estudo. Assim, tal escolha pretendia, ou 
desejava, a exemplo do pensamento de Fonseca (2007, p.37), que fosse 
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uma análise não cega às positividades nas diversas formas de sociabilidade 
desses grupos. Pelo contrário, buscou-se pensá-los, em seus “modos de 
vida como fenômeno histórico, fruto de determinadas circunstâncias 
econômicas e políticas, e que dê prova da criatividade de indivíduos agindo 
em sociedade”. 

Por outro lado, trabalhar com abusadores sexuais, compreendidos 
pelo ordenamento jurídico brasileiro como criminosos sexuais, torna 
imperativo a inclusão da leitura do Código Penal Brasileiro, sobretudo o 
título VI, que trata dos crimes contra os costumes, rebatizado como crimes 
contra a dignidade sexual na Lei 12 015 de 2009 que alterou 
substancialmente o acima referido. Inclui-se, ainda, como referência 
obrigatória, a Lei dos crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Diante de tantas perguntas sem respostas, empreendeu-se um 
movimento em direção a outros referenciais que talvez pudessem auxiliar 
no entendimento de tais inquietações. Dessa forma o Mestrado em 
Ciências Sociais tornou-se uma possibilidade real de agregar novos olhares. 
Não foi fácil subverter a lógica de um pensamento construída ao longo de 
quase vinte anos de atuação em psicologia. 

Não foi preciso, contudo, lançando mão das palavras de Brandão 
(2010), abdicar do Édipo, da psicanálise e da psicologia, para perceber que 
o saber psi se avizinha das experiências éticas, estéticas, da ars eróticas, da 
história... criando, assim, outras formas de interlocução com o direito, a 
filosofia e as ciências humanas frente aos desafios da vida contemporânea. 

O resultado deste empreendimento, naturalmente, deixa escapar 
nuances do universo psi, mas pretende transitar por outras possibilidades 
teóricas com igual fluidez, quais sejam a história, o direito, a antropologia e 
a sociologia, estabelecendo um profícuo diálogo que permita conhecer, de 
forma mais ampla, os caminhos trilhados pelos vitimizadores que 
viabilizaram a realização deste estudo. 

Assim, volta-se ao começo, às questões iniciais: quem são e como 
são os abusadores sexuais? Como identificá-los? E sobre as mulheres, o 
que se pode dizer? 
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Da mesma forma que ocorre com os homens, pessoas comuns que 
não trazem em seu corpo qualquer sinal ou indicativo de que eles abusam 
sexualmente, as protagonistas dessas histórias revelaram-se pessoas 
absolutamente comuns. 

Se existe um mito, ou um senso comum a sugerir que mulheres 
nessa condição são portadoras de características físicas de beleza e de 
grande apelo estético, esses se desfazem logo na chegada: Arita é 
portadora de poucos atributos físicos considerados atraentes pela 
sociedade de consumo. Muitos quilos a mais na silhueta e um pesado 
óculos para corrigir uma significativa miopia. Clarice, por sua vez, 
surpreende pelo corpo franzino, quase infantil, que parece incapaz de 
abrigar uma voz tão grave e gestos em nada delicados. 

Arita e Clarice são tão comuns como tantas outras mulheres; a 
excepcionalidade pode estar em suas histórias. E foi nas suas 
singularidades que se baseou este estudo, não apenas sob o viés de 
conhecer as circunstâncias de suas vidas, enquanto autoras de abuso 
sexual, mas, sobretudo, de suas inserções no contexto social.  

Igualmente comuns são Pedro e Paulo. Nada neles pode indicar que 
cometeram abusos. As marcas visíveis são aquelas impressas por uma vida 
dura, de atividades laborais árduas e expostas às más condições. Paulo 
ainda mantém sinais de juventude, é forte, ágil e bem disposto; Pedro 
revela uma aparência que sugere extrema fragilidade, é muito magro, 
parece muito mais velho do que é, denunciando os inúmeros problemas de 
saúde, alguns decorrentes do alcoolismo prolongado. 

Pedro e Clarice se aproximam mais em termos de experiências de 
vida, assim como Arita e Paulo revelam vivências muito semelhantes, mas, 
diante do problema de pesquisa — Que elementos sócio históricos e 
culturais estão presentes na construção das subjetividades de homens e 
mulheres que abusam sexualmente?— é dado observar que todos 
experimentaram, ao longo de suas vidas, violências, rupturas, perdas, 
convivência familiar pobre de afeto e cuidado, sobretudo no que se refere 
aos zelos maternos; precárias e incertas condições socioeconômicas, 
fragilização dos vínculos sociais e comunitários, pouco acesso à educação e 
lazer, falta de informação, casamentos insatisfatórios e uma escala de 
valores moralmente rígida e conservadora. 
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Deixar-se seduzir pela facilidade de classificá-los à luz dessas 
similaridades significaria avalizar um pensamento higienista de que são as 
pessoas mais vulneráveis socialmente que oferecem maior potencial 
ofensivo quanto ao cometimento de crimes. Como se explicaria, então, 
pessoas em condições sócio históricas e culturais diferentes que 
igualmente abusam?  

Arrisca-se inferir, entretanto, que é na experiência pessoal e 
individual, na forma como cada indivíduo experiencia essas vivências de 
falhas, faltas e rupturas que se pode compreender por que alguns 
cometem abuso enquanto outros, em condições semelhantes, não. Enfim, 
seria a forma peculiar como cada um apreende a experiência cotidiana 
uma possibilidade de resposta. 

Assim, ao fim dos encontros e reencontros com os protagonistas, 
resta a certeza de que tantas coisas em que se acreditava caíram por terra. 
Não há um lugar fixo em que se possa colocá-los, não há meios de 
enquadrá-los exceto se se negar o singular de cada experiência. 

Clarice diferencia-se dos demais, uma vez que não admitiu, 
explicitamente, o cometimento do abuso em relação ao seu filho e, 
embora suas falas indicassem haver algo dentro dela que ela precisava 
falar — o não reconhecimento do filho como filho e todos os demais 
depoimentos que apontaram para a existência de um vínculo afetivo 
sexual entre ambos — ainda lhe é muito caro subverter tanto assim a 
lógica prevalente, a moral estabelecida, de modo que ela vive silenciada, 
impedida de admitir seu desejo pelo filho. E, em seu mundo surreal, 
acabou por encontrar, na fantasia, a possibilidade de “manipular as tramas 
com equilíbrio, derrotando um adversário, obtendo sucessos gloriosos sob 
aplausos de multidões, alcançando prontamente o âmago de uma 
aventura” (Ackerman, 1997, p.xv). 

É Arita a que menos parece incomodar e se incomodar com esta 
condição. Ela incorpora o velho adágio de mulher madura iniciando um 
jovem adolescente, deixando de perceber que, contrariamente ao que 
acredita, ela reafirma o lugar das mulheres na história, na iniciação sexual 
de garotos. E, embora se tenha por liberta, mantém sua permanente 
clausura a relacionamentos de poucos ganhos.Na sua aventura de tentar 
romper com esta invisibilidade experimentada privadamente, Arita ganhou 
a mesma invisibilidade na esfera pública pelas instâncias reguladoras da 
vida social e, diante da continuidade do envolvimento com Fábio impedido 
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de ser publicamente visto, Arita mantém sua velha solidão. Esgueirando-se 
da mãe do garoto, do Conselho Tutelar, da Polícia, do ex-marido, das filhas 
e do próprio tratamento, Arita vive então, seu “romance invisível”. 

A apreensão das quatro narrativas quase não faz perceber diferença 
enquanto homens e mulheres, exceto uma maior ênfase às relações de 
trabalho por parte de Pedro e Paulo, em contraposição a raras referências 
deste tema por Arita e Clarice, que versaram, fundamentalmente, sobre 
suas vivências pessoais, familiares e relacionamentos afetivos, fazendo 
lembrar o pensamento de Tronto (1997, p.186) que sugere que “as 
mulheres cuidam de suas famílias, vizinhos e amigos; e o fazem ao realizar 
o trabalho direto de cuidar”, enquanto que os homens [...] “se preocupam 
com dinheiro, carreira, ideias e progresso; mostram que se preocupam 
com o trabalho que realizam, os valores que têm e o sustento de suas 
famílias”. 

Não se trata, contudo, de narrativas que tenham priorizado os filhos 
e os cuidados a eles dispensados. A prole, tanto por Clarice quanto por 
Arita, só foi mencionada quando questionadas, em situações específicas e 
em contextos diversos. 

Todos os quatro depoentes quando questionados sobre as razões 
que motivaram o cometimento dos abusos, revelam “não saber”, mesmo 
que ao longo das narrativas acabem encontrando justificativas bem 
pessoais. Arita, acredita que foi por carência que se deixou envolver com 
Fábio; Pedro atribui ao seu quadro de alcoolismo (na época); Clarice 
sentencia, tudo que deu errado em sua vida é culpa de sua mãe e Paulo 
acredita que foi por stress e, fundamentalmente atribui ao abandono 
paterno todos os dramas pessoais vivenciados por ele ao longo de sua 
vida.  

A grande distinção observada, entretanto, refere-se ao tratamento 
e ao entendimento de situações de abuso sexual quando os perpetradores 
são homens e quando são mulheres, no que tange à atuação do aparelho 
formal do Estado nas esferas protetiva e penal. Vê-se reafirmado, nestas o 
velho constructo histórico que relegou homens ao campo da autoria de 
violência e as mulheres à condição de vítima. 

Por este viés, homens e mulheres não desfrutam de uma condição 
de igualdade na esfera pública, não são vistos, reconhecidos e tratados 
como capazes de realizarem os mesmos feitos, que, neste caso, seria 
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delinquir, resultando confirmadas as duas primeiras hipóteses levantadas 
quando da formulação do projeto de pesquisa. 

Pedro e Paulo, a par de todo o emperramento processual, tiveram 
seus atos criminalizados. Eles foram, em algum momento do curso legal, 
considerados infratores, seja enquanto condenação judicial final (Paulo) ou 
enquanto o indiciamento pelo inquérito policial (Pedro), mas tocaram suas 
vidas. 

Arita e Clarice, mesmo diante dos insistentes fuxicos acerca de seus 
relacionamentos abusivos, não foram capazes de produzir o mesmo feito 
no âmbito da lei, mas elas sofreram uma censura talvez mais cruel. Foram 
e são, por onde andaram e andam consideradas devassas, amorais, 
indecentes, restando-lhes a clausura ao invisível e ao silêncio. Ambas 
incorporam o pensamento de Klein (2004) ao afirmar que uma mulher, 
quando desvia do caminho de trazer as crianças ao mundo e dedicar-se 
abnegadamente a nutri-las e cuidá-las, não é difamada apenas pelo ato de 
transgredir, mas pelo fato de ser mulher. 

Desse modo, elas estiveram fora do alcance da lei, foram ignoradas 
por seus empreendimentos subversivos. O silêncio, a cegueira e a 
inoperância dos aplicadores da norma sugerem o velho, entretanto 
recorrente, senso comum de que mulheres devem manter-se aprisionadas 
ao mundo privado, reafirmando o pressuposto — tão antigo — de que as 
mulheres gozam de invisibilidade na esfera pública. 

Nesse sentido, é dado observar que, embora as legislações 
procurem acompanhar as mudanças e transformações históricas e sociais 
ocorridas ao longo das diversas épocas, a sua aplicabilidade e a sua 
operacionalização dão indicativos de um modo de pensar e agir ainda 
bastante antigo quando se trata de levar a lei a efeito, como se evidenciou 
ao articular o Código Penal, atualizado significativamente através da Lei 
12.015/2009, com este trabalho, entretanto sua importância não deve ser 
rejeitada, mesmo que possa revelar impasses e contradições. 

Klein (2004) refere que, quando mulheres cometem crimes, 
tornam-se uma aberração que não se encaixa em nenhum papel 
socialmente aceitável, de modo que elas precisam ser confinadas e que, no 
caso em tela, repercute no recolhimento aos seus lares e filhos, não por 
escolha, mas como uma sentença de um julgamento não formal, mas 
exclusivamente moral. 
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Ao tentar responder a algumas indagações iniciais deste trabalho, 
tais como: são Clarice e Arita a excepcionalidade da regra? São as 
motivações femininas diferentes das masculinas? — e sobre esta última 
questão, ventilada como hipótese — restam dúvidas se, em razão de 
elementos sócio históricos e culturais, as motivações pessoais e subjetivas 
de homens e mulheres abusadores sexuais sejam distintas; e aqui, talvez, 
também seja possível relativizar se não estariam estas dúvidas 
impregnadas pela rejeição, pela quase recusa de quem escreve este 
trabalho em crer que existam coisas de homens e coisas de mulheres. 

Arrisca-se dizer que este estudo talvez se revele muito mais como 
possibilidade de reflexão, do que como respostas a estas questões, pois, a 
exemplo do que diz Thébaud (In: Duby e Perrot, 1991), tais 
questionamentos não pertencem ao domínio dos saberes. As respostas 
parecem que sempre dependerão da subjetividade de quem inquire. 

Desse modo, ao considerar-se que este trabalho é, não só, a 
demonstração das singularidades das histórias contadas, mas, 
fundamentalmente, a expressão de quem o realizou, deve-se levar em 
conta que as respostas sempre dependerão de quem pergunta. O tema 
abordado, no entanto, abre-se como um terreno fértil para olhares novos 
e incomuns. 

Embora a realização deste trabalho tenha sido norteada por uma 
expectativa de relativizar verdades históricas e lugares fixos, de estar 
aberta a diferentes modos de sociabilidades e atenta ao singular de cada 
história ouvida, esta abordagem não pode ser confundida com um 
relativismo simplista, como sugere Fonseca (2004). 

Isso é o mesmo que dizer, ainda, pelas palavras da autora, que: 
“Procurar compreender certas dinâmicas não significa louvá-las, nem 
advogar sua preservação. Significa, antes, olhar de forma realista para as 
diferenças culturais que existem no seio da sociedade. [...] Significa 
explorar o terreno que separa um indivíduo do outro na esperança de criar 
vias mais eficazes de comunicação”(p.14). 
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História Oral e Ensino: Memórias sobre os  
Cursos de História da FURG 

Adriana Kivanski de Senna 

 

    “...nenhum documento pode nos dizer mais do 
que aquilo que o autor pensava – o que ele 
pensava que havia acontecido, queria que os 
outros pensassem que ele pensava, ou mesmo 
apenas o que ele próprio pensava pensar. Nada 
disso significa alguma coisa, até que o historiador 
trabalhe sobre esse material e decifre-o.” 

Edward Hallet Carr  

 

O presente artigo tem por finalidade evidenciar a trajetória de 
criação dos cursos de História da FURG pela perspectiva de três 
professoras que participaram diretamente da gênese desse processo. 
Utilizamos-nos da História Oral para evidenciar, a partir da fala das 
professoras, os aspectos que marcaram e que são revividos e re-
significados por cada uma delas. As lembranças escolhidas, os fragmentos 
de memória ativados por tais lembranças. 

Podemos entender a memória como a presença do passado, como 
uma construção psíquica e intelectual de fragmentos representativos 
desse mesmo passado, nunca em sua totalidade, mas parciais em 
decorrência dos estímulos para a sua seleção. Não é somente a lembrança 
de um certo indivíduo, mas de um indivíduo inserido em um contexto 
familiar ou social, por exemplo, de tal forma que suas lembranças são 
permeadas por inferências coletivas, moralizantes ou não. Para Maurice 
Halbwachs, toda memória é coletiva, e como tal, ela constitui um 
elemento essencial da identidade, da percepção de si e dos outros. 

Vale dizer que, de certa forma, filtramos nossas lembranças, 
ativando aquilo que queremos, que nos é significativo. Talvez não 
possamos impedir que certas lembranças aflorem, mas podemos controlar 
a forma como essas lembranças sairão da esfera do íntimo, do privado e 
ganharão vida própria no público. 

Memória e imaginação têm a mesma origem: lembrar e inventar 
guardam certa ligação. Le Goff nos lembra que os gregos antigos fizeram 
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da Memória uma deusa (Mnemosine), mãe de nove musas inspiradoras 
das chamadas artes liberais, ente elas a história (Clio), a dança (Terpsícore), 
a astronomia (Urânia) e a eloqüência (Calíope). Com base nessa 
construção, vemos que a história é filha da memória e irmã das musas 
guardiãs da poesia e dos poetas, responsáveis, no mundo antigo, por 
eternizar a idade das origens, resignificando-a. 

Burke descreve a memória como uma reconstrução do passado, 
uma vez que lembrá-lo e escrever sobre ele não são atividades ingênuas e 
inocentes como julgávamos até bem pouco tempo atrás. Identificamo-nos 
com acontecimentos públicos relevantes para o nosso grupo e que por nós 
passam a ser incorporados e filtrados por nossas estruturas 
comportamentais; lembramos de uma propaganda, de uma música que, 
uma vez assimiladas em nossas lembranças, com elas nos identificamos, 
embora não tenhamos sido os construtores diretos das canções, mas por 
elas somos diretamente envolvidos. 

Portanto, a memória é sempre uma construção feita no presente a 
partir de vivências ocorridas no passado. Memórias individuais e coletivas 
se confundem; não somos ilhas e, portanto, estamos sujeitos a ser 
influenciados, bem como a influenciar, os grupos a que pertencemos e 
com os quais nos identificamos. 

Uma possibilidade de sistematização das lembranças, como 
indicadores e referenciais para múltiplos estudos, são os registros da 
oralidade. O que conhecemos como história oral é uma prática muito 
antiga, intimamente ligada aos contos populares, ao universo da 
comunicação humana. A História surgiu contada até constituir-se na escrita 
do depoimento realizado, das impressões registradas, da legislação 
disciplinada em sólidas escritas que a legitimam. Tudo isso numa nítida 
vontade de perpetuar, de maneira mais segura e perene, nosso passado. 

Como procedimento metodológico, a história oral busca registrar, e, 
portanto, perpetuar, registros, impressões, vivências, lembranças daqueles 
indivíduos que se dispõe a compartilhar sua memória com a coletividade e 
dessa forma permitir um conhecimento do vivido muito mais rico, 
dinâmico e colorido de situações que, de outra forma, não conheceríamos. 

A história oral pode ser entendida como  

“...um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica,...) que 
privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou 
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testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como 
forma de se aproximar do objeto de estudo. Trata-se de estudar 
acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias 
profissionais, movimentos, etc...” (ALBERTI, 1989.p.52.). 

Tal método teve início com o advento do gravador, ainda nos anos 
50 do século passado, nos Estados Unidos e logo se difundiu pela Europa.  

A escrita e as narrativas orais não são fontes excludentes entre si, 
mas complementam-se mutuamente. As fontes orais não são meros 
sustentáculos das formas escritas tradicionais, pois são diferentes em sua 
constituição interna e utilidade inerente.  

Como cada ser histórico singulariza a sociedade na qual está 
inserido e a percebe de uma forma específica, falar de uma história 
verdadeira seria muito ingênuo, mas podemos afirmar que se trata de uma 
percepção verdadeira do real, emitida pelo depoente, que assim 
compreende e se apropria do mundo ao seu redor. Ao tornar pública sua 
percepção está, de alguma forma, contribuindo para a elucidação parcial 
de alguma situação.  

Essa metodologia foi empregada para que pudéssemos conhecer 
aspectos dos primórdios dos cursos de História da FURG (Licenciatura e 
Bacharelado) a partir da perspectiva de alguns professores (e nesse caso 
professoras) que viveram os momentos iniciais de conformação desses 
cursos.  

Essas pessoas não são, evidentemente, as únicas que viveram tal 
processo; no entanto, são aquelas que se dispuseram à entrevista, à 
exposição de suas memórias sobre os tempos iniciais da presença do Curso 
de História. Outros poderiam ser cogitados para essa recuperação do 
passado lembrado, mas por questões de distância física (não mais residem 
nas proximidades de Rio Grande), de saúde ou, infelizmente, de 
falecimento não foi possível contar com suas memórias. Cabe apenas 
registrar que foram fundamentais para o estabelecimento e edificação do 
conhecimento histórico na Universidade Federal do Rio Grande. 

 

1) Os Cursos de História da FURG 

O estudo da História na FURG esteve vinculado à Faculdade Católica 
de Filosofia de Rio Grande, um dos embriões dos quais se originaria a 
universidade. A proposta de criação desta instituição estava 
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profundamente concatenada com o contexto histórico da época – década 
de 1960 –, quando era grande a agitação política brasileira, assim como 
estaria vislumbrando diversos interesses da comunidade rio-grandina. 
Nesse sentido, a idéia desta Faculdade partira da Mitra Diocesana de 
Pelotas, através da Universidade Católica da mesma cidade. Para a criação 
do novo centro educacional foram consideradas as grandes vantagens 
provenientes de uma escola superior para a formação de lideranças, as 
condições culturais citadinas, bem como a relevância industrial e comercial 
da urbe, de modo que se estaria a atender aos anseios da mocidade e de 
intelectuais, manifestos por diversas vezes no seio da comunidade. 

Ao justificar a criação de uma entidade de ensino superior no 
extremo sul do Brasil, os promotores da idéia chamaram atenção para a 
necessidade de tal centro, tendo em vista a grande demanda existente 
junto à comunidade local, destacando-se a urgência da fundação da 
faculdade, ao considerar-se o grande número de candidatos que não 
podiam deslocar-se para outras cidades tendo em vista obstáculos de 
ordem socioeconômica, além do próprio crescimento e desenvolvimento 
intelectual e social da cidade, intentando-se assim elevar o nível cultural da 
mesma. Com base nessas justificativas buscava-se colocar em 
funcionamento regular aquela Faculdade, primeiramente com os cursos de 
Filosofia e Pedagogia, embora já se apontasse o premente interesse no 
oferecimento de cursos de Línguas e Matemática. Tal Faculdade 
funcionaria no prédio da Escola Normal Santa Joana D’Arc e ficariam à 
disposição dos alunos os acervos da própria Escola e da “Biblioteca 
Pública” (a Biblioteca Rio-Grandense).  

A partir do processo que levou à criação da Universidade Federal do 
Rio Grande, os vários segmentos das chamadas Ciências Humanas, 
oriundos da Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande, passariam por 
uma etapa de adaptação, como aconteceria com o conjunto das áreas que 
comporiam a universidade, no intuito de se modelarem à nova realidade. 

Progressivamente, o organograma da Universidade iria se 
concatenar no sentido da estruturação de unidades que congregassem os 
cursos aproximadamente pelas especificidades das áreas do 
conhecimento. Nesse sentido, em 1970, formava-se uma comissão 
objetivando a estruturação de novos institutos como o de Ciências 
Humanas. A denominação “instituto”, posteriormente, seria substituída 
por “centro”, vindo a instituir-se, em 1973, o Centro de Ciências Humanas 
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e Sociais, que passaria a funcionar ao lado dos demais, ligados às áreas das 
biológicas e da saúde, das exatas e da tecnologia, das letras e artes e das 
ciências do mar. De acordo com esta forma de organização, o Centro de 
Ciências Humanas e Sociais passou a compreender os departamentos de 
Ciências Jurídicas, de Administração e Contabilidade, de Economia, de 
Filosofia e História e de Educação. Nessa mesma época, passariam a 
funcionar as Comissões de Curso, caso de uma de Estudos Sociais, de onde, 
já ao final da década de oitenta, se desmembraria a Comissão de Curso de 
História. O organograma da universidade viria ainda a passar por uma nova 
reestruturação, com a organização de departamentos não unificados em 
centros.  

No caso da História, as principais alterações se deram no sentido da 
“fusão” ocorrida em 1978, ficando o departamento de História agregado 
ao de Biblioteconomia (DBH). A partir de então, por quase três décadas, o 
DBH congregaria os docentes e ofereceria a grande maioria das disciplinas 
vinculadas à ciência histórica. Mais recentemente, uma nova alteração 
institucional na FURG, levaria a área de História a concentrar-se no seio do 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação. 

O Curso de Estudos Sociais, originado ainda na Faculdade de 
Filosofia, continuaria existindo até a década de oitenta e dele derivaria o 
Curso de História. Em 1974, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
posicionava-se favoravelmente à criação do Curso de Licenciatura Plena 
em História. Poucos anos depois, era anunciado o reconhecimento do 
mesmo por parte do Conselho Federal de Educação, passando a funcionar 
em 1979. Ficavam então aglutinadas na mesma Comissão de Curso as 
licenciaturas plenas em Geografia e História e a licenciatura curta em 
Estudos Sociais. Esta última, acompanhando as discussões em âmbito 
nacional, viria a ser repensada, culminando com a deflagração de um 
processo de extinção da mesma. Em 1986, aprovou-se a desativação do 
curso de Estudos Sociais, processo que se desencadearia a partir do ano 
seguinte. Paralelamente à extinção do Curso de Estudos Sociais, eram 
empreendidos amplos trabalhos para a reformulação do Curso de História, 
culminando com a formação de um novo curso, surgindo, em 1989, além 
da Licenciatura, o Curso de História – Bacharelado.  

Neste quadro, os dois Cursos de História passam a ter por metas 
capacitar o graduando ao exercício do trabalho de historiador, em todas as 
suas dimensões, pressupondo um domínio da natureza do conhecimento 
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histórico e da sua produção e difusão. Durante o seu tempo de 
funcionamento, os Cursos de História passariam por diversas 
transformações, as quais corresponderam à organização de diferentes 
quadros de seqüência lógica, ou seja, a distribuição das disciplinas e sua 
carga horária ao longo dos quatro anos de duração. Cada um desses 
quadros correspondeu às conjunturas histórico-historiográficas dos 
momentos em que foi aplicado, influindo na sua estruturação desde as 
diferentes vertentes historiográficas durante as décadas que se seguiram, 
as visões a respeito do profissional que se pretendia formar, as exigências 
da clientela e do mercado de trabalho e até mesmo as próprias condições 
de infra-estrutura oferecidas ao ensino de nível superior.  

Em 1989, a novidade seria a criação do Curso de Bacharelado que, 
ao lado da Licenciatura, visava trazer à comunidade universitária a 
possibilidade de duas habilitações para os interessados em cursar História. 

 

2) Sob o olhar de três professoras 

Tomando por base o roteiro semi-estruturado de questões, 
propusemos os seguintes questionamentos às nossas depoentes: 

a) Desde quando trabalhava no curso; 

b) Como foi o começo do curso de História na FURG; 

c) Quem foram os atores que pensaram o curso e em que momento 
isso aconteceu; 

d) Como ingressou na FURG e o que já conhecia; 

e) Como funcionava o curso inicialmente: horários, local em que 
funcionava, instalações,... 

f) Como era estrutura de laboratórios, número de professores e 
principais dificuldades enfrentadas; 

g) Lembranças dos fatos mais marcantes do tempo em que atuou na 
FURG. 

 

As professoras entrevistadas foram Maria Regina Freitas, que atuou 
na FURG desde 1978 até sua aposentadoria em 1995; Carmem Helena 
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Mirco, que iniciou suas atividades no ano de 1968, aposentando-se em 
1991 e  Elza Edith Huch, que trabalhou na FURG desde os tempos do Curso 
de Estudos Sociais até sua aposentadoria em 1991. 

Estas professoras reforçaram a origem do Curso de História ainda 
quando vigorava o Curso de Estudos Sociais, organizado a partir da Mitra 
Diocesana de Pelotas, como afirmava Carmem Helena: “Os antecedentes 
da História estão no Curso de Estudos Sociais, permitindo que se formasse 
na cidade uma clientela que exigisse da FURG a criação da História 
Licenciatura.” (Mirco, 2009) 

As dificuldades na área das Ciências Humanas já são bastante 
conhecidas e apareciam no cenário idealizador dos Cursos de História: 
poucos professores, alta carga horária de aulas. Embora este cenário, 
sobrava motivação e vontade de projetar um curso de História, sendo 
decisivas as atuações dos professores Eurípedes Vieira, Fernando Pedone, 
Carmem Helena Mirco, Elza Huch, Alair Almeida, Eunice Nunes, Wander 
Valente, entre outros. Quanto às formas de ingresso na Instituição, as 
professoras responderam unanimemente que foram convidadas a lecionar 
na FURG. 

De forma idêntica ao que hoje ainda é praticado, o curso teve como 
horário de funcionamento o turno da tarde, muito provavelmente em 
função de seu grupo de estudantes: predominantemente mulheres que 
dispunham de maior tempo para dedicar-se aos estudos no turno da tarde. 

O Curso de Estudos Sociais funcionou, inicialmente, no Campus 
Cidade. Na década de 1970 foi transferido para o Campus Carreiros, local 
onde até hoje os cursos de História desenvolvem suas atividades. Junto 
com o Curso de Oceanologia fomos os pioneiros na ocupação do Campus 
Carreiros, como afirmou Carmem Helena: 

Quando passamos para  fora, em 79, e que vai iniciar o curso de História, 
nós já estávamos noutro ambiente, não tínhamos do que falar.Embora ainda 
houvesse dificuldades quanto a espaços, mas o que era fundamental 
funcionava. (...) Chegamos lá e não havia estrada, tudo era areia, não havia 
telefone e encontramos apenas os pavilhões; ficamos entusiasmados por 
que tudo era novo, inclusive o mobiliário. Já era a Universidade montada. O 
que a gente tinha dificuldade era a locomoção.(Mirco, 2009) 

O Laboratório Pioneiro foi o Lepan (na época identificado como 
Laboratório de Antropologia, atualmente identificado como Laboratório de 
Antropologia e Arqueologia, pertencente à área de Arqueologia). Logo a 
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seguir, veio o Centro de Documentação Histórica, posteriormente 
denominado “Centro de Documentação Histórica Hugo Alberto Pereira 
Neves”, concebido pela insistência de uma professora: Carmem Helena e 
coordenado, por muito tempo, pela dedicação de outra professora: Maria 
Luiza Queiroz. Nas palavras da professora Carmem Helena, o CDH 

(...) surgiu por que eu fui a Santa Catarina a um encontro de professores de 
História; lá entrei em contato com o professor Valter Piazza que era o 
coordenador do curso de História que me levou a um setor que ele estava 
criando e que era pioneiro que era sob os auspícios da OEA, que era o 
Centro de Documentação Histórica e ele já tinha estruturado o Centro e 
tinha dado ao professor Umberto Correa a função de dirigir o Centro. Fiquei 
muito encantada vendo aquele material e ele me ofereceu um braço desse 
projeto na FURG.(Mirco, 2009) 

As principais dificuldades enfrentadas, na implantação do Curso de 
História Licenciatura estiveram relacionadas às questões orçamentárias, 
uma vez que o próprio campus onde o curso se localizava estava em 
implantação bem como o reduzido número de professores, mas todas as 
professoras enfatizaram a motivação do grupo idealizador e dos próximos 
professores que foram se agregando. Nas palavras da professora Maria 
Regina, uma das maiores dificuldades foi  

A especialização do professor. É como eu tava te dizendo, nós tínhamos que 
atender várias disciplinas e não conseguíamos nos especializar naquela que 
mais gostávamos, por causa da falta de professores. (Freitas, 2009) 

Entre os pontos de lembrança, de forma livre, as professoras 
destacam aspectos como saudade, carinho pela universidade, motivação 
dos alunos e atenção e acompanhamento constante em relação ao curso. 
Mulheres marcantes na trajetória dos Cursos de História da FURG, 
significativas para a estruturação e consolidação da própria instituição. 
Mulheres que, pelo próprio exemplo, motivaram outras tantas ao exercício 
do magistério através do Ensino de História. 
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A PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA EM DIÁLOGO  
COM A TEORIA FEMINISTA 

 
Márcia Alves da Silva1 

 

A pesquisa autobiográfica em educação 

A pesquisa em Educação vem ampliando suas referências 
metodológicas a partir de estudos baseados em histórias de vida escritas, 
em grande parte, com base em depoimentos com pessoas pesquisadas. 
Portanto, a narrativa tem sido uma opção muito usada no campo da 
Educação tendo em vista essa perspectiva. 

Essa preocupação em pesquisar as práticas pedagógicas, ouvindo 
professores(as) e alunos(as) tem por base, em grande medida, na 
fundamentação construída na obra de Paulo Freire. Com ele aprendemos a 
importância da historicidade, da valorização do contexto de quem aprende 
e das formas como ele foi metodologicamente propondo os temas 
geradores para que o sujeito pudesse ler a palavra e o mundo.  

O desenvolvimento da Pesquisa Participante nas décadas de 
sessenta, setenta e meados de oitenta tem sido atualmente retomados 
numa diversidade enorme de pesquisadores das mais diversas áreas e 
espalhados pelo mundo afora2. Essa perspectiva acrescentou para o campo 
investigativo muitas possibilidades metodológicas de pesquisa. Pesquisa 
que, tanto na teoria quanto na empiria, buscou um comprometimento 
com a realidade social.  

O presente trabalho é conseqüência de uma pesquisa qualitativa 
que vem sendo realizada com mulheres artesãs no município de Pelotas, 
na região sul do Brasil. Neste texto são descritas as opções teórico-
metodológicas adotadas e analisados os processos que estão sendo 
construídos durante a pesquisa. Em especial é analisado o viés 
                                                             
1 Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. 
Doutora em Educação pela Unisinos.  
2  Trago como exemplo o Dicionário Paulo Freire, publicado originalmente em 2008 
pela editora Autêntica, que já está em sua segunda edição e conta com a 
participação de mais de 100 autores oriundos das mais diversas áreas do 
conhecimento. 
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autobiográfico da proposta de pesquisa-formação de Marie-Christine Josso 
(2004) entrelaçado com a experiência da Educação Popular e dos estudos 
feministas. A estrutura do texto é composta basicamente por duas partes: 
na primeira, há uma descrição e análise do processo da pesquisa 
autobiográfica e desdobramentos para as concepções epistemológicas 
feministas e, na segunda parte, é descrito a experiência realizada com as 
mulheres artesãs investigadas. 

 

Aproximações metodológicas 

Todo trabalho humano enquanto atividade está relacionado ao 
corpo. No entanto, podemos afirmar que o trabalho artesanal está 
intimamente relacionado ao corpo. O trabalho intelectual também possui 
seu vínculo com o corpo, mas há muito tempo aprendemos a vincular o 
trabalho intelectual à racionalidade, como que se separando ‘corpo e 
mente’. 

Os estudos de gênero têm buscado resgatar o trabalho das 
mulheres, incorporando aspectos relativos à corporeidade que 
historicamente foram apartados do mundo acadêmico. Percebo o 
artesanato, enquanto trabalho manual, nessa perspectiva. Portanto, o 
trabalho artesanal compõe as trajetórias de vidas, do universo das 
mulheres, pois se trata de um conhecimento apreendido ao longo da vida 
dessas pessoas. 

O uso de narrativas nas pesquisas em educação tem permitido uma 
aproximação com essas trajetórias vividas, mas sempre com o uso de 
palavras, tanto faladas como escritas. Mesmo assim, muitas vezes, o que 
pensam e sentem fica obscurecido na academia, já que a palavra nem 
sempre consegue captar uma diversidade de elementos, tanto estéticos 
como éticos. Enfim, aspectos como a imaginação, a criatividade, a 
subjetividade e a afetividade podem não ser tão visíveis aos pesquisadores 
que utilizam a palavra como única ferramenta investigativa. 

Dessa forma podemos nos perguntar: Até que ponto a academia 
incorpora as mulheres que estão fora dos seus limites, mas que estão no 
mundo produzindo conhecimento e experiência? Nesse sentido, os 
estudos feministas tem contribuído na insistência de lutar para que a 
subjetividade seja incluída nas pesquisas acadêmicas em geral. 
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Creio que o campo educacional, em especial advindo da Educação 
Popular, no que se refere à pesquisa qualitativa e mais especificamente à 
pesquisa autobiográfica, vem reconhecendo limitações da produção de 
conhecimentos acadêmicos que se atenham à racionalidade científica 
produzida ao longo da tradição da modernidade. A ruptura com esse 
modelo dependerá de ousadias criativas a serem feitas para que outras 
metodologias se construam e se como geradoras da construção do 
conhecimento no campo educativo. Mas isso sem abrir mão de algumas 
construções já feitas, mas dialogando e acrescentando outras descobertas 
metodológicas. Se nós podemos aprender com a contribuição 
metodológica da pesquisa participante, podemos aprender também com a 
pesquisa autobiográfica e com os estudos feministas. São interações entre 
esses variados campos do saber que podem provocar as rupturas tão 
desejadas na ciência tradicional, construindo-se outras metodologias que 
abarquem aspectos do conhecimento alijados historicamente da produção 
científica.  

A autobiografia como proposta metodológica de pesquisa é de 
grande importância para o campo educacional. E ao aproximar 
autobiografia e estudos feministas constatamos o quanto as mulheres 
ainda têm para sistematizar suas experiências de vida e aprendizagem. 

 

A experiência da pesquisa-formação com as artesãs de Pelotas 

Com o propósito de realizar um estudo sob o ponto de vista 
educativo com base no processo de trabalho artesanal de mulheres 
vinculadas à Cooperativa Regional do Sul (Coopresul) na cidade de Pelotas, 
no estado do Rio Grande do Sul, a proposta investigativa foi a de abordar 
as trajetórias de vida das mulheres artesãs, abarcando especialmente suas 
vivências educativas no mundo do trabalho manual. Dessa forma, a 
investigação se propôs a contribuir com a produção teórica tanto do 
mundo do trabalho como da educação, incorporando vivências de artesãs 
organizadas em uma cooperativa popular. Procurou-se dialogar com as 
vivências das mulheres artesãs por meio de um referencial teórico que 
abordasse suas experiências, contribuindo, dessa maneira, para uma 
adequada reflexão e compreensão sobre as trajetórias femininas. Sendo 
assim, a teoria feminista (tendo como principais referenciais as obras de 
Marcela Lagarde y de Los Rios, Michelle Perrot e Heleieth Saffioti) foi 
parceira nesse percurso. 
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A metodologia utilizada nessa investigação partiu da produção 
teórico-metodológica da pesquisa participante e adotou ferramentas de 
pesquisa oriundas da pesquisa-formação, especialmente a partir do 
referencial de Marie-Christine Josso. Josso participou da chamada equipe 
de Genebra, que também contou com a participação de Pierre Dominicé e 
Gaston Pineau entre outros pesquisadores de diversos países europeus.  
Na década de 80 do século passado, o grupo vislumbrou um novo 
horizonte teórico no campo da educação de adultos para uma abordagem 
da formação centrada sobre o sujeito aprendiz, utilizando a mediação de 
uma metodologia de pesquisa-formação articulada às histórias de vida. 
Dessa forma nascia a pesquisa-formação. 

A proposta de se perceber o processo de investigação como um 
‘caminhar para si’, advinda da pesquisa-formação, denota o processo 
inconcluso da investigação, ao mesmo tempo em que nos remete a nossa 
própria trajetória de vida neste mundo - incluindo a pesquisadora -, 
envolvendo vários aspectos que foram historicamente e academicamente 
apartados do processo investigativo, tais como emoções, relacionamentos, 
afetividades, trajetórias vividas, dificuldades enfrentadas, etc. Nessa 
perspectiva metodológica, trata-se de perceber o processo investigativo 
como parte de toda uma trajetória de vida dos envolvidos, acrescida do 
fato do processo de pesquisa nessa perspectiva poder se constituir em 
uma oportunidade para se refletir sobre sua trajetória, na perspectiva de 
se projetar o futuro, tanto do grupo como individualmente. Sobre o 
conceito ‘caminhar para si’, Josso afirma que:  

O processo do caminhar para si apresenta-se, assim, como um projeto a 
ser construído no decorrer de uma vida, cuja atualização consciente passa, 
em primeiro lugar, pelo projeto de conhecimento daquilo que somos, 
pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos na nossa relação conosco, 
com os outros e com o ambiente humano e natural. (JOSSO, 2004, p.59) 

A proposta do processo de conhecer a si mesmo não significa 
apenas compreender como nos formamos e a influência de nossas 
experiências em nossa vida mas, para além disso, nos reconhecermos 
como sujeitos sociais, permitindo encarar nossos objetivos de vida daí por 
diante de forma mais consciente e autônoma, tornando-nos efetivamente 
sujeitos de nossas existências. 

Os procedimentos de histórias de vida, tal como foram 
desenvolvidos e conhecidos pelas publicações de seus mentores, parecem 
articular-se a dois tipos de objetivos teóricos que, segundo Josso são, 
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De uma parte, um projeto de deslocamento do posicionamento do 
pesquisador, mediante um refinamento de metodologias de pesquisa-
formação articuladas à construção de uma história de vida. Esse 
refinamento visa a diferenciar melhor as modalidades e os papéis 
desempenhados no processo, as etapas e os projetos de conheci mento 
específicos para a pesquisa-formação. De outra parte, as contribuições do 
conhecimento dessas metodologias ao projeto de delimitação de um novo 
território de reflexão que abarca a formação, a auto formação e suas 
características, assim como os processos de formação específicos com 
públicos particulares. (JOSSO, 19993, p. 14-15).   

Nessa metodologia não existe espaço para o discurso de 
neutralidade e objetividade científica, pois nessa caminhada todos(as) 
refazem suas próprias trajetórias. Josso inclusive reconhece Paulo Freire 
como sendo um autor de referência que, segundo ela, “prepara o terreno” 
do interesse biográfico para abordar a formação do ponto de vista do 
aprendiz (JOSSO, 1999, p.13). 

As experiências individuais das mulheres artesãs funcionaram nessa 
investigação como pano de fundo para a análise de situações mais 
abrangentes de enfrentamento ou submissão à lógica, tanto do capital 
como do patriarcado. Isso não menospreza de forma alguma as 
experiências específicas das artesãs envolvidas na pesquisa. Pelo contrário, 
as narrativas abordadas aqui materializam as experiências de inúmeras 
mulheres, extrapolando o espaço privado e visibilizando uma diversidade 
de situações que não são nada individuais nem privadas. Trata-se de um 
processo de ‘coletivizar’ as experiências femininas. 

A prática educativa emancipadora, crítica, dialógica e humilde no 
sentido de valorizar os saberes já construídos pelas mulheres, pode 
contribuir no processo de emancipação feminina, pois tanto a economia 
solidária como a educação popular e o feminismo partem de saberes e 
significados construídos pelas próprias envolvidas, e não de um saber e 
conhecimento já pronto e formulado que, muitas vezes, não é significativo 
para o grupo.  

Sendo assim, a concepção educativa proposta é de uma educação 
que coloque a realidade das mulheres como conteúdo problematizador, 
que se dá em torno da relação das pessoas com o mundo, nunca o ser 

                                                             
3 Neste artigo, publicado em um periódico brasileiro, Josso faz um levantamento 
histórico da construção da metodologia da pesquisa-formação. A referência 
completa encontra-se no final do artigo. 
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humano isolado desse mundo, mas em permanente relação. É 
problematizando o mundo do trabalho, da produção artesanal, das 
vivências femininas, enfim, o mundo da cultura ocidental e do patriarcado, 
que podemos vislumbrar um futuro emancipador para as mulheres. 

Nessa proposta pedagógica e metodológica é importante perceber 
o processo de construção histórica das experiências, dos acúmulos feitos 
pelos seres humanos e do seu inacabamento. Como afirmou Freire na obra 
Professora sim, tia não: “Humildemente, é bom admitir que somos todos 
seres humanos, por isso, inacabados. Não somos perfeitos e infalíveis” 
(FREIRE, 1998, p. 82).  

É nessa perspectiva que percebemos o cooperativismo baseado nos 
princípios da economia solidária, pois é nas próprias contradições e limites 
da forma de produção capitalista que se constroem indícios de novas 
relações produtivas e de uma nova cultura, e que nessas novas formas se 
desenvolvem também novas relações e práticas educativas, estabelecendo 
novos vínculos entre trabalho, educação e sociedade. 

No que se refere à articulação entre o trabalho artesanal e o 
feminismo, se olharmos com mais atenção a história das famílias no Brasil, 
veremos que a socialização feminina passava pelo rigor e pela disciplina do 
aprendizado de ‘trabalhos manuais’, materializados enquanto técnicas 
como bordado, crochê, tricô e outras, realizados nos espaços domésticos e 
no exercício da maternidade, como tarefas para “ocupar as mulheres”. 
Esse processo de aprendizagem se dava muitas vezes na própria escola ou 
em outros espaços institucionalizados, como em igrejas, por exemplo. Em 
vista desses exemplos históricos, muitas mulheres na contemporaneidade 
passaram a rejeitar esses aprendizados em prol da luta por um processo de 
emancipação feminino.  

Pensamos que a grande questão que se coloca é a seguinte: a 
atividade artesanal pode auxiliar num processo que vise à emancipação e a 
autonomia feminina? Ou, ao contrário, é uma ferramenta utilizada pela 
sociedade patriarcal que visa a alienação da mulher, utilizada para mantê-
la fora dos espaços produtivos formais e também dos espaços públicos em 
geral, mantendo-a confinada nos espaços domésticos?  

Cèlia Amorós (1994), em sua abordagem sobre as concepções 
ideológicas do masculino e do feminino, recorre às concepções sobre os 
espaços privado e público. Dito dessa forma – público e privado – pode dar 
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a impressão de que tratamos aqui de algo dicotomizado e a-histórico, mas 
devemos ter claro que essas concepções têm assumido conotações muito 
distintas em cada época histórica.  

Amorós defende uma cidadania igualitária para ambos os sexos, 
mas admite que homens e mulheres tem ocupado posições bem distintas 
na sociedade, o que tem dificultado por parte das mulheres o exercício de 
seus direitos de cidadãs. Desenvolve a ideia de que é a partir do público 
que as pessoas se reconhecem e são reconhecidas como sujeitos. De 
acordo com essa lógica, no espaço público os sujeitos se encontram como 
iguais, enfim, é ali que o contrato social se estabelece. Relegadas ao 
espaço privado, as mulheres estão excluídas do contrato, não exercendo a 
igualdade.  

Embora Amorós admita que em todas as épocas históricas os 
espaços privado e público tem assumido diferentes características, 
identifica uma semelhança importante entre os diversos períodos, qual 
seja, que as atividades socialmente mais valorizadas, as que possuem 
maior prestígio são realizadas por homens. E são exatamente essas 
atividades que constituem o espaço público. Portanto, para uma atividade 
ser valorizada, há a necessidade dela se tornar pública e visível. 

Ao contrário, as atividades ditas femininas, e que são as 
desenvolvidas em espaços privados, são as mais desvalorizadas 
socialmente, entre elas podemos situar o artesanato. Seja qual for o 
conteúdo, não são visibilizadas (ou são pouco visibilizadas) e, 
consequentemente, pouco valorizadas publicamente.  

Portanto, nos espaços privados, como não há visibilidade, não 
foram criados parâmetros de diferenciação, como os de competência, por 
exemplo. Em função desses aspectos, Célia Amorós desenvolveu o 
conceito de ‘indiscernibilidade’ como característico do espaço privado. 
Trata-se da impossibilidade de se discernir entre boas donas-de-casa ou 
cuidadoras, por exemplo. Isso se dá pela falta de critérios na caracterização 
dos espaços privados, já que esses são invisíveis, pois estão fora dos 
espaços públicos. Dessa forma, o espaço privado sendo indiscernível, as 
mulheres não são iguais, mas idênticas, “porque es um espacio em el cual 
no hay nada substantivo que repartir em cuanto a poder ni em cuanto a 
prestigio ni em cuanto a reconicimiento, porque son las mujeres las 
repartidas ya em este espacio”. (1994, p.26). 
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Dessa forma, o espaço público se caracteriza como o espaço dos 
iguais (onde a cidadania se instala como precursora da igualdade social) e o 
espaço privado se caracteriza como sendo o espaço das idênticas, onde 
não há a possibilidade de instauração de princípios de igualdade social. 

Para las mujeres el espacio de las idênticas se identifica com el espacio de 
lo privado porque, en razón de las tareas mismas a las que históricamente 
se las ha condicionado, al estar en un espacio de no-relevancia están 
condenadas a la indiscernibilidad, no tienen por qué tener un sello propio , 
no tienen por qué marcar un ubi diferencial, susceptible de ser valorado 
de acuerdo con grados: es, por lo tanto, un espacio de indiferenciación. Es 
“lo indefinido” per se, el genérico por excelência [...] (AMORÓS, 1994, 
p.28)4 

Sendo assim, trazemos um importante questionamento já 
levantado por Amorós (1994) e que sintetiza a luta pela emancipação 
feminina na atualidade, que é basicamente o seguinte: Qual protagonismo 
histórico podem ter as mulheres se a história tem sido precisamente a do 
espaço público, do que se vê e, portanto, daquilo que se pode registrar, 
gravar, narrar, enfim, deixar uma memória? 

 Os dados da referida investigação apontaram que a experiência 
coletiva proporcionada pelo cooperativismo tem feito com que o 
artesanato produzido pelas mulheres cooperadas saia dos seus espaços 
privados de produção e ‘circule’ em espaços públicos. Essa passagem do 
privado para o público tem papel fundamental quando se pensa no 
artesanato como possibilidade emancipatória, não apenas no aspecto 
econômico (enquanto produtos artesanais que passam a ‘circular’ no 
mercado), mas também enquanto formação política para as artesãs, em 
função da experiência coletiva proporcionada pela cooperativa. São 
vivências que, uma vez compartilhadas no grupo aumentam os horizontes 
dessas mulheres que, dessa forma, ressignificam suas próprias trajetórias 
pessoais. Assim, a experiência no coletivo torna-se uma aprendizagem que 
extrapola as aprendizagens históricas do espaço doméstico.  

Lagarde ressalta que uma nova cultura referente a gênero tem 
surgido a partir do paradigma patriarcal e frente a ele. Ela afirma que “en 
diferentes ámbitos de la vida han ocurrido cambios sociales, econômicos, 
jurídicos, políticos, científicos y culturales que han contribuído a la 
transformación esencial de la feminidad” (2005, p. 797). Esse processo tem 

                                                             
4  Aqui mantenho a citação da autora em espanhol, conforme a obra original.  



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
805                                                                                      [anais] 

ocorrido porque a feminilidade tem se constituído em um estado de 
constante transformação.  

Nos primórdios do movimento feminista se construiu a ideia da 
necessidade de se mudar o mundo para se erradicar a opressão sobre as 
mulheres, porque no mundo se encontrava o patriarcado e a opressão. 
Dessa forma, se concebia o mundo como algo distinto e separado da 
mulher e, portanto, a opressão do patriarcado era algo imposto e separado 
da condição feminina.  

Apesar dos limites desse pensamento, essa concepção feminista 
permitiu às mulheres criticar e revalorizar seu mundo e seu próprio ser. 
Mesmo a relação mulheres e mundo sendo percebida de forma binária, 
pela primeira vez as mulheres se conceberam como seres pertencentes ao 
mundo, de forma positiva, e não de forma negativa, desvalorizadas e 
vinculadas ao ‘menos’ e ao inferior. 

A partir do feminismo contemporâneo, tem sido possível 
desenvolver outra compreensão sobre as mulheres: que elas se constituem 
na síntese histórica de suas determinações sociais e culturais. Dessa forma, 
mundo e mulheres passam a estabelecer relações dialéticas entre si. 

 

Considerações Finais 

No caso investigado em Pelotas, a experiência coletiva 
proporcionada pelo cooperativismo, tem proporcionado uma maior 
visibilidade de suas produções em espaços públicos. Essa passagem do 
privado para o público tem papel fundamental quando se pensa no 
artesanato como possibilidade emancipatória. Na contracorrente de 
interpretações que percebem o artesanato como mais um instrumento de 
dominação feminina, essa experiência investigativa mostrou que eles 
podem ser poderosos instrumentos de criatividade, elaboração subjetiva e 
formação política coletiva, extrapolando, dessa forma, o espaço privado e 
a individualização. 

Portanto, é fundamental que a academia desenvolva e aprimore 
metodologias investigativas que se aproximem das vivências mais 
profundas das mulheres, pois grande parte de suas experiências de vida e 
de formação mais significativas são presentes ou advindas dos espaços 
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privados e, dessa forma, pouco visíveis. Creio que a pesquisa-formação 
pode se tornar grande aliada nessa perspectiva. 
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História oral e memória da justiça do trabalho: 
elaboração, realização e interpretação das entrevistas1 

  

Gabriel Eidelwein Silveira2 

  

Que o pesquisador de campo não desdenhe a teoria 

Jean-Claude Passeron, um autor muito caro em meu tipo de 
abordagem, defende a idéia de que a história e a sociologia têm o mesmo 
método, sequer seriam disciplinas separadas3. Elas são separadas para fins 
didáticos, mas, na verdade, o objeto delas é o mesmo: o processo social, 
que tem uma dimensão cronológica – é verdade –, mas que se constrói 
pela interpretação de acontecimentos e pelo estabelecimento de relações, 
tanto na história quanto na sociologia. 

Avaliando trabalhos de história oral sobre juízes do trabalho4, que 
são meu objeto de pesquisa, constato alguns problemas comuns, que às 
vezes conduzem à imprestabilidade do material para uma interpretação 
propriamente sociológica. Um destes problemas, para falar como 
Passeron, é a confusão entre duas sensibilidades bastante distintas: 

Poderíamos chamar a primeira de sensibilidade comemorativa ou 
narrativo-literária, que é aquela que fundamenta a idéia de narrar a 
“história bem contada” de um modelo exemplar de vida, por exemplo, de 
um ou outro juiz do trabalho, que teve toda uma trajetória e que se 
consagrou como defensor de alguma das tendências importantes dentro 
da Justiça do Trabalho. É compreensível que exista essa linha 

                                                             
1 Texto correspondente à apresentação realizada no dia 25/05/11 na UFPEL, 
revisado e adaptado pelo autor. Agradeço à Karina Lopes pelo competente 
trabalho de degravação. 
2 UFRGS. Mestre em Sociologia.  
3 Passeron, 1995. 
4 A maioria dos trabalhos recentes de história oral, envolvendo entrevistas com 
magistrados, são realizados por encomenda institucional do próprio Poder 
Judiciário, quando não são realizados pelo serviço de “documentação” ou 
“Memória” mantido dentro do órgão específico. No Rio Grande do sul, destaca-se, 
no âmbito da Justiça do Trabalho, o livro de Gomes e Pessanha (2010) e, no âmbito 
da Justiça Comum, o de Félix e Grijó (1999). 
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historiográfica mais comemorativa e festiva desses personagens 
importantes dentro do Estado, porque essas pesquisas geralmente são 
realizadas no âmbito do Estado, por encomenda, pelos Projetos de 
Memória da Justiça. Então – não obstante se sirvam do trabalho de 
profissionais honestos e competentes da área das ciências sociais –, estas 
pesquisas são feitas, muitas vezes, com objetivo de consagrar uma 
trajetória ou de legitimar certos padrões de exercício profissional, mais do 
que para fazer propriamente uma historiografia “científica” ou para 
contribuir para uma verdadeira compreensão dos fatos sociais tais como 
aconteceram. Esta constatação tem implicações éticas importantes. 

A outra sensibilidade é a propriamente histórico-sociológica, aquela 
que fundamenta a idéia de estabelecer a explicação causal dos fatos, o 
encadeamento causal dos fenômenos considerados, e de atribuir-lhes um 
sentido teórico. Se o analista confunde estas duas sensibilidades, a análise 
fica prejudicada. 

 Outro problema verificado, por vezes, nestes trabalhos de história 
oral, realizados com os juízes do trabalho e outros, é a evidente indefinição 
do modelo teórico referencial mobilizado pelo do entrevistador. O 
entrevistador vai ao campo sem qualquer modelo teórico definido a priori, 
sob o nobre pretexto de não impor a problemática ao entrevistado, para 
deixá-lo falar livremente, o que considera o único método para capturar a 
riqueza da experiência concreta realmente vivida pelo juiz entrevistado. 
Um trabalho verdadeiramente clínico! Porém, se lemos as entrevistas com 
a devida cautela, observamos que existe uma problemática teórica ali, 
embora mal definida e contraditória, uma problemática que as próprias 
perguntas suscitam. É uma problemática implícita, que não foi tratada 
metodologicamente (podendo conter contradições, elementos de senso 
comum, imprecisões, etc.), e que acaba enviesando todo um trabalho de 
construção do material de história oral. 

Este material poderia bem servir para uma boa análise sociológica, 
mas apenas servirá ao analista após o esforço deste em contornar os vieses 
decorrentes da ausência da necessária reflexão teórica a priori por parte 
do profissional de campo. 

 O terceiro problema verificado neste tipo de trabalho é a 
excessiva abertura do instrumento, aparentemente sem qualquer 
codificação prévia, sem qualquer trabalho prévio de especificação das 
relações que se pretende estabelecer ou testar. Tenho a sensação de que o 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
809                                                                                      [anais] 

entrevistador não tem em vista o tipo de hipótese que o sociólogo ou o 
historiador gostariam de testar. 

Assim, às vezes, eu tenho em mãos um material muito denso para 
analisar, realmente muitas folhas de papel, mas encontro pouca 
oportunidade de estabelecer de plano os critérios de pertinência. Onde 
estará, neste imenso texto, a frase que o entrevistado disse e que eu, na 
condição de analista social, poderei significar no âmbito da problemática 
teórica em questão? Trabalhar o material de história oral, para dar-lhe um 
uso sociológico, pode se tornar, desnecessariamente, bastante penoso. 

 

As virtudes de uma entrevista teoricamente orientada. 

Para solucionar este tipo de problema, recorrente nos trabalhos de 
história oral de cunho biográfico envolvendo os juízes do trabalho, minha 
proposta é que, antes das entrevistas, seja realizada a discussão teórica; 
que se estabeleça qual a teoria em jogo – mesmo que apenas para a auto-
elucidação do próprio pesquisador –, definindo-se tão claramente quanto 
possível quais os pressupostos teóricos que se está a mobilizar na 
entrevista. Além disso, proponho que o instrumento da pesquisa, ou seja, 
o roteiro das questões da entrevista, seja pautado basicamente nesta 
teoria bem definida – o que não impede que o instrumento seja bastante 
aberto! 

Neste sentido, um bom exemplo de instrumento é o modelo de 
entrevista utilizado por Bernard Lahire, nos seus Retratos Sociológicos5 – 
em que me inspirei em meu trabalho –, embora certamente existam 
outros bons exemplos a considerar. Trata-se de um roteiro de entrevista 
bem amplo, em que as questões são bem abertas, mas que possuem certa 
estruturação, contemplando várias grades, isto é, vários aspectos da vida 
do entrevistado: a experiência familiar, a experiência escolar, a militância 
política, a inserção acadêmica, a experiência religiosa. O material 
produzido segundo este roteiro, para trabalhar dentro de um esquema 
teórico de orientação bourdieusiana, permite estabelecer várias 
explicações interessantes, dentre as quais, por exemplo, em que 
momentos foram incorporados os sistemas de disposições individuais, o 

                                                             
5 Lahire, 2004. 
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quais, lá na frente (no futuro) podem aparecer, no nosso caso, como 
tomadas de posição judiciais, dentro de um espaço de tomadas de 
posições especificamente judiciais. No caso dos juízes do trabalho – apenas 
para esclarecer para vocês –, este espaço se define pela oposição entre os 
juízes técnicos e os juízes politizados, podendo estes se inserir na vertente 
marxista ou na garantista, e assim por diante. 

A preocupação inicial em definir claramente qual o modelo teórico 
que está sendo mobilizado é a condição para que os dados sejam 
produzidos de modo a viabilizar testes e comparações entre os vários casos 
estudados (as várias entrevistas com os diferentes juízes). Possibilita, além 
disso, realizar a ruptura com alguns pontos de vista nativos, ou seja, 
pontos de vista empíricos. Geralmente, os entrevistados têm uma 
narrativa própria da sua história, do seu contexto, a qual não pode ser 
tomada por nós, cientistas sociais, como sendo a própria explicação da 
história. Sua narrativa retrata uma “experiência vivida”, a qual possui valor 
enquanto tal, mas ela precisa ser reinterpretada no contexto das relações 
teoricamente significativas. Pode parecer frieza ou falta de humanidade, 
mas trata-se apenas de uma postura científica assumir que os 
“sentimentos” e as “opiniões” dos entrevistados dificilmente têm valor 
epistemológico. É verdade que, às vezes, um depoimento pode ser lido 
como uma explicação de cunho realmente histórico, mas, na maioria das 
vezes, a validade científica do testemunho esbarra no seu incontornável 
“ponto cego”, inerente ao fato de todo “ponto de vista” ser 
irremediavelmente parcial. Uma narrativa pode ser uma defesa contra um 
oponente imaginado ou real, uma posição militante, uma estratégia, etc. 
Temos que, dentro do contexto de relações, investigar o sentido objetivo 
das palavras declaradas, naquilo cada ator fala sobre si e sobre os outros, 
naquilo que ele assume e naquilo que ele esconde. 

 

Relato de experiência: uma pequena contribuição científica. 

Em minha análise sobre os juízes do trabalho, este tipo de 
preocupação – que não está isento de falhas, obviamente – contribuiu 
para alguns achados interessantes; e é justamente esta contribuição que 
eu quero trazer hoje. Tal é a virtude do cuidado metodológico de articular 
a entrevista, que produz o material de história oral, com a teoria 
sociológica.  
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Trata-se de um achado de pesquisa a noção de que, nos 80, houve 
uma verdadeira fundação carismática6 da Justiça do Trabalho, no sentido 
weberiano, em que os atores principais foram os juízes do trabalho 
marxistas. Discursos de cunho marxista apareceram nas entrevistas e foi 
necessário “enquadrá-los” em um marco temporal em que a Justiça do 
Trabalho ainda não era legitimada no “espaço das justiças”, em razão da 
dominância da ideologia civilista, ou seja, do critério tradicional de 
definição do que é ser “um bom juiz”. 

Foi possível identificar também o momento de crise do marxismo 
judicial, o qual aparece nas minhas entrevistas, de modo claro em, pelo 
menos, duas situações: quando os juízes mais jovens reputam os antigos 
juízes marxistas como “jurássicos” ou “ultrapassados”; e quando um juiz de 
meia idade oculta (não se sabe se deliberadamente ou não) o seu passado 
de militância marxista (o qual é flagrado conjunturalmente por outros 
meios além da entrevista), para manifestar de forma mais aberta e 
ostensiva uma adesão à doutrina dos direitos humanos trabalhistas – o que 
denota que ele percebeu o momento de crise do marxismo e tomou outro 
caminho. 

Além disso, foi possível estabelecer algumas das complexas relações 
entre o marxismo judicial e o garantismo jurídico7. Aparentemente haveria 
alguma contradição neste jogo duplo. O garantismo é uma doutrina 
jurídica, uma vertente interpretativa do direito estatal. Logo, ele pode 
fazer parte do discurso judicial propriamente jurídico – isto é, pode 
aparecer nos processos como fundamento das decisões. Diferentemente, o 
marxismo de raiz é totalmente antijurídico e antiestatal. Por ser uma 
linguagem estritamente filosófica e política, não se lhe reserva muito 
espaço dentro de uma argumentação propriamente jurídica. Assim, os 
juízes marxistas, quando falavam de problemas jurídicos propriamente 
ditos, por exemplo, dentro dos processos judiciais, se manifestavam 
dentro da linha do garantismo jurídico. Por isso, o discurso garantista 
aparece, nas entrevistas, como o único que possibilita a uma pessoa, sem 

                                                             
6 Um campo jurídico tem uma fundação carismática, empreendida por veteranos 
de peso político, os quais são desafiados pelos jovens tecnocratas. Esta fórmula, 
que serviu perfeitamente à minha pesquisa, foi tomada de empréstimo de Dezalay 
e Garth (1995). 
 
7 O “garantismo jurídico” é pensado aqui no sentido de Ferrajoli (2010). 
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incorrer em contradições graves ou em crise de consciência, ser, ao mesmo 
tempo, marxista por ideologia e juiz estatal8. Isso aparecia nos discursos 
dos juízes: quando falávamos de política, eles eram marxistas (falavam em 
luta de classes ou em exploração do trabalho pelo capital, tratavam os 
capitalistas por inimigos, etc.); quando falávamos de direito, eu os 
enquadrava como garantistas (pois referiam-se aos direitos humanos, ao 
artigo 7º da Constituição, aos direitos fundamentais, à dignidade da pessoa 
humana, etc.). 

Por fim, esse cuidado teórico prévio à realização das entrevistas 
ainda permitiu bem enquadrar os juízes mais jovens como tecnocratas. Os 
ultra-tecnicistas, que se posicionaram como juristas profissionais e 
negaram a dimensão política da prática judicial, foram chamados de 
parnasianos jurídicos. Por influência destes, os jovens juízes, quando têm 
alguma formação política esquerdista, no momento de se manifestar nesse 
novo contexto de profissionalização tecnocrata, não falam mais na 
linguagem do marxismo, mas usam, ao contrário, uma linguagem técnico-
jurídica, para atualizar através dela as suas disposições pró-trabalhistas, 
nos processos – o que se entendeu por bem chamar de protecionismo 
técnico, em oposição ao parnasianismo jurídico ou tecnicismo puro. Eis o 
pensamento relacional em ação, na interpretação das variações dentro da 
semelhança reveladas no campo empírico9. 

Talvez a prova de que as categorias criadas, neste esforço ao 
mesmo tempo teórico e empírico, fazem algum sentido, seja o fato de que 
os juízes mais antigos, quando falam dos juízes jovens, os identificam como 
“neoliberais” – o que as entrevistas não referendaram de modo algum. 
Neste caso, não seria correto – e por isso eu insisto no trabalho teórico 
prévio à realização das entrevistas – tomar os depoimentos como sendo a 
própria explicação histórica, o que alguns trabalhos tomados em 
consideração fizeram inadvertidamente10. Os juízes antigos chamaram os 

                                                             
8 Evidetemente, o marxismo judicial já não é mais aquele marxismo ortodoxo, o 
qual pretendida a destruição do Estado e do direito com vistas à implantação da 
sociedade sem classes. O marxismo judicial é um marxismo de princípios, mas não 
de métodos, e ele existe dentro do Estado e pelo direito: mas o seu discurso 
jurídico tem a forma do garantismo jurídico. 
9 Um trabalho específico sobre a utilização do pensamento relacional está sendo 
organizado para publicação em breve. 
10 É o caso, por exemplo, de Gomes (2006). 
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juízes jovens de “neoliberais”, o que induziu alguns historiadores a cogitar 
da existência de uma tendência neoliberal na Justiça do Trabalho atual. Eu 
afirmo: a hipótese é falsa. Os juízes jovens – pelo menos os que eu 
entrevistei – não falaram em privatização do Estado, em desmantelamento 
dos direitos sociais, ou em qualquer outra idéia que eu pudesse identificar 
com aquilo que entendemos por neoliberalismo. 

Pelo contrário, três ou quatro dos dez juízes entrevistados, entre os 
mais jovens, disseram algo como: “nós estamos alheios à questão política, 
porque nós somos profissionais do direito; somos juristas e a política não 
nos diz respeito; se os antigos violavam o sentido da norma para proteger 
o empregado ainda mais do que o direito já protege, isso não nos diz 
respeito; nós aplicamos a norma tecnicamente, entendendo que o direito 
do trabalho já é suficientemente protetivo”. Não tem nada de neoliberal 
nisso! Trata-se de uma postura técnico-profissional, em oposição a uma 
postura politizada. Não existe juízo de valor no que eu digo: trata-se 
apenas de mapear as grandezas em jogo, nomeá-las e compará-las. 

Para concluir: o que eu extraio desta análise? A pessoa que realiza o 
importante trabalho da coleta de dados, entrevistando juízes ou outros 
agentes, fará um trabalho mais importante ainda, no sentido ser de mais 
útil para as ciências sociais, se tomar em conta, no momento da realização 
das entrevistas e mesmo no momento da elaboração do seu instrumento, 
o uso a posteriori que o intérprete, sociólogo ou historiador, deverá fazer 
do seu material. Uma entrevista teoricamente orientada é 
sociologicamente útil, por viabilizar a interpretação e o teste controlados, 
além de contribuir para a “ruptura”, que é o movimento epistemológico 
próprio da ciência. Contra uma separação arbitrária das áreas do 
conhecimento, o trabalho de campo e a interpretação, são momentos de 
um trabalho mutuamente referidos e dependentes um do outro. A coleta 
de dados é importantíssima, mas revela-se absoluta ou relativamente inútil 
todas as vezes em que o entrevistador desconsidera as polêmicas teóricas 
e os testes de variáveis que necessitam ser feitos, com o material que ele 
está produzindo, com o objetivo de resolver àquelas polêmicas teóricas. 
Que o profissional de campo e o intérprete, seja sociólogo ou historiador, 
pudessem trabalhar juntos! Obrigado. 

*** 

Audiência: Qual sua formação? Qual é efetivamente o seu objeto de 
estudo? 
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Gabriel: Embora minha graduação seja em direito, desde a 
faculdade me dedico à sociologia. Não possuo formação específica em 
história. A pesquisa sobre os juízes do trabalho foi objeto da dissertação de 
mestrado. O objeto da fala hoje – se me expressei bem – foi a entrevista 
sociológica. Defendi a utilidade científica de um trabalho de história oral 
teoricamente orientado. Obviamente, este não é o objeto da minha 
pesquisa, mas apenas uma pequena reflexão metodológica, uma humilde 
contribuição. Em minha pesquisa, os juízes do trabalho são construídos 
como “campo”, na orientação de Pierre Bourdieu, considerado um espaço 
relacional em que eles assumem posições e no qual se movem, realizando 
trajetórias. As posições assumidas e as trajetórias realizadas são 
interpretadas de modo relacional. 

Audiência: Como estabeleces tua tipologia? Como eram os juízes do 
trabalho no período da ditadura militar? 

Gabriel: Estabelecer uma tipologia é uma tarefa difícil. Os autores 
apresentam algumas divisões, em geral polarizadas em dois termos. Vamos 
ao campo e os juízes falam um monte de coisas. Nosso trabalho é 
estabelecer uma boa tipologia, que permita interpretar de modo 
teoricamente inteligente – relacional – o que os juízes declaram e as 
atitudes que eles manifestam. As divisões que estabeleci constituem 
apenas um modelo simplificado – não ignoro que devem existir outras 
importantes clivagens que o meu esquema simplesmente desconhece –, 
mas já é uma tentativa mais ou menos bem sucedida de estabelecer 
alguma inteligibilidade histórico-sociológica às posturas dos membros da 
Justiça do Trabalho. 

Por ora, desconheço, por exemplo, as nuances das variações dentro 
do perfil da magistratura do trabalho no período militar, além daquele 
modelo básico que opõe os “tradicionais” civilistas, então dominantes, aos 
pretendentes “marxistas”. Ainda pretendo examinar este tópico com 
maior vagar. 

Enfim, a periodização estabelecida em termos relacionais foi 
basicamente a seguinte: 

A Justiça do Trabalho, no Brasil, é fundada na década de 40, 
quando, por influência da justiça comum, federal e estadual, considerava-
se que ser “um bom juiz” era ser um juiz “neutro” e “imparcial”, conforme 
o modelo de Montesquieu. Na Justiça do Trabalho, já surgem juízes que 
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são assumidamente militantes, sendo alguns marxistas, e que defendem a 
causa trabalhista. Eles tomam partido politicamente, diferenciando-se dos 
juízes neutros do establishment. Contudo, até a década de 80, eles não 
tinham espaço para se legitimar no campo: é o que a literatura mostra e a 
gente constata. A constituição de 88 é o marco a partir do qual os juízes do 
trabalho ganham força e conseguem se colocar publicamente e de forma 
autorizada como defensores dos direitos sociais. A redemocratização do 
leste europeu, que é a dos modelos teóricos, é diferente da latino-
americana: a redemocratização brasileira não significou uma derrota das 
esquerdas, mas sim um novo fôlego às esquerdas trabalhistas. É no 
contexto da Constituição de 88 que os juízes do trabalho assumiram-se 
politicamente, seja como marxistas seja como garantistas. (Os discursos 
dos marxistas estão ligados às idéias de luta de classes, de resolver o 
problema da desigualdade econômica e assim por diante. Por sua vez, os 
garantistas estão absorvidos pela idéia de dar plena efetividade aos 
direitos fundamentais. Estes discursos – marxistas e garantistas – podem 
ser articulados de várias maneiras: mas eu faço questão de distingui-los 
bem, porque todo juiz marxista é garantista, mas nem todo garantista é 
marxista. Em especial, os jovens garantistas tendem a não ser marxistas.) A 
partir de meados dos anos 2000, começam a surgir juízes que são 
marcadamente mais técnicos e que têm a sua formação não no aparelho, 
não no sindicato, não na advocacia militante, mas nos cursinhos 
preparatórios para concursos de carreiras jurídicas. É nos cursinhos que se 
formam os juízes mais técnicos, juristas profissionais típicos, os quais 
denegam aquele antigo perfil judicial, tipicamente justrabalhista, que era o 
do juiz militante. 

Como produto da progressiva autonomização do campo jurídico em 
relação ao campo político, o processo de profissionalização tecnocrata do 
juiz do trabalho parece ser a faceta justrabalhista do processo de 
autonomização comum à maioria dos campos profissionais. O direito, na 
Justiça do Trabalho, também está sujeito a separar-se da política, para 
estabelecer o traço especificamente jurídico do papel jurisdicional. Aqueles 
que eram os verdadeiros fundadores da Justiça do Trabalho, que 
realizaram historicamente o traço distintivo desta magistratura especial 
como uma profissão de fé – os estandartes do princípio tutelar – 
começam, aos olhos dos jovens, a parecer pouco profissionais ou até 
pouco sérios. 
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Observamos, atualmente, alguns juízes do trabalho mais antigos 
“ficando para trás”, sendo chamados de antiquados e de jurássicos ou de 
coisa do estilo. Outros, porém, dentre os mais antigos, se reabilitam 
academicamente, concluindo o doutorado (mas não em disciplinas 
técnicas, já não sendo mais possível retornar aos fundamentos jurídicos, 
mas nas disciplinas filosóficas) e ressurgem das cinzas como fênix: são 
então chamados “os pensadores da Justiça do Trabalho” e são consagrados 
professores das disciplinas de propedêutica, dos princípios da Justiça do 
Trabalho, quiçá nesses mesmos cursinhos que os jovens parnasianos estão 
a cursar. Há ainda outras variações (como a conversão à advocacia, nossa 
versão da pantouflage, etc.). 

Audiência: Você diz que os magistrados marxistas “forçam” o 
princípio protetor. Como isso acontece? 

Gabriel: Os antigos forçavam o princípio protetor. Para ilustrá-lo, 
darei um exemplo simples. Entrevistei uma desembargadora do trabalho, 
hoje aposentada, e perguntei-lhe sobre uma questão bastante técnica: a 
prescrição aplicável às questões que envolvem dano moral decorrente de 
acidente do trabalho. Há uma norma bem clara no novo Código Civil que 
diz que é de 03 anos o prazo, quando foram reduzidos pelo Código Civil 
novo e tiver passado menos da metade do prazo da lei antiga. Quando já 
tiver passado mais da metade do prazo da lei antiga, então se adota o 
prazo da lei antiga, ou seja, 20 anos11. O critério é objetivo, é matemático. 
Mas a juíza em questão tinha uma maneira de interpretar diferente, que é 
considerada “forçada” pela maioria dos jovens tecnicistas. Ela falava mais 
ou menos nos seguintes termos: “Dano moral decorrente de acidente está 
ligado à dignidade da pessoa, logo, aos direitos fundamentais, que são 
imprescritíveis. Assim, eu não aplico prescrição nenhuma”. Que juízo fazer 
desta posição? Trata-se de uma magistrada com larga experiência jurídica, 
política e acadêmica. As posições sobre ela, colhidas dos informantes, 
variam muito. Muitos dizem que ela é um ícone, um pensador, um 
expoente da Justiça do Trabalho no mundo das idéias. Alguns, porém, 
dizem que ela é “louca”. O caso analisado elucida o funcionamento do 
campo: a posição ideologicamente forte dos antigos juízes marxistas, com 

                                                             
11 Ver artigos 2.028 e 206, §3º, inciso V, do Código Civil Brasileiro de 2002, e o 
artigo 177, do Código Civil de 1916. 
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ares de garantismo jurídico, e o descrédito que eles sofrem perante jovens 
tecnocratas. 

Audiência: Como o governo influencia na conformação de um perfil 
mais militante ou mais técnico dos juízes do trabalho? 

Gabriel: É uma pergunta muito difícil, porque diz respeito ao grau 
de autonomia do Poder Judiciário e, basicamente, põe em questão o 
funcionamento real das relações entre os Poderes, para além do mito da 
sua separação. Há muita coisa em jogo! Há vários pontos que importam 
aqui. Uma maneira de o governo controlar diretamente o perfil político-
profissional do Poder Judiciário está na nomeação direta dos membros das 
Cortes Superiores pelo Presidente da República, embora sempre com a 
ressalva básica de que o Ministro seja escolhido dentre pessoas com 
notório saber jurídico e reputação ilibada. Indiretamente, a nomeação 
política dos membros das Cortes Superiores tem efeitos notáveis, embora 
difíceis de medir, no padrão de decisões de todos os juízes dos Tribunais e 
das Varas. Ressalvando-se os juízes que decidem com base numa “ética da 
convicção”, ou seja, com base em valores próprios, sabemos que muitos 
juízes são “carreiristas”, isto é, têm a ambição pessoal de “subir na 
carreira”, atingindo os postos de desembargador e de ministro. Logo, se 
eles forem sensatos e coerentes, não ousarão decidir contrariamente à 
instância superior. Deste modo, exerce-se uma forma de controle pela 
hierarquia. 

Outra forma de controle do perfil judicial está no próprio 
recrutamento pelo concurso. Na medida em que os concursos são cada vez 
mais complexos tecnicamente, a tendência é o recrutamento de juízes 
tecnicistas. Contudo, desconheço a existência de algum estudo específico 
sobre a participação do governo na elaboração do programa dos concursos 
da magistratura. Ainda, a passagem pela Escola da Magistratura, como 
requisito da investidura, após aprovação no concurso público, tem o efeito 
de uniformizar as maneiras de pensar judiciais, através de uma 
doutrinação ortodoxa muito particular. É outra forma de controle pelo 
vértice. Há ainda o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza e baixa 
orientações com vigência nacional. Por fim, um controle bastante efetivo 
do perfil de juiz é aquele realizado através da definição dos critérios de 
promoção por merecimento. Mas esta questão da influência do governo é 
realmente muito difícil. Estou respondendo de modo genérico aqui. Ainda 
não articulei nem testei hipóteses a este respeito. 
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Audiência: A informalidade própria da Justiça do Trabalho contribui 
para um perfil de juiz menos jurídico e mais militante? 

Gabriel: Objetivamente, a “informalidade” importa mais aos juízes 
marxistas e garantistas, que ostentam uma concepção mais “substancial” 
do direito, em oposição à aplicação formalista da lei. Penso que a 
informalidade “facilita” uma atuação politizada da magistratura, mas não a 
produz. O que é decisivo na conformação de um perfil político-militante ou 
técnico-jurídico? É o padrão de experiência profissional, estudantil e 
política prévia ao ingresso na carreira. Diferente de há 20 anos, os jovens 
aprovados nos concursos de hoje têm poucas experiências de formação 
política, possuindo, em revés, larga experiência de formação técnica, 
sendo o cursinho preparatório para carreiras jurídicas o lócus fundamental 
de sua formação. Os antigos militantes, ao contrário, tinham sua formação 
no partido, no aparelho ou no movimento estudantil. Tomemos um caso 
emblemático estudado: uma juíza entrevistada participou da fundação do 
PCdoB, foi perseguida pela ditadura, foi presa três vezes. Quando ela 
ingressou na magistratura, assumiu uma postura bem politizada; e dizia: 
“Eu sou juíza do trabalho, não sou juíza do capital”. Com esse jogo de 
palavras, fica bem claro o peso da formação política que ela teve e que não 
é comum aos jovens de hoje. 

Quanto aos juízes jovens, existe uma discussão que consiste em 
saber se eles possuem a “vivência de mundo” necessária para assumir um 
cargo de tamanha responsabilidade. (Questão difícil! Nem sei se existe 
pessoa no mundo, jovem ou velha, que esteja pronta à responsabilidade 
de julgar com justiça e sabedoria.) Fala-se em “garotos de apartamento 
criados com a avó”, que não tiveram experiência de “chão de fábrica” ou 
de enfrentamento político sério, mas tão-só uma carga infinita de horas-
bunda-livro, isto é, de cadeira escolar e de estudos solitários. A exigência 
técnica do concurso é muito pesada. Assim, os candidatos mais fortes são 
aqueles jovens que não precisam trabalhar e que podem dedicar-se com 
exclusividade aos estudos (logo, que a família tem condições materiais de 
sustentá-los durante os dois, três ou quatro anos, pelos quais eles ficam 
fora do mercado de trabalho, apenas “tentando”) ou aqueles que 
trabalham como servidores jurídicos dentro da própria Justiça (e se 
orientam a partir desta experiência profissional para o concurso). O efeito 
é que os juízes estão cada vez mais técnicos, embora menos politizados. É 
um fato. Se é desejável ou não, não cabe ao sociólogo decidir. 
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Audiência: Quantas entrevistas você realizou e de quantas dispõe? 
Como você obteve acesso aos magistrados? 

Gabriel: Este é um ponto delicado, pois faço generalizações com 
base em poucos casos. Minha amostra não é representativa 
numericamente, mas passa pelos crivos metodológicos da tipicidade e da 
saturação, devido à diversidade da amostra (juízes com um ano de 
carreira, com 10 anos, com 20 anos, desembargadores, aposentados). Veja 
que realizei apenas dez entrevistas, embora em profundidade, para obter 
os resultados que relatei. Pretendo fazer mais entrevistas, para investigar 
novas questões (como aquela sobre o período militar), mas não creio que 
os perfis possam variar muito do padrão já constatado. No total, contando 
as minhas entrevistas e as de colegas, tenho em torno de 25 entrevistas 
para analisar. 

Obtive acesso aos magistrados por indicação pessoal de um a outro, 
aproveitando-me da minha condição de funcionário da Justiça e dos 
contatos que obtive nesta condição: pude encontrar alguns juízes várias 
vezes; pude ir à casa de alguns; alguns me ofereceram jantar e bebida, 
quando a entrevista foi longa e boa; outros, encontrei em cafés; alguns, 
infelizmente, tive que encontrar no próprio gabinete, entre um horário 
agendado e outro, e extrair a entrevista nesta condição desfavorável. 
Encerro por aqui. Obrigado aos colegas. 
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MONSENHOR LUIZ GONZAGA CHIERICHETTI (1905-1991) E A 
ANTIGA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 

EM PELOTAS: VIVÊNCIAS DE RELIGIOSIDADE POPULAR EM 
UM BAIRRO PORTUÁRIO 

Jonas Klug da Silveira1 

Alessandra Buriol Farinha2 

 

A presente comunicação visa, primeiramente, registrar 
depoimentos orais do sujeito em questão, Mons. Luiz Gonzaga Alfino 
Chierichetti, acerca da criação da antiga procissão fluvial de Nossa Senhora 
dos Navegantes, durante sua administração como pároco da Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus (1932-1957), no bairro do Porto, em Pelotas-RS. 
Havendo tais depoimentos sido recolhidos por mim ainda em minha 
adolescência, o trabalho assume um caráter indiretamente autobiográfico, 
inclusive pelo fato de várias informações complementares sobre o tema 
estarem ligadas a lembranças de familiares e amigos. Anos depois, em 
minha pesquisa de mestrado (SILVEIRA, 2006), realizada na linha de 
Imaginário, Cultura e Educação, do PPG da  FaE-UFPel, tive a oportunidade 
de aprofundar-me na metodologia de história de vida, através de 
entrevistas de caráter autobiográfico, em tema relacionado a minha área 
de atuação docente, a Música. 

O registro, em si, destas memórias, surgiu a partir da oportunidade 
de aportar informações para o projeto de ingresso na linha “Memória e 
Identidade Social” do, apresentado pela co-autora da presente 
comunicação, Alessandra Buriol Farinha (de quem fui professor da 
disciplina de Folclore Brasileiro, no Curso de Bacharelado em Turismo da 
UFPel), enfocando o tema da antiga procissão de Navegantes – em 
seqüência à temática da religiosidade popular desenvolvida em seu 
Trabalho do Conclusão de Curso, intitulado: Turismo Religioso na Quarta 
Colônia de Imigração Italiana: A Casa Museu João Luiz Pozzobon (FARINHA, 
2005), que envolveu também história oral. O projeto, ora aprovado, já 

                                                             
1 UFPel, Professor Assistente do Centro de Artes da UFPel; Mestre em Educação. 
2 UFPel, Mestranda do PPG em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPel, 
CAPES. 
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conta com expressiva coleta de material documental, cuja inclusão, ou 
menção, aqui, configura um terceiro aspecto da comunicação. 

Minha primeira referência ao “Padre Chierichetti” veio de minha 
mãe que, residindo de 1946 a 1962 nas proximidades da “Igreja do Porto” 
(como é chamada popularmente a Matriz do Sagrado Coração), tinha 
contato eventual com o pároco tanto na igreja como em residências de 
famílias do bairro. Após Chierichetti haver sido transferido da paróquia, em 
1958, só veio a encontrá-lo novamente em 1986, como capelão do Asilo de 
Mendigos, residindo em um apartamento próximo à instituição, em 
companhia de sua única irmã viva, Clementina. Tendo eu passado a residir 
com meus pais também naquelas proximidades, costumava encontrar na 
rua sua figura inesquecível, sempre trajando batina preta, sobretudo 
eclesiástico e chapéu romano. Cerca de dois anos depois, minha mãe quis 
visitá-lo, quando se proporcionou meu primeiro contato próximo com essa 
personagem de voz pausada e grave, sem qualquer afetação na 
conversação amigável de quem gosta de conviver e partilhar recordações, 
das quais guardo a lembrança nítida, reforçada em visitas subseqüentes, 
quando eu mesmo tomei a iniciativa de levar pessoas amigas a conhecê-lo. 

Quem sempre atendia ao interfone era D. Clementina, que recebia 
as visitas na sala, enquanto esperava que o Monsenhor se “compusesse”, 
vindo atender aos visitantes necessariamente de batina. Em uma dessas 
ocasiões, D. Clementina contou sobre a decisão firme e precoce de 
“Luizinho”, aos dez para onze anos, em ingressar no Seminário Provincial 
N. Senhora da Conceição, em São Leopoldo-RS, contando com o apoio do 
primeiro bispo de Pelotas, D. Francisco de Campos Barreto (1911-1920), 
seu padrinho de Crisma3. No seminário, Luiz cursaria o antigo ginásio, de 
seis anos, seguidos dos cursos superiores de Filosofia e Teologia. 
Costumava salientar que a formação no “Conceição” era qualificada por 
um freqüente intercâmbio de professores com a Universidade Gregoriana 
de Roma, sendo ambas instituições administradas pelos jesuítas. Por ter 
ingressado tão cedo, concluiu o curso teológico aos 22 anos, tendo sido 
necessária especial autorização papal para sua ordenação (em 2 de 

                                                             
3 Constando na lista de seminaristas da Diocese de Pelotas (em tabela anexa, sem 
número de página, do relatório geral diocesano publicado sob o título “Primeiro 
Lustro da Diocese de Pelotas”, em 1916.  
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fevereiro de 1928), uma vez que não havia completado a então idade 
canônica mínima de 23 anos. 

À altura de sua ordenação, já era bispo diocesano o cearense D. 
Joaquim Ferreira de Melo, cuja visão política e espiritual, aliada a um 
grande carisma pessoal, foi determinante para a definição dos rumos da 
diocese (1921-1940). Um episódio contado por Chierichetti revela algo 
desse perfil. Os frades franciscanos alemães que haviam acordado com o 
bispo assumir a paróquia de N. Senhora da Luz (cujo território era, então, 
um arrabalde em relação ao centro da cidade, estendendo-se, até a zona 
rural, ao norte, assim como à praia do Laranjal, a oeste), haviam desistido, 
de última hora, em prol de outra oferta. Nessa situação emergencial, D. 
Joaquim comunicou ao Pe. Chierichetti (ordenado havia poucos anos, e 
atuando como vigário cooperador da Catedral) que seria nomeado para o 
posto vago. Ao objetar este sua juventude e inexperiência pastoral para 
assumir uma paróquia tão vasta, além de pobre de recursos, responde-lhe 
o bispo: “Ora, meu filho, se você só batizar as crianças, já vai ter feito uma 
grande coisa!”. Os franciscanos, entretanto, voltaram atrás na decisão, e 
Chierichetti permaneceu pouco mais de um mês na Igreja da Luz. Havendo 
o pároco do Porto, Pe. José Antonino de Queiróz, sido nomeado secretário 
do Bispado, Chierichetti será designado para substituí-lo, com provisão 
inicial de um ano. A impressão que a resposta de D. Joaquim sobre os 
batizados lhe causou revela muito do perfil de sua atuação no Porto: intra-
muros, voltada a uma pastoral “sacramentalista” (em si, parcialmente de 
acordo com as diretrizes superiores da época) e fomentadora de sodalícios 
devocionais; fora isso, entretanto, em sentido contrário ao do catolicismo 
militante e proselitista que começa a surgir no Brasil através da Ação 
Católica4, Chierichetti se restringirá a iniciativas muito mais afeitas ao 

                                                             
4 A Igreja Católica no Brasil, já no final do Império (com o qual entraria em choque 
por questões ligadas ao Direito do Padroado) começara um processo de 
alinhamento com os moldes de Roma, o que significava um projeto de superação 
de uma vivência religiosa popular de caráter individual, devocional e pouco 
dogmática, em direção a uma fé coletiva, esclarecida, calcada na prática 
sacramental e, sobretudo, militante, agora devendo fazer frente ao novo Estado 
republicano, laico e positivista. O auge desse processo, que incluiu a supressão ou 
substituição das antigas irmandades de fiéis por associações “modernas” e sob 
forte controle clerical, culminou na implantação da Ação Católica, movimento 
idealizado pelo papa Pio XI como “capacitador” dos leigos como agentes 
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catolicismo popular luso-brasileiro, calcado no culto festivo aos santos e à 
Virgem Maria, que ele próprio haurira de seu ambiente familiar. 

A paróquia do Sagrado Coração de Jesus (como a da Luz) originou-
se do desmembramento da antiga paróquia (ou freguesia) de São Francisco 
de Paula, cuja criação, em 7 de julho de 1812, separando-a da de São 
Pedro do Rio Grande, deu origem à futura cidade de Pelotas. Por ocasião 
da designação de Pelotas como sede de bispado5, a paróquia (com a Matriz 
agora elevada a Catedral) ainda abrangia todo o município. A iniciativa de 
desmembrar-lhe uma fração, que partisse do Centro em direção ao 
perímetro urbano precisamente delimitado pelo canal São Gonçalo, 
revelava a preocupação do primeiro bispo em melhor atender 
pastoralmente a população desse território, de maioria operária e, em 
grande parte, de origem ou ascendência imigrante - portuguesa, 
principalmente, mas, também italiana, polonesa, tcheca, alemã - além da 
grande população negra. Era necessário, entretanto, o erguimento de um 
templo com dimensões adequadas, que se decidiu dedicar ao Sagrado 
Coração de Jesus. Para a construção dessa nova Matriz, foi fundamental o 
apoio financeiro de muitas famílias católicas tradicionais e abastadas, 
coincidindo com uma época de enorme expansão industrial e econômica 
da cidade. À época da publicação do “Primeiro Lustro”, o templo se 
encontrava ainda em construção, aparecendo aí o desenho de seu projeto 
arquitetônico original, depois parcialmente modificado. É citada, também, 
a doação da imagem de N. Sra. dos Navegantes, e a construção do 
respectivo altar (p. 287). Desde a fundação até a posse do Pe. Chierichetti, 
vários padres administraram a paróquia, contando, eventualmente, com 
um coadjutor. Sob a dinâmica administração do vigário-geral de D. 
Joaquim, Mons. Francisco Silvano de Souza, concretizaram-se as entidades 
educacionais ligadas à paróquia: a escola primária “Santa Filomena”, a 
“Escola Doméstica Santa Teresinha”, para a formação de empregadas, e a 
escola “Sagrado Coração de Jesus”, mantida pelos Irmãos Lassalistas do 

                                                                                                                                 
missionários em todos os segmentos sociais, enfocando principalmente a 
população masculina. 
5 Em 15 de agosto de 1910, o Papa Pio X criou a Província Eclesiástica do Rio 
Grande do Sul, elevando Porto Alegre a Sé Arquidiocesana, e dividindo o território 
do Estado em mais três dioceses, com sedes em Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. 
No ano seguinte, tomou posse o primeiro bispo nomeado, D. Francisco de Campos 
Barreto, oriundo de Campinas, para onde, aliás, foi transferido ao deixar a Diocese 
de Pelotas, após uma administração bastante conturbada. 
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Colégio Gonzaga (PARMAGNANI, 1995: 90). Simultaneamente, são criadas 
associações religiosas de fiéis, como o “Apostolado da Oração do Sagrado 
Coração de Jesus” (que apresentava a característica de congregar, sem 
grandes exigências, elementos de todas as classes e condições sociais), ou 
a Pia União das Filhas de Maria, (formada, porém, exclusivamente por 
moças solteiras, sob uma rígida vigilância moral). A Confraria de N. 
Senhora do Rosário, por sua vez, caracterizava-se por congregar moças e 
senhoras negras6.  

Tais associações, porém, ainda que reunissem um número 
expressivo de fiéis, não abarcavam a massa popular, pouco ou nada 
instruída em termos religiosos. É fundamentalmente visando falar ao 
sentimento religioso dessa classe de “fiéis” que o Pe. Chierichetti vai tomar 
sua primeira iniciativa como pároco, poucos dias após ser nomeado, em 
janeiro de 1932, dirigindo-se ao Capitão do Porto para solicitar-lhe 
permissão e apoio para a realização da procissão de Navegantes em 
caráter fluvial. É possível que o fato de ter recebido a ordenação sacerdotal 
em um dia 2 de fevereiro o identificasse com essa devoção tipicamente 
portuguesa7; fica claro, porém, de seu depoimento, que, uma vez que esta 
já existia na paróquia, convinha evidenciá-la fora dos limites do templo, 
como um elemento identificador e agregador do bairro como um todo. De 
fato, ao longo de quase quatro décadas, essa manifestação foi ainda mais 
além dos limites do bairro, tomando proporções somente superadas, em 
termos de multidão reunida, pelo antigo carnaval da Rua XV de Novembro, 
                                                             
6 Essa invocação mariana está historicamente ligada, no Brasil, ao associativismo 
negro. Tudo indica que essa Confraria, organizada já em moldes “modernos”, tenha 
sido criada em substituição à Irmandade homônima, fundada da catedral em 1831, 
e extinta em 1918, juntamente com a de N. S. da Boa Morte e Assunção (de 1829), 
ambas de negros e pardos (SILVA, 2011: 71), o que poderia ser interpretado como 
um processo de supressão sistemática do espaço conquistado pela população 
negra dentro da antiga Matriz da cidade, agora afastada para a nova paróquia do 
Porto, e “controlada” através de um outro modelo associativo.  
7 A referência mais antiga à devoção no Rio Grande do Sul se encontra na paróquia 
de S. José do Norte, cujo primeiro sodalício leigo foi precisamente a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora dos Navegantes, criada em 1815 e 
aprovada por provisão episcopal no ano seguinte (KÜHN, p. 131). A procissão, 
porém, já era realizada anteriormente, tendo-se comemorado seu bicentenário 
neste ano de 2011. A festa de Navegantes mais importante do estado é a de Porto 
Alegre, que iniciou em 1871 e reúne, atualmente, cerca de duzentas mil pessoas na 
procissão do dia 2 de fevereiro. 
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comparação feita por várias testemunhas. As manifestações de fé, os 
pagadores de promessas, principalmente levando crianças vestidas de 
anjos, constituem um quadro ainda vivo na memória popular. 

Examinando, recentemente, o primeiro Livro Tombo da Paróquia 
(pp. 67, 68) em busca do período exato de governo de Chierichetti, tive a 
surpresa de encontrar, de seu próprio punho, a narrativa da primeira festa 
de Navegantes: 

Janeiro de 1932. 

Pela vez primeira nesta cidade de Pelotas, celebrou-se com extraordinária 
imponência a festa de N. Sra. dos Navegantes. Foi iniciador das solenidades 
o delegado da Capitania do Porto, Sr. Capitão Ten. Jorge Alberto Carvalhal, a 
quem fica aqui registrado um voto de louvor; para a realização das festas 
concorreram as principais firmas estabelecidas no Porto, com as quais foi 
formada a comissão dos festejos. (...) Dia 31, às 10h, houve missa solene de 
N. Sra. dos Navegantes, após a bênção do barco miniatura “Pelotas”, doado 
pela comissão de festas e bento pelo Rvmo. Pároco, P. Luiz Gonzaga A. 
Chierichetti. (...) Às 15h30 saiu solene procissão com a imagem de N. Sra. 
dos Navegantes, levada em rico andor por marinheiros, pelas ruas Gomes 
Carneiro, Barroso, Benjamin Constant em direção ao cais. Aí se achavam 
atracadas dezenas de embarcações, que todas deveriam acompanhar a 
solene procissão marítima (sic)8 pela primeira vez aqui a realizar-se. Na 
embarcação em que ia Nossa Senhora tomaram parte o clero, as Filhas de 
Maria desta Matriz, todas uniformizadas, membros da comissão de festas e 
mais pessoas gradas. (...) Às 16h, sob a chefia geral do Capitão do Porto Sr. 
Capitão Ten. Jorge Alberto Carvalhal, começaram a pôr-se em movimento as 
embarcações, indo em frente, belamente embandeirada, a que levava o 
andor de N. Sra. dos Navegantes. Era incalculável a massa de povo que ia 
embarcada, vários milhares, extraordinária a multidão que se premia no 
cais, sendo de notar que, pelas margens, de quando em quando se via muita 
gente estacionada ou acompanhando até certos pontos, e ainda muitos 
autos. Era indizível a alegria do povo, grande a piedade e o entusiasmo, 
devendo-se salientar que em todo o percurso nada de anormal se tenha 
dado, graças a N. Senhora e à atividade do Sr. Capitão, com o concurso do 
policiamento. 

Deu volta a procissão à altura da “Boca do Arroio”. Ao desembarcar, o 
Rvmo. Pároco fez uma oração a N. Sra. dos Navegantes. De volta seguiu a 
procissão pelas ruas Benjamin Constant, Álvaro Chaves, Gomes Carneiro até 
a Matriz, onde foi dada a bênção do Santíssimo. 

À noite, a comissão fez queimar vários fogos de artifício de borde de uma 
das embarcações no Porto, enquanto uma banda de música executava 

                                                             
8 O termo “marítimo”, totalmente impróprio, aparece também nas estampas 
comemorativas encontradas. 
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peças na Praça Domingos Rodrigues, atraindo assim para aquele ponto 
enorme massa de povo. Fica aqui registrada essa relação quase completa, 
para que conste o que foi a primeira procissão de N. Sra. dos Navegantes 
feita no ‘S. Gonçalo’, na cidade de Pelotas” (p. 66, 67). 

Sobre a mencionada comissão de festas, é interessante comparar o 
registro encontrado em duas estampas (em tamanho grande, para serem 
emolduradas) distribuídas como lembrança, nos anos de 1937 e 1942, 
ambos situando a procissão em 1º de fevereiro. O primeiro enumera 
dezenove membros na comissão, onde se incluem duas empresas; o 
segundo, cinco anos depois, já passa a incluir setenta e seis nomes, sendo 
vinte e sete de empresas. É um dado numérico expressivo do vulto que tal 
manifestação tomou em pouco tempo, incentivando, inclusive, essa forma 
de “marketing” via gravuras religiosas9. 

Ainda das anotações do Livro Tombo da Paróquia, consta, no dia 5 
de fevereiro de 1933: “Festa solene de N. Sra. dos Navegantes. Antes de 
iniciar-se a missa, o Rvmo. Pároco procedeu à bênção do brigue-miniatura 
‘S. Francisco’, trabalho perfeito de antigos trabalhadores do trapiche S. 
Francisco, oferecido a N. Sra. dos Navegantes desta Matriz”. 
Coincidentemente, meses antes de examinar o registro, recolhi de uma 
depoente a informação de que esse segundo barco-andor fora executado 
por seu avô, ajudado por um filho do mesmo. A beleza e perfeição dessa 
peça me foram confirmadas pelo esposo de uma irmã de meu pai, que fez 
os estudos primários no colégio Santa Filomena, onde ficava guardada 
durante o ano. 

Sobre a data de realização da festa nos anos subseqüentes, vê-se 
claramente pelos registros no Livro Tombo que, por não ser ainda feriado 
municipal, realizava-se, normalmente, no fim-de-semana imediato: dias 04, 
03 e 10 de fevereiro, respectivamente, nos anos de 1934, 1935 e 1936, 
onde cessam os registros pelo fato de o pároco deixar de preencher o livro 
regularmente. Essa falha, assim como atrasos em outros registros 
paroquiais, será objeto de uma primeira advertência, de próprio punho e 
no mesmo livro, pelo terceiro bispo diocesano, D. Antônio Zattera (1942-
1977), ao registrar o parecer de sua primeira visita pastoral à paróquia, em 
1942. Chierichetti suprirá sumariamente a lacuna até a data, mas o mesmo 
problema (de incúria em relação aos registros paroquiais) se verifica na ata 

                                                             
9 Era usual, na época, imprimir propagandas no anverso de “santinhos”, desde as 
de remédios até as de candidatos políticos. 
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da segunda visita do bispo, em 1952. Nesse documento, Zattera é bem 
mais incisivo, inclusive sobre outros pontos: “Conhecemos a boa vontade 
do Rvmo. Pároco e muito o elogiamos, entretanto é indispensável um 
maior contato com o povo, especialmente para neutralizar melhor a 
nefasta difusão do espiritismo.” (p. 72). Ao que parece, não obstante sua 
inquestionável ortodoxia doutrinária, Chierichetti não se preocupava muito 
com o espiritismo, uma vez que não se negou a benzer solenemente 
(conforme uma testemunha presente à cerimônia) a gruta de N. Sra. de 
Lourdes erigida no pátio da residência da mais popular cartomante e mãe-
de-santo do bairro, a famosa Maria das Argolas, figura folclórica que 
desfilava pela cidade em automóvel com chauffeur particular. Em outras 
palavras, o pároco possuía a compreensão de que tais elementos de 
devoção constituíam o elo que prendiam ao catolicismo oficial uma grande 
parcela da população, herdeira de uma visão religiosa extremamente livre 
e mesclada a elementos sincréticos. Diga-se de passagem, por parte de 
praticantes da Umbanda e do Batuque (correspondente aproximado, no 
Rio Grande do Sul, ao Candomblé da Bahia), sempre existiu o sincretismo 
entre Nossa Senhora dos Navegantes e o orixá das águas, Iemanjá; e, se as 
manifestações religiosas afro-brasileiras (numa época em que chegaram a 
ser perseguidas pela polícia de Vargas no Estado Novo) ficavam à sombra 
diante da antiga grandiosidade da festa católica, hoje, em Pelotas, a festa 
de Navegantes já é concretamente assumida como a “Festa de Iemanjá”. 

O que fica patente da narrativa de Chierichetti é que sua principal 
preocupação consistia em incrementar elementos do culto dito “externo”: 
aumento do número de agremiações devocionais (Corte de São José, Pia 
União de Santa Teresinha, Associação do Menino Jesus); embelezamento 
do templo através, por exemplo, da contratação de um pintor muralista 
que executou símbolos alegóricos e ornamentos nas paredes (hoje, 
desaparecidos), e da aquisição de um grande número de imagens de 
santos ligados às questões de saúde e das profissões comuns aos 
paroquianos, como São Roque e São Sebastião, protetores contra as pestes 
e epidemias, Santa Luzia, das enfermidades oculares, Nossa Senhora do 
Bom Parto, das parturientes e parteiras ou Santo Isidro, dos lavradores, 
pelo fato de muitos quarteirões do bairro serem chácaras de verdureiros.  
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Ao completar seu jubileu de prata sacerdotal, em 1953, o Pe. 
Chierichetti recebeu o título honorífico de “Monsenhor”10. Na ocasião, 
inaugurou-se, à direita da porta principal da Matriz, na parede externa, 
uma placa de bronze (há poucos anos furtada por vândalos), imprimindo-
se “santinhos” comemorativos, com a fotografia do homenageado no 
verso. Não obstante, na terceira visita pastoral de D. Antônio à paróquia, 
em 1957, havendo identificado os mesmos problemas anteriores, o bispo 
registrou sua indignação em pesados termos no correspondente registro 
no Tombo, o que conduziu à medida extrema da remoção do pároco. Uma 
das reclamações de Zattera é que Chierichetti não dava atenção à parcela 
masculina da paróquia, por não existirem seções organizadas de “moços e 
homens” da Ação Católica. Esse dado é incongruente com duas 
informações. A primeira se refere ao “Grêmio São João Batista de La Salle” 
entidade formada por ex-alunos da Escola Sagrado Coração de Jesus, que 
tinham forte presença na vida paroquial (PARMAGNANI, 1995: 91). A 
outra, diz respeito à comissão da festa de Navegantes – formada 
basicamente por homens, muitos deles empresários – que, descontente 
com a transferência do pároco, se dissolveu por decisão unânime, não 
querendo colaborar com o sucessor de Chierichetti, Pe. Olavo Gasperin, 
que narra o episódio também Livro Tombo, em estilo literário e pintado 
em cores dramáticas. Ou seja, incontestavelmente, havia uma atuação 
masculina na paróquia, ainda que não baseada nos parâmetros do bispo. 
Perante o povo, entretanto, a transferência foi justificada pela autoridade 
diocesana como uma “promoção” do, agora, Monsenhor para uma 
paróquia, teoricamente, de mais prestígio: a de São Pedro, em Rio Grande, 
mais antiga do estado,11, dentro do princípio promoveatur ut amoveatur 
(“que seja promovido para poder ser removido”) – o que causou 
veementes protestos dos paroquianos, que ameaçaram sair em passeata 
ao palácio episcopal, ou entregar em massa os distintivos das associações 
                                                             
10 Tratamento dado, na Europa, aos bispos, mas, também, a eclesiásticos 
distinguidos com certos títulos ou “cargos” puramente honorários, concedidos em 
recompensa a serviços prestados, jubileus sacerdotais, etc. Normalmente, são 
solicitados a Roma pelo bispo diocesano do homenageado, o qual passa a poder 
usar insígnias correspondentes à “patente”. Não foi possível investigar qual o título 
específico concedido a Chierichetti. 
11 Não se pode confirmar se, em Rio Grande, Chierichetti acumularia à função de 
pároco o cargo canônico de vigário forâneo, espécie de delegado regional do bispo 
diocesano para despachos jurídicos como dispensas matrimoniais e outros, além de 
certa autoridade sobre o clero de sua respectiva comarca ou vara eclesiástica. 
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religiosas. Na verdade, o conflito entre Zattera e Chierichetti teria sido 
apenas um lance de um embate maior (conforme pude apreender do 
testemunho de um sacerdote antigo da Diocese) entre o clero que se 
considerava herdeiro do carisma “espiritual” de D. Joaquim, e os 
apoiadores da política “empresarial”12 de D. Antonio – tema que mereceria 
um trabalho à parte. Referências veladas a isso aparecem na biografia do 
antigo bispo, escrita pelo mencionado Mons. Souza, que dedica um 
capítulo aos “padres de D. Joaquim”. Após elogiar discretamente 
Chierichetti, narra que “circunstâncias especiais obrigaram-no a deixar a 
paróquia do Sagrado Coração de Jesus e se transferiu para a paróquia de 
São Pedro do Rio Grande13” (SOUSA, 1960, p. 57). Graças à citada fonte 
oral, pude constatar que Souza descreve outros fatos tremendamente 
conflituosos (em geral, represálias do bispo a padres “rebeldes”) através 
de eufemismos só compreensíveis para as testemunhas íntimas dos 
mesmos. 

Não obstante a problemática em torno da saída de Chierichetti, seu 
primeiro sucessor conseguiu reorganizar uma comissão e manter a festa de 
Navegantes em seu padrão primitivo, com pequenas mudanças ao longo 
de sua administração. O terceiro sucessor de Chierichetti, porém, Pe. 
Florêncio Lunelli, baseado em supostas normativas derivadas da reforma 
litúrgica estabelecida pelo Concílio Vaticano II, ordenou, junto com a 
retirada de praticamente todas as imagens de santos da igreja, o 
desmantelamento do altar de N. Senhora14, e o envio da imagem à capela 
da comunidade de pescadores da Colônia Z-3, que passou a sediar a festa. 
Essa mudança se enquadrava no novo modelo pastoral, influenciado pela 

                                                             
12 A visão empresarial de Zattera é um fato incontestável, testemunhado pelas 
obras concretas que deixou, como a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e o 
Instituto de Menores, além da iniciativa de concluir a reforma da Catedral, 
trazendo os italianos Emílio Sessa e Aldo Locatelli para a execução das pinturas que 
a transformaram no patrimônio cultural artístico e turístico que, hoje, representa 
para a cidade. 
13 A vaga da paróquia de S. Pedro proporcionou-se pela morte súbita, meses antes, 
de seu titular, Mons. Eurico de Melo Magalhães, também ele um dos grandes 
colaboradores de D. Joaquim. 
14 O altar foi doado à Feira da Fraternidade, onde foi adquirido pelo Sr. Oscar 
Urruti, artesão uruguaio radicado em Pelotas, que o foi desmanchando aos poucos, 
e empregando seus detalhes neo-góticos para a confecção de peças de artesanato, 
conforme depoimento do próprio, feito a mim, anos atrás. 
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Teologia da Libertação (TL), que visou a descentralização das paróquias em 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), como era o caso da nova sede da 
festa. No final da década de 1980, o novo bispo diocesano, D. Jayme 
Chemello (1977-2009), impôs uma nova e “oficial” devoção mariana na 
diocese, N. Senhora de Guadalupe, “padroeira das comunidades”. 
Indiretamente, esse foi o “golpe de misericórdia” na devoção a N. Senhora 
dos Navegantes, cuja procissão fluvial já havia passado, então, a apenas 
visitar o cais do porto (desativado, por sua vez, dentro do quadro de 
empobrecimento geral do bairro), sendo que, por fim, a própria imagem 
original da Virgem (referência material por excelência do fenômeno) 
deixou de participar da procissão. Não obstante algumas tentativas de 
revalorização, a data de 2 de fevereiro, em Pelotas, passou a ser 
eminentemente uma celebração dos cultos afro-brasileiros. 

Ocorre aí um fato interessante. A devoção mexicana a N. Senhora 
de Guadalupe, embora seja patrona oficial da América Latina, nada tinha a 
ver com a religiosidade popular local, sendo implantada em virtude de sua 
adoção como símbolo da “resistência dos oprimidos” pela TL, nos anos 
1970, dentro da tentativa dessa corrente de fundir a teoria marxista da 
luta de classes com elementos do catolicismo popular, e por estar 
relacionada a uma aparição da Virgem a um indígena (Juan Diego, hoje 
canonizado), em plena época da conquista do México pelos espanhóis 
(1531). Ao referir freqüentemente, porém, Maria como “mulher operária e 
lutadora”, o discurso da TL a despoja precisamente daquilo que estabelece 
o locus da Virgem na religiosidade popular, isto é: a dimensão arquetípica 
da “Grande Mãe”, geradora e nutridora, transposto das divindades 
femininas da antiguidade (BOYER, 2000). O que se pode perceber, 
entretanto, no desenvolvimento da devoção a Guadalupe em Pelotas 
(concretizada em uma grande romaria anual ao santuário construído na 
localidade da Cascata, 5º distrito) é a sua apropriação e re-significação 
popular, construindo com a mesma uma relação que poderia se comparar, 
de alguma forma, com a antiga devoção a Navegantes – “contornando”, 
portanto, as intenções ideológicas dos que a implantaram, e manifestando 
o poder simbólico da figura de Maria no imaginário coletivo, independente 
de sob qual roupagem. 

Do depoimento de Chierichetti, fica patente que a procissão de 
Navegantes era considerada por ele sua “grande obra”, referindo-se com 
mágoa ao seu desmantelamento, bem como às modificações feitas na 
Matriz do Porto, dentro da série de medidas arbitrárias, já elencadas, 
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cometidas pelas autoridades eclesiásticas sem qualquer respeito ao 
sentimento popular, nem consciência do inestimável valor desse 
patrimônio cultural imaterial. Por fim, é inevitável questionar-se como um 
sacerdote criticado por seu superior e por alguns colegas como inoperante, 
desleixado e relapso, construiu um carisma, ao longo de 26 anos de 
convívio com a população de um bairro (inclusive a não-católica), a ponto 
de sua despedida ter sido palco de cenas de “choro e desmaios15”. A 
resposta parece estar em essa população reconhecer, entre ela mesma e o 
pároco, um forte traço de identidade cultural (costumava gracejar que era 
“pelotense graças a Deus”) do qual derivava uma sensibilidade religiosa 
comum em torno de uma devoção mariana que, de certa maneira, 
colocava pastor e fiéis em um mesmo patamar diante do Sagrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Ainda segundo o relato do Pe. Gasperin, no Livro Tombo. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
833                                                                                      [anais] 

REFERÊNCIAS 

BOYER, Marie-France. Culto e imagem da Virgem. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2000. 

FARINHA, Alessandra Buriol. Turismo Religioso na Quarta Colônia de 
Imigração Italiana: A Casa Museu João Luiz Pozzobon (trabalho de 
conclusão de curso) Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, Faculdade 
de Administração e Turismo, 2005. 

GROETELAARS, Martien M. Quem é o Senhor do Bonfim? Petrópolis: 
Vozes, 1983. 

HASTENTEUFEL, Zeno. Dom Feliciano na Igreja do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: Livraria Editora Acadêmica, 1987. 

KÜHN, Fábio. “Um corpo, ainda que particular”: irmandades leigas e 
Ordens Terceiras no Rio Grande do Sul colonial. Revista História Unisinos, 
Maio/Agosto 2010, p. 121-134. Disponível em: 
http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/images/stories/pdfs_histo
ria/vol14n2/art02_kuhn.pdf 

PARMAGNANI, Jacob J.; RUEDELL, Otto e BERTUOL, Olírio. Cem anos de 
educação: memorial do Colégio Gonzaga. Porto Alegre: Palotti, 1995. 

____________. Primeiro lustro da Diocese de Pelotas. Pelotas: Tipografia 
do Centro, 1916. 

RUBERT, Arlindo. História da Igreja no Rio Grande do Sul. Vols. 1 e 2. Porto 
Alegre, EDIPUCRS, 1994. 

SOUZA, Mons. Francisco Silvano de. Dom Joaquim Ferreira de Melo: 
segundo bispo de Pelotas. 2ed. Caxias do Sul, São Paulo, 1964. 

SILVA, Fernanda Oliveira da. Os negros, a constituição de espaços para os 
seus e o entrelaçamento desses espaços: associações e identidades negras 
em Pelotas (1820-1943) (dissertação de Mestrado). Porto Alegre, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação 
em História, 2011. 

SILVEIRA, Jonas Klug da. Imagens de uma jornada: uma leitura da 
formação do artista-cantor (dissertação de Mestrado). Pelotas, 
Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Educação, Programa de 
Pós-Graduação em Educação, 2003. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
834                                                                                      [anais] 

NOS RELATOS DA HISTÓRIA ORAL: MEMÓRIAS SOBRE A 
CONTRIBUIÇÃO DA MITRA DIOCESANA DE PELOTAS E DE 

DOM ANTÔNIO ZATTERA NA CRIAÇÃO DA FACULDADE DE 
FILOSOFIA NA CIDADE DO RIO GRANDE, NA DÉCADA DE 1960 

Josiane Alves da Silveira* 

 

Pretende-se neste trabalho apresentar um recorte da pesquisa que 
ainda está em processo de construção sobre a Faculdade Católica de 
Filosofia de Rio Grande (1960-1969). Delimita-se como tema central a 
contribuição da Mitra Diocesana de Pelotas, entidade mantenedora da 
instituição em pesquisa, bem como do seu terceiro bispo, Dom Antônio 
Zattera (1899-1987), no desenvolvimento do ensino superior em Rio 
Grande, na década de 1960. Para tanto, utilizam-se partes das entrevistas 
realizadas com três professoras que vivenciaram o período de 
funcionamento da Faculdade de Filosofia, sendo que duas foram 
professoras dessa instituição, uma delas também foi diretora, e uma foi 
aluna.  

Dessas três entrevistas destacam-se os relatos que mencionam o 
tema central desse trabalho. Busca-se, com isso, analisar o que 
representou, na visão das entrevistadas, a atuação da Mitra Diocesana de 
Pelotas sobre o ensino superior do Rio Grande. Acredita-se que tal atuação 
favoreceu o desenvolvimento educacional na cidade, propiciando a 
formação superior das professoras primárias. Isso porque antes da criação 
da Faculdade de Filosofia não havia, na cidade do Rio Grande, cursos 
superiores voltados para formação docente. 

Esta reflexão justifica-se pela carência de estudos voltados para as 
realizações da Mitra Diocesana de Pelotas e de Dom Antônio Zattera sobre 
o ensino superior da cidade do Rio Grande.1 Embora alguns autores 

                                                             
* Universidade Federal de Pelotas, mestranda em Educação, Capes. 
1 Em 1910, Pelotas foi uma das três cidades do interior do Rio Grande do Sul, 
juntamente com Santa Maria e Uruguaiana, a receber uma Diocese. Maiores 
informações em Tambara (1995) e Amaral (2003). Até a década de 1960 a atuação 
católica em Rio Grande ainda estava subordinada a Diocese de Pelotas. Em 1971, 
Dom Antônio Zattera comunicou a notícia oficial da criação da nova Diocese do Rio 
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mencionem aspectos relacionados a esse trabalho, como Poersch (1970?, 
1975?) e Hammes (2005), percebeu-se que não há um aprofundamento 
dos temas relacionados ao ensino superior do Rio Grande, mas, sim, aos 
referentes à Universidade Católica de Pelotas e outras instituições 
pelotenses, beneficiadas pelo trabalho de Dom Antônio Zattera. Dessa 
forma busca-se expandir o olhar sobre o âmbito educacional, 
especificamente do ensino superior, que envolveu as duas cidades do 
interior Rio Grande do Sul, ou seja, Rio Grande e Pelotas. Ambas são 
historicamente reconhecidas, entre outros aspectos, pelo comércio 
marítimo e pelas charqueadas. No entanto, nesse texto, tais histórias que 
marcaram o contexto gaúcho, principalmente, no século XIX dão lugar à 
história educacional que envolve ambas as cidades na segunda metade do 
século XX. 

Ainda, torna-se importante destacar que as entrevistas foram 
baseadas na História Oral.2 Segundo Alberti (1989, p. 1), a História Oral, 
“[...] ora constitui método de investigação científica, ora fonte de pesquisa, 
ora ainda técnica de produção e tratamento de depoimentos gravados”. 
Tendo por base o estudo da autora, as entrevistas foram gravadas e depois 
transcritas, obtendo-se um conjunto de depoimentos que constituem o 
objeto de análise. Para tanto, utilizou-se um roteiro geral de entrevista 
com questões que foram enfatizadas em todas as entrevistas. Com isso, 
torna-se possível identificar divergências ou concordâncias a uma mesma 
pergunta, aprofundando-se as possibilidades de análise. Nesse tratamento 
dos dados coletados, “[...] o que interessa é justamente a possibilidade de 
comparar as diferentes versões dos entrevistados sobre o passado, tendo 
como ponto de partida e contraponto permanente aquilo que as fontes já 
existentes dizem sobre o assunto” (ALBERTI, 1989, p. 18). 

Acrescenta-se que para a elaboração desse trabalho foi realizado 
um recorte do roteiro geral, objetivando levantar, além da identificação 
das entrevistadas, os dados referentes à influência da Mitra Diocesana de 
Pelotas sobre a criação da Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande. 
Ainda, é importante destacar que todos os relatos aqui apresentados 

                                                                                                                                 
Grande, composta também por Santa Vitória do Palmar, São José do Norte e 
Mostardas (HAMMES, 2005, p. 192-193). 
2 Para um maior entendimento sobre a História Oral ver, entre outros, Alberti 
(1989, 2005), Corrêa (1978), Ferreira et al. (1994), Ferreira e Amado (1998) e Neves 
(2000). 
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foram revistos e seu uso foi autorizado pelas três entrevistadas ao 
assinarem um termo de cedência das informações. 

Ressalta-se também que a História Oral apresenta duas opções na 
escolha do tipo de entrevista a ser realizada. Uma é a entrevista temática, 
aquela que versa sobre a participação do entrevistado no tema escolhido 
como objeto principal; e a outra é a entrevista de história de vida, quando 
o centro de interesse é o próprio indivíduo da história. Porém, como 
explica Alberti (1989, p. 20): 

[...] a entrevista temática pode ser considerada _ como o é, por alguns 
autores _ uma entrevista de história de vida, já que seu conteúdo está 
ancorado à história de vida do depoente, ou, mais especificamente, a uma 
parte de sua vida – o assunto, ou o tema, sobre o qual é entrevistado. 

Com base em tal afirmativa, optou-se pela realização da entrevista 
temática sem deixar de privilegiar os dados biográficos do entrevistado. 
Isso porque a história de vida também ajuda a obter melhores resultados 
na entrevista, constituindo condição para iniciar-se a entrevista, com 
dados pessoais do entrevistado, e sugerindo questões antes não pensadas. 

Percebe-se que o trabalho com História Oral é dispendioso e requer 
dedicação do pesquisador. Conforme Alberti (2005, p. 189): 

Não se trata de sair com o gravador em punho e solicitar às pessoas que 
relatem suas vidas. É preciso ter bem claro por que, como e para que se 
fará uma entrevista utilizando história oral, e não adotar posturas 
ingênuas, como se imbuir da missão de “dar voz aos vencidos”, ou esquecer 
que toda entrevista é documento-monumento.  

O trabalho com História Oral exige do pesquisador responsabilidade 
científica. Ele não poderá sobrepor o seu ponto de vista sobre o do 
entrevistado, nem tratar o relato do entrevistado como portador da 
verdade. Deverá, sim, com respeito às opiniões do entrevistado, ser capaz 
de (des)construir conhecimentos, produzindo novos documentos 
contextualizados. Isso porque “o trabalho com história oral exige do 
pesquisador um elevado respeito pelo outro, por suas opiniões, atitudes e 
posições, por sua visão de mundo enfim” (ALBERTI, 1989, p. 6). Sobre os 
entrevistados, ressalta Neves (2000, p. 114): 

Cada pessoa é componente específico de um amálgama maior que é a 
coletividade. Portanto, cada depoente fornece informações e versões sobre 
si próprio e sobre o mundo no qual vive ou viveu. A história oral, em 
decorrência, é a arte do indivíduo, mas de um indivíduo socialmente 
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integrado. Desta forma, os relatos e testemunhos contêm em si um 
amálgama maior: o da identidade histórica. 

Toda pesquisa baseada na História Oral também sugere uma 
abordagem sobre a memória, pois a memória dos entrevistados será 
transformada em fonte de pesquisa. No entanto, torna-se importante 
destacar que a memória está sempre em processo de reconstrução.3 

Para o historiador Catroga (2001) a memória não é um mero 
registro pessoal. Ela é uma construção seletiva, assim como a História, que 
recebe sempre uma sobredeterminação social. Dessa forma, Catroga cita 
Ricoeur e Halbwachs para destacar que recordar é um ato de alteridade e 
que, portanto, a memória é coletiva. Em conformidade com estes autores, 
Catroga (2001, p. 45) ressalta que “ninguém se recorda exclusivamente de 
si mesmo”. 

Outro aspecto importante refere-se às relações entre a memória e a 
representação historiográfica do passado. Segundo Catroga (2001), a 
memória, aberta a dialética entre recordação e esquecimento, está 
vulnerável a deformações mesmo que inconscientes. Já a historiografia, a 
partir da análise crítica dos vestígios, busca “ressuscitar” com maior 
exatidão o passado, estimulada pelas inquietações do presente. No 
entanto, a historiografia, apesar de suas prevenções, também “se edifica 
entre silêncios e recalcamentos” (CATROGA, 2001, p. 57). 

Ambas, memória e historiografia também se aproximam. 
Constroem re-presentificações e ordenam os acontecimentos, oferecendo 
um novo olhar sobre o passado. Ainda, para combater a amnésia, elas 
lidam com o ausente, com o morto como diz Certeau, para fazer reviver o 
que já passou. Por isso, Catroga (2001, p. 58) ressalta que a historiografia é 
“filha da memória”, assim como a memória é “filha” da historiografia.  

Percebe-se que a memória como re-presentificação reflete no 
presente as representações do passado. Assim, pode-se dizer que a 
recordação (anamnesis) dá futuro tanto para o presente quanto para o 
passado. Enfim, a memória preserva as histórias, individuais e coletivas, 
salvando-as do esquecimento e da perda. Sendo assim, pode-se dizer que a 

                                                             
3 Conforme Perrot (1998) o problema da memória apresenta-se como um dos 
limites da História Oral. Isso porque a memória é sempre algo reconstruído em 
função das experiências do entrevistado. Maiores informações em Perrot (1998, p. 
358-359). 
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memória, assim como a História, funciona como antídoto do 
esquecimento, atualizando as lembranças do passado (CATROGA, 2001). 
Por tudo, a utilização da História Oral e de temáticas que a envolvem, 
como memórias e representações, apresentam-se como desafios a serem 
explorados. 

 

Entrevistas com professoras que vivenciaram o funcionamento da 
Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande 

É importante destacar que, as entrevistas foram realizadas na 
cidade do Rio Grande, em 2010, com três professoras aposentadas que 
vivenciaram o período de funcionamento da instituição em pesquisa. São 
elas: Alair Brandão Almeida, Ruth Valente Porto e Solange Grafulha de 
Carvalho Leitão. Dessas entrevistadas, duas foram professoras da 
Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande, uma delas também foi 
diretora, e a outra foi aluna. Essa aluna formou-se em Filosofia na primeira 
turma da Faculdade, no período de 1961 a 1964. 

Ressalta-se que as três professoras foram procuradas nas suas 
residências, onde depois de um primeiro contato, com a apresentação da 
proposta de entrevista, aceitaram, gentilmente, participar da pesquisa. 
Dessa forma, as entrevistas foram marcadas e realizadas conforme data e 
hora disponibilizados pelas entrevistadas. 

A primeira entrevistada foi a professora Solange Grafulha de 
Carvalho Leitão, com 73 anos de idade4. Sua experiência educacional e 
profissional em instituições vinculadas a Mitra Diocesana de Pelotas 
começou na Faculdade Católica de Filosofia de Pelotas, onde cursou 
Pedagogia, e depois de formada, em 1961, estendeu-se pela Faculdade 
Católica de Filosofia de Rio Grande, onde lecionou durante todo o período 
de funcionamento dessa instituição. Essas duas instituições foram 
fundamentais na sua carreira profissional.  

A Faculdade Católica de Filosofia de Pelotas proporcionou a 
formação superior da professora Solange. Residindo na cidade do Rio 
Grande desde os 10 anos de idade, tendo nascido em Porto Alegre, 
esclareceu: “Eu não poderia me afastar, mais do que me afastei, indo até 

                                                             
4 É importante ressaltar que, neste texto constam as idades das entrevistadas 
referentes às datas em que foram realizadas as entrevistas. 
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Pelotas. Porque Pelotas eu ia e voltava no mesmo dia” (15 out. 2010). Já a 
Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande proporcionou a estabilidade 
profissional dessa professora, pois todos os profissionais vinculados a essa 
Faculdade passaram a atuar, em 1969, mesmo sem concurso, na 
Universidade do Rio Grande. Disse a professora Solange: “não nos 
arrependemos, em absoluto, do sacrifício que na época fizemos [refere-se 
ao baixo salário] porque depois tivemos a melhoria, aí veio à 
compensação. Ergueu-se a Universidade, organizou-se, as coisas foram 
melhorando economicamente” (15 out. 2010). 

Percebe-se, nos dois relatos da professora Solange, o quanto a 
Mitra Diocesana de Pelotas trouxe benefícios educacionais as cidades de 
Pelotas e Rio Grande. Isso porque sem o desempenho da Mitra muitos não 
teriam tido acesso ao ensino superior, principalmente os que buscavam a 
formação docente. Cabe aqui também ressaltar o nome de Dom Antônio 
Zattera, figura central no desenvolvimento educacional das áreas de 
atuação da Mitra Diocesana, de 1942 a 1977, ficando conhecido como 
“Bispo da Educação”.5 

Segundo a professora Solange, Dom Antônio Zattera “era um 
homem muito dedicado a levantar a cultura do povo. Ele era um homem 
que queria que todos estudassem e que tivessem oportunidade de tirar 
curso superior” (15 out. 2010). Ainda, ao relatar sobre a formação tardia 
na cidade do Rio Grande de cursos voltados para formação docente em 
relação a outras cidades do Estado, destacou a mesma professora: “Se não 
fosse ele [Dom Antônio Zattera], ainda não vinha para cá [Rio Grande] tão 
cedo. Ele foi quem nos beneficiou porque ninguém se mexia. Só ele 
mesmo, na época” (15 out. 2010). Enfim, segundo a professora Solange, a 
criação da Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande proporcionou o 
“desenvolvimento cultural da cidade”.  

A segunda entrevista foi com a professora Ruth Valente Porto, com 
74 anos de idade. Essa professora e advogada rio-grandina, embora não 
seja católica, graduou-se nas duas Faculdades criadas pela Mitra Diocesana 
de Pelotas em Rio Grande, pois não havia outras que lhe interessassem na 
cidade. Então, cursou Filosofia, sendo da primeira turma da Faculdade 
Católica de Filosofia, e também a Faculdade de Direito “Clóvis Beviláqua”. 

                                                             
5 Maiores informações sobre Dom Antônio Zattera em: Hammes (2005). 
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Segundo a professora Ruth, como gosta de ser chamada, a criação da 
Faculdade de Filosofia na cidade: 

Foi muito bom e muito incentivado porque sentíamos falta de professores 
de 2° grau. Foi muito bom porque as pessoas ficaram motivadas a tirar um 
curso superior. Enquanto não tinha na cidade era muito difícil. [...] Na 
primeira [Faculdade voltada para formação docente] que teve eu fui porque 
meu pai e minha mãe não deixavam eu ir para fora... Eu tinha vontade de 
estudar e quando formou a Filosofa eu fui e depois o Direito também... A 
criação da Faculdade foi uma beleza. Tirei duas e fiquei muito satisfeita com 
as duas (27 out. 2010). 

Como já atuava no ensino primário, a professora Ruth esperava 
uma Faculdade em Rio Grande que pudesse dar continuidade a sua 
formação de normalista. Assim, logo que foi criada a Faculdade Católica de 
Filosofia, com os primeiros cursos de Pedagogia e Filosofia, ela optou por 
Filosofia. Segundo a mesma professora, a Mitra Diocesana de Pelotas “teve 
importância nesse sentido porque ela pagou os professores, conseguiu 
prédios das escolas religiosas. [...] A mitra foi à organizadora porque se não 
fosse ela não teria saído” (27 out. 2010).  

Assim como a professora Solange, a professora Ruth também 
reconheceu a importância do pioneirismo da Mitra Diocesana de Pelotas 
em relação ao ensino superior, voltado para a formação de professores, 
em Rio Grande. Tal empreendimento contribuiu não apenas para formação 
de professores, mas também para o desenvolvimento do ensino superior 
na cidade, com a criação de novos cursos que favoreceram a fundação da 
Universidade. 

Essa carência de ensino superior voltado para formação docente em 
Rio Grande, assim como em Pelotas e outras cidades do Rio Grande do Sul, 
foi percebida por Dom Antônio Zattera e mereceu sua atenção a partir da 
década de 1950. Destacou Hammes (2005, p. 181) sobre esse terceiro 
bispo de Pelotas: “Desde que assumiu a Diocese de Pelotas, o seu zelo 
apostólico apontava para o grande deficit educacional da cidade e da 
região, não havendo sequer uma Faculdade para a formação de 
professores”. A primeira cidade a beneficiar-se com o olhar atento desse 
“apóstolo da educação” foi Pelotas, seguida por Bagé e Rio Grande. 
Posteriormente foi a vez de Camaquã, São Gabriel e Jaguarão receberem 
cursos superiores vinculados a Mitra Diocesana de Pelotas.6 

                                                             
6 Maiores informações em: Poersch (1970?; 1975?). 
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Para finalizar este pequeno esboço sobre a ação educacional da 
Diocese de Pelotas em Rio Grande, destacam-se partes da última 
entrevista realizada com a professora Alair Brandão Almeida, de 81 anos. 
Além de professora, ela também foi diretora da Faculdade Católica de 
Filosofia de Rio Grande, de 1966 a 1969, e após a criação da Universidade 
do Rio Grande seguiu trabalhando nesta instituição.  

Com uma titulação diferenciada dos demais colegas de profissão, na 
época em que trabalhava a professora Alair, nascida no Espírito Santo, 
também foi beneficiada pela Diocese de Pelotas, pois ocupou cargos em 
vários níveis do ensino superior. Graduo-se em Pedagogia pela Faculdade 
Católica de Filosofia de Pelotas, quando residia em Rio Grande; concluiu 
três cursos de especialização, sendo um realizado em Pelotas e os outros 
dois em Rio Grande; e fez mestrado em Educação na UFRGS, indo residir 
em Porto Alegre. Retornou a Rio Grande após o término do mestrado e 
passou a atuar na Universidade. 

Segundo a professora Alair, a Mitra Diocesana de Pelotas “foi muito 
importante para a cultura rio-grandina. [...] E graças à criação da Filosofia 
nós temos a Universidade do Rio Grande porque integraram as cinco 
Faculdades...” (22 dez. 2010). Segue a mesma professora: “A mitra para 
quem seguia a Igreja aqui [em Rio Grande] foi muito importante. Dom 
Antônio Zattera foi uma pessoa que sempre esteve atenta a Filosofia” (22 
dez. 2010).7 

Ainda, falando sobre a vinculação da Faculdade de Filosofia a 
Universidade do Rio Grande, a professora Alair destacou que Dom Antônio 
Zattera só exigiu que se mantivesse a cadeira de religião. Acrescentou: “Foi 
a única coisa que ele pediu. Muitos comentários maldosos disseram que 
ele exigiu tanto de dinheiro, tudo mentira. Eu sei porque dirigi e foi para 
mim que ele passou a Filosofia para a Universidade” (22 dez. 2010). A 
mesma afirmação também foi destacada pela professora Solange que teve 
contato, mesmo que restrito, com Dom Antônio Zattera e ressaltou sua 
atuação educacional e religiosa. Tal afirmação é resumida nas seguintes 
palavras desta professora: “Ele foi fiel ao ideal dele, ao ideal pedagógico e 
religioso” (15 out. 2010). 

                                                             
7 Esta atenção de Dom Antônio Zattera a Filosofia explica-se pela sua formação 
seminarística, a qual atribui importância aos estudos de Filosofia e Teologia, entre 
outras matérias clássicas. Para maiores informações ler: Serbin (2008). 
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Sabe-se que a iniciativa de criação de cursos superiores voltados 
para formação docente na cidade do Rio Grande partiu da Diocese de 
Pelotas, juntamente com Dom Antônio Zattera. Portanto, cabe aqui 
destacar mais algumas linhas que definem, segundo Hammes (2005), a 
personalidade desse Bispo. É o que pode ser lido, a seguir: 

A singularidade de Dom Antônio era a sua determinação em pregar o 
Evangelho por meio de ações concretas. Como pastor do seu rebanho, sabia, 
como ninguém, as necessidades de suas ovelhas e não eram essas 
necessidades sentidas nem as soluções buscadas no ascetismo monacal da 
contemplação e do silêncio. A sua inquietude colocava-o no vórtice dos 
acontecimentos e no encalço das autoridades responsáveis para reivindicar, 
com sua peculiar insistência, aquilo que considerava de obrigação ser 
oferecido à coletividade que sempre dignamente representou (HAMMES, 
2005, p. 120). 

Não se pretende resumir nessa citação a verdadeira atuação de 
Dom Antônio Zattera, como Bispo de Pelotas, até porque isso não seria 
possível. Mas, sim, ressaltar parte de um trabalho que foi e ainda é 
reconhecido no Rio Grande. Como destacou a professora Solange: “Estou 
elogiando, não quero dizer que gostava tanto dele assim. Não é isso! Mas, 
tenho que reconhecer o valor dele na época” (15 out. 2010). Esse 
reconhecimento faz parte das memórias sobre Dom Antônio Zattera e 
acrescentam páginas importantes na sua história como “Bispo da 
Educação”, representando a região sul do Rio Grande do Sul, durante 35 
anos ininterruptamente.8 

Apesar de tudo, não se pode deixar de mencionar que por trás da 
preocupação da Igreja Católica com a criação de Faculdades e 
Universidades também estava sua preocupação em propagar sua 
mensagem religiosa e combater os contrários. Por isso Dom Antônio 
Zattera ao ceder as duas Faculdades criadas pela Mitra, de Filosofia e 

                                                             
8 O bispo Dom Antônio Zattera, juntamente com a Igreja Católica, também foi alvo 
de críticas no período em estudo. Em Amaral (2003) percebem-se várias críticas 
articuladas pelos alunos do Ginásio Pelotense, nas passeatas em comemoração ao 
“Dia do Gato Pelado”. Amaral (2003, p. 259, 287, 291 e 310) apresenta fotos de 
alunos nessas passeatas, com cartazes e quadros caricatos, que demonstram não 
só uma simples rivalidade aos representantes do Colégio Gonzaga, mas também 
um alerta para as contradições nos ideais católicos. Nesse sentido, Amaral (2002, p. 
20) afirma: “o principal alvo [dos Gatos Pelados] era a Igreja Católica, 
especialmente a figura do bispo diocesano, D. Antônio Zattera e, é claro, seus 
rivais, os Galinhas Gordas”. 
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Direito, a Universidade do Rio Grande pediu que se mantivesse a disciplina 
de Religião.9 

 

Considerações finais 

Enfim, nas três entrevistas percebeu-se a visão positiva do trabalho 
realizado pela Mitra Diocesana de Pelotas e pelo Bispo Dom Antônio 
Zattera na cidade do Rio Grande. Tal iniciativa beneficiou as professoras 
entrevistadas que estudaram nas Faculdades criadas pela Diocese e que 
depois tiveram a oportunidade de trabalhar na Faculdade de Filosofia, na 
Universidade e construir uma sólida carreira profissional. E mais do que 
beneficiar aqueles que estavam diretamente vinculados as Faculdades 
Católicas, a Mitra também contribuiu para erguer o nível cultural do Rio 
Grande, como bem destacaram as entrevistadas. 

Sabe-se que não se esgotam aqui as atuações da Diocese de 
Pelotas, nem de Dom Antônio Zattera sobre a cidade do Rio Grande, mas 
se inicia um trabalho de reflexão sobre a importância de memorar aqueles 
que fizeram história na educação superior do Rio Grande do Sul. Como 
destaca Corrêa (1978, p. 15) “cabe ao historiador oral obter memórias de 
pessoas vivas que sirvam de documento para o futuro; documentos que, 
em forma de memórias, se não forem extraídos rapidamente, se perderão 
definitivamente [...]”. Essa talvez seja a alternativa quando as portas que 
levam aos arquivos documentais estão cerradas para a pesquisa e suas 
chaves perdidas na amnésia da história. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 A idéia de criação de uma Universidade Católica no Brasil surgiu, em 1915, com o 
professor Eugênio de Barros Raja Gabaglia e foi concretizada, no Rio de Janeiro, por 
Leonel Franca, com o apoio de Dom Sebastião Leme, em 1940. Maiores 
informações em: Moura e Almeida (1977). 
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Relatos da Resistência ao Golpe e Ditadura Militar na Cidade 
de Pelotas. 

SILVEIRA, Marília Brandão Amaro da.1 

 

Este trabalho é uma discussão proposta a partir dos resultados da 
pesquisa desenvolvida durante o período de conclusão do curso de 
licenciatura em história pela Universidade Federal de Pelotas2, que 
estudou, através, principalmente, do relato de militantes, quais tarefas os 
diversos segmentos organizados propuseram para resistir à ditadura 
militar em Pelotas, uma cidade polo do interior, cercada por cidades 
enquadradas nas políticas repressivas de segurança nacional para zonas de 
fronteira3. Detenho-me aos anos de 1964, data do golpe militar, até o 
início da década de 1970, período em que as organizações políticas no país 
se fragmentaram ao máximo, devido à forte repressão resultante das 
políticas de 1968. 

Foram estudadas entrevistas de sete militantes, tentando abarcar 
as mais expressivas entre as diversas organizações e áreas de atuação. 
Desses, cinco depoimentos foram prestados à mim, especificamente para a 
pesquisa, partindo do ingresso na vida militante de cada entrevistado. 
Duas entrevistas foram gentilmente cedidas pelos professores Beatriz Ana 
Loner e Renato da Silva Della Vechia, que as coletaram para seus trabalhos 
de pós-graduação. 

Foram ouvidos a sra. Circe Maria Siqueira da Cunha, então militante 
de base da igreja e do movimento estudantil universitário; Sr Ápio Cláudio 
de Lima Antunes, advogado, professor expurgado da Faculdade de Direito 
de Pelotas em 1964, militante do PCB; Sr Carlos Alberto Telles Frank, 
militar expulso do exército, organizador da Frente de Ação Revolucionária 
Popular - FARP; Sra Vera Maria de Oliveira Lopes, atuante no movimento 
estudantil secundarista e, depois, universitário; Sr Manuel Luiz Vieira de 

                                                             
1 Licenciada pela Universidade Federal de Pelotas.  
2 SILVEIRA, Marília Brandão Amaro da. A Resistência ao Golpe e Ditadura militar 
em Pelotas. UFPel, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso e Licenciatura em 
História. 
3 Lei para as Cidades de Segurança Nacional: BRASIL. Texto da Lei nº 5.449, de 04 
de Junho de 1968 art. 1º, VII. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
847                                                                                      [anais] 

Souza Coelho, militante universitario e do PCdoB; Os srs Antonio Camelato 
Voltan e Alceu Salamoni, organizados na AP e articuladores de rotas de 
exílio de brasileiros para o Uruguai; 

Essas entrevistas narram as principais impressões sobre o período, 
o cotidiano das ações e são bastante emblemáticas da atuação 
diferenciada de cada organização e segmento mas, também, das diversas 
atividades desenvolvidas em unidade na cidade e, mesmo, articuladas com 
campanhas nacionais. 

Com a finalidade de, além de dar sustentabilidade ao roteiro de 
entrevistas, ter um panorama das atividades que aconteceram na cidade e 
suas repercussões, foram consultadas várias fontes, como as edições do 
principal jornal da cidade, o Diário Popular, que se encontram sob posse da 
Bibliotheca Pública Pelotense, dando maior atenção aos primeiros 
momentos do golpe militar, aos anos de eleições e a 1968 e início do ano 
de 1969, considerando a intensificação das atividades repressivas no 
período. Levou-se em consideração, evidentemente, que o jornal 
consultado foi um veículo oficial de imprensa, lembrando a ligação que os 
meios de comunicação tinham com a defesa da ditadura militar, através da 
censura imposta ou mesmo voluntaria. 

Discutir a ditadura militar na cidade de Pelotas justifica-se 
importante uma vez que as pesquisas históricas sobre o período começam 
a ganhar espaço, todavia, as pesquisas sobre a dinâmica das cidades que 
fogem aos grandes centros (principalmente Rio de Janeiro e São Paulo), 
são, ainda, restritas e, em grande maioria, tratam apenas das capitais de 
outros Estados. Porém, a cidade ofereceu importante resistência à 
ditadura militar. 

Em Pelotas a militancia de esquerda se encontrava bem articulada 
antes do golpe militar. Várias atividades foram desenvolvidas no início da 
década de 60: estão organizados os trabalhadores e os estudantes, há 
militância da Igreja, na câmara de vereadores, estão articulados os 
partidos, mesmo os clandestinos... 

São diversos os relatos de atividades desenvolvidas nos locais de 
trabalho, na comunidade acadêmica e, também, nos bairros, sendo, ao 
longo da década, incentivada uma organização no local de moradia, 
mesmo sob ditadura militar, como, por exemplo, nos contam o sr. Carlos 
Franck e o sr. Antônio Voltan. 
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Também a sra. Circe Cunha militava na periferia, nas Comunidades 
de Bairro, em atividade ligada à Igreja. Conta do trabalho que 
desenvolviam junto à população mais pobre e lembra que, já nos primeiros 
momentos do golpe, o trabalho da Igreja foi desarticulado e seus 
militantes foram perseguidos e ameaçados, os padres mais progressistas 
foram afastados e os espaços de militância controlados. Parte das ações 
para desestruturar a militância de esquerda partiu de dentro da Igreja, 
tendo a entrevistada relatado que membros da Igreja entravam em sua 
casa para vasculhar seus pertences. Depois, a entrevistada seguiu seu 
trabalho dentro da Universidade Federal de Pelotas, onde foi professora, 
tentando fazer projetos que colaborassem com as comunidade mais 
pobres, encontrando, todavia, também dentro da Universidade um espaço 
controlado por civis e militares que apoiavam o golpe. 

Também em Pelotas, assim como na capital do Estado, nos 
primeiros dias do golpe militar houve movimento para declarar apoio a 
Jango. Teve destaque a mobilização de estudantes e trabalhadores na Casa 
do Trabalhador, organizando cidadãos que quisessem oferecer resistência, 
declarando greves, tentando implementar a formação de Grupos dos 11, 
juntando informação, discutindo atividades, etc. A entrevistada sra. Vera 
Lopes lembra que se imaginava que a resistência iria ser forte, inclusive, 
que não se acreditava, em primeiro momento, na viabilidade de efetivação 
do golpe e apontou a desarticulação desse movimento - a exemplo do que 
aconteceu com diversos movimentos do país - ligada ao pedido de figuras 
públicas em não reagir, tal como o Jango, sendo marcante para a 
desmobilização sua ida ao exílio. Disse que a intenção na época era "ir para 
as últimas conseqüências" e que o exílio do presidente, pedindo para não 
oferecer resistência, ia de encontro às intenções dos grupos organizados 
nessa atividade. 

Segundo as matérias de jornais que falam sobre a chamada dos 
estudantes para a greve, através da UPES e da FAP, articuladas com a UNE 
e a UEE e a matéria sobre a mobilização dos trabalhadores, em assembléia 
geral, que também chamam greve, percebemos que as diferentes 
categorias mantém sua organização em segmentos – e não em um 
comando geral, por exemplo – mas, segundo o relato de Vera Lopes sobre 
a ação, podemos perceber como essa atividade foi um exemplo de 
construção em unidade, com ações conjuntas. 

Outra iniciativa de unidade para as organizações de oposição ao 
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golpe foi a Frente de Ação Revolucionária Popular, a FARP. Criada em 
Pelotas, funcionava com representação de diversas organizações, contou 
com a composição de segmentos de operários, ferroviários, portuários, de 
partidos como o PCB, PCdoB, ex trabalhistas etc., sendo organizada em 
diversos bairros e, sofrendo com a repressão, acabou articulada em outras 
cidades do interior do Estado. Esse fórum permitiu que os integrantes de 
organizações diferentes pudessem discutir algumas ações conjuntas, tendo 
objetivos muito definidos. Em unidade construíram atividades, adquiriram 
estrutura, etc. A partir do relato do sr. Carlos Franck sobre essa 
organização podemos perceber uma tentativa concreta de discussão entre 
as esquerdas para a organização da resistência e, também, de articulação 
com outras cidades. 

Nesse mesmo período também a Câmara de Vereadores de Pelotas 
apresentou oposição. Órgãos legislativos do país discutiram e, por vezes, 
condenaram o golpe, mas, enquanto a Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul foi em parte esvaziada, a Câmara de Vereadores votou por 
unanimidade repúdio ao golpe. Embora controversa em primeiro 
momento, a Câmara de Vereadores, assim como diversas instituições 
públicas, não prestaram-se para organizar a oposição em longo período. 
Todavia vereadores ainda discordassem da ditadura militar nos anos que 
se seguiram, foi desmobilizada a oposição nesse órgão legislativo, após 
diversas prisões de vereadores. Em especial, foram perseguidos 
vereadores do PR e PTB, o primeiro por acolher pessoas de reconhecida 
militância combativa – embora o partido não tivesse um projeto 
especificamente à esquerda serviu de legenda para vários partidos 
clandestinos - o outro por ter atuação destacada na luta pela legalidade.  

Também foi atacada a oposição organizada no ambiente 
universitário. Foram instaurados inquéritos, efetuadas intimidações, 
prisões e expurgos contra a comunidade acadêmica. Um dos primeiros 
atos de repressão foi a invasão do campus Capão do Leão, que ficou mais 
de uma semana cercado e controlado pelo exército, enquanto moradores 
do bairro, funcionários, alunos e professores eram levados presos para 
prestar depoimento, eram, ainda, feitas revistas nas casas e locais de 
trabalho, a fim de apurar possíveis "subversores". O principal alvo foram 
integrantes do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuária do 
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Sul, o IPEAS4. Nada consta no jornal da cidade sobre a ação, mas há vários 
relatos de militantes e, mesmo quem não sofreu com a repressão, lembra 
a sua repercussão: a desmobilização de Grupos de 11, a perseguição aos 
"brizolistas", tendo como alvo principal o PTB, e, mesmo, a perseguição ao 
próprio Brizola, que, em sua ida ao exílio para o Uruguai, teria passado por 
Pelotas e ficado no bairro.5 

 Ao longo dos anos, nas faculdades, professores, funcionários e 
estudantes foram perseguidos, acusados de "subversivos". A cidade teve a 
triste atuação de civís na colaboração para com a repressão, tendo três 
professores das Faculdades de Direito e Odontologia de Pelotas6, na época 
ligadas a URGS (hoje ligadas à UFPel), participado de comissões, julgando e 
expurgando seus pares, alunos e funcionários, das faculdades de Porto 
Alegre e Pelotas junto à professores da URGS de Porto Alegre e um 
representante militar. Ao todo, em 1964, foram 12 professores 
expurgados, sendo dois de Pelotas, da Faculdade de Direito. Mais tarde, 
em 1969, mais dois professores foram expurgados em Pelotas, sendo 
evidente as ligações com as políticas nacionais da "Operação Limpeza" de 
1964 e das políticas repressivas de 1968. 

O sr. Ápio Antunes, expurgado por essa comissão, respondia, na 
época, também à um IPM. O Inquérito Policial Militar também o acusava 
de "subversão" tal como a comissão, porém, foi culpado apenas pela 
comissão de expurgos, a que concluiu que alguns civis prestaram o serviço 
de, segundo suas palavras, "capachos dos militares". Entretanto, é possível 
supor que, mais do que querer "agradar" aos militares, eles próprios 
concordavam com os métodos utilizados e, mais, possivelmente foram 
importantes na delação, por conhecerem o ambiente universitário da 
cidade, afinal, não seria necessário que professores de Pelotas fossem 
convidados à comissão, sendo possível seguir trabalho, tanto na capital, 
quanto na subcomissão pelotense, apenas com os professores de Porto 

                                                             
4 Em 1962 as pesquisas da faculdade passaram a integrar o IPEAS, e, em 1972 foi 
criada a EMBRAPA segundo http://www.cppsul.embrapa.br/unidade/memoria. 
5 Embora hajam relatos da procura por Brizola na cidade, não há fontes concretas 
que apontem que se tenha utilizado, efetivamente, a cidade como rota para sua 
fuga. 
6 Segundo Diário Popular, 19 de setembro de 1964, pag 6. e Diário Popular,  26 de 
maio 64 pág. 8, são eles: Rosah Russomano de Mendonça Lima, Gastão Coelho 
Pureza Duarte e Delfim Mendes da Silveira. 
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Alegre. 

Corrobora com tal suposição o fato de um dos professor que 
atuaram na comissão, o sr. Delfim Mendes da Silveira, ter sido escolhido 
como primeiro reitor da recém fundada Universidade Federal de Pelotas, 
em 1969, exercendo cargo até 1977, demonstrando que, efetivamente, o 
professor foi considerado de confiança pelos militares e esteve disposto a 
implementar as políticas do governo na universidade. 

Temos, ainda, declarações de setores da sociedade civil, tal como o 
presidente da Associação Comercial de Pelotas, homenageando golpistas 
e, também, o prefeito, que declarou estar "preocupado unicamente em 
manter a ordem pública" e acertar providências concretas com setores 
ligados à segurança. São membros da Igreja controlando seus pares; civís 
dispostos a delatar e julgar outros servidores, seus colegas e alunos; 
setores organizados da sociedade declarando homenagem - o que, embora 
não demonstre o quão organizados em defesa do golpe estavam, 
demonstra que haviam apoiadores - e, ainda, o prefeito da cidade, que, 
embora não tenha tido posicionamento muito claro, foi conivente com o 
golpe militar, sendo, nos próximos anos, mais explícita a sua participação 
na ditadura, quando foi indiretamente escolhido vice-governador do Rio 
Grande do Sul, estando no cargo de 1971 à 1975. Torna-se evidente que 
parte da sociedade pelotense apoiou a iniciativa militar. Parte, mais que 
isso, se encarregou de combater a oposição e, ainda, figuras públicas da 
cidade participaram de governos militares, efetivando a implementação 
das políticas governamentais. 

Por outro lado, percebemos, também, através dos relatos, casos de 
solidariedade para com os militantes, de cidadãos que não tinham um 
envolvimento político. Diversos entrevistados narram que, quando 
perseguidos, contaram com o apoio de vizinhos, amigos e familiares, que 
se dirigiram às casas dos presos em apoio aos filhos e conjugues, 
procuraram informações sobre seus paradeiros, deram abrigo, etc. 

No ambiente de trabalho o sr. Antônio Voltan afirma ter sido muito 
correto por parte do SESC, onde trabalhava, tê-lo reintegrado quando o 
inquérito movido contra ele, após sua prisão, foi arquivado. Enquanto o sr. 
Alceu Salamoni lembra que Dom Antônio envolveu-se na sua procura e 
tentou entrar em contato quando estava na prisão, pois, quando foi preso, 
encontrava-se incomunicável e seus familiares não sabiam de seu 
paradeiro. Lembra, ainda, que Dom Antônio, responsável pela 
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Universidade Católica, onde era professor, ignorou ordem de demissão 
contra o sr. Salamoni, pois, como afirma nosso entrevistado, era um 
homem muito cioso de sua universidade, que prestou, ainda, solidariedade 
aos familiares. 

O sr. Ápio Antunes nos conta que, quando procurado pelo exército, 
recebeu apoio de seus vizinhos, que lhe deram abrigo e, especialmente, 
lembra como foi bem recebido em sua volta do exílio, com a anistia. 

O sr. Carlos Franck fala sobre o apoio que recebeu da igreja, onde 
conseguiu emprego e local para reunir militantes. Lembra, também, que 
nunca teve que pagar moradia enquanto fugia da repressão, pois sempre 
teve alguém que lhe "abriu a porta". A igreja também é citada em outros 
relatos, como o da entrevistada sr. Vera Lopes, que se recorda da 
participação dos dominicanos ao dar abrigo à quem partia em exílio. 

São colegas de trabalho, vizinhos, amigos, clérigos, prestando 
solidariedade, dando abrigo, apoio financeiro, ignorando ordens militares, 
etc. A própria repressão passou então a desgastar a ditadura militar 
perante, ao menos, parte da população que não organizava resistência ao 
golpe, mas que se solidarizou com os militantes e não concordou com a 
repressão. 

Além das prisões efetuadas na invasão do campus e contra 
vereadores e figuras públicas da política institucional, também foram 
perseguidos pela repressão diversos outros segmentos e, através do que 
podemos perceber na lista de presos, publicada em 1º de maio de 1964 no 
jornal Diário Popular, encontravam-se detidos lideranças como o 
presidente do Sindicato dos Estivadores, o presidente da Associação de 
Bairro do Fragata, estudantes e dois tenentes. Soma-se a isso civis que 
foram levados a interrogatório antes ou depois da data, como o 
entrevistado sr. Manoel Coelho, que não encontram-se na lista, mas que 
também foram atingidos. Os setores atingidos são diversos, provavelmente 
os mais ativos e organizados da população. Foram bastante 
"representativas" as prisões, afinal, não se tratou de uma perseguição a 
infratores das leis, mas da prisão de lideranças, para a desarticulação de 
movimentos e intimidação do maior número de pessoas. 

Devido às perseguições que sofreram neste primeiro momento, em 
1964, vários militantes partiram de Pelotas para o exílio no Uruguai. A 
entrevistada Vera Lopes contou que foram significativas as partidas, pois 
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se tratava de lideranças na cidade, em especial militantes com mais 
experiência, diz que não pertenciam a mesma geração que ela: enquanto 
ela era militante estudantil, os que partiram ao exílio, em geral, eram mais 
velhos e já eram alvo de perseguição política antes mesmo da ditadura 
militar, como no período do Estado Novo. O entrevistado sr. Ápio Antunes, 
citado por Vera Lopes, nos conta que ter sido expurgado de seu trabalho 
como professor da Faculdade de Direito, junto à ameaça de prisão que 
sofreu, fez com que tenha procurado o exílio, mesmo com as incertezas e 
limitações que resultava. 

Sem se quer ter passado por julgamento, vários dos entrevistados 
contam que tiveram significativas perdas, sendo penalizados, em alguns 
casos por ordem militar, em outros, por iniciativa de civis. O sr. Antônio 
Voltan não teve seu contrato renovado na Universidade Católica e teve sua 
atividade de advogado seriamente prejudicada, segundo lembra, devido ao 
medo que se tinha de recorrer à alguém que foi preso pela repressão. O sr. 
Alceu Salamoni acabou afastado das atividades em sala de aula, todavia 
tenha mantido o emprego, também foi afastado do cargo de direção de 
seu curso e perdeu o trabalho que efetivava no projeto "Desenvolvimento 
de Comunidades", em convênio da prefeitura com o Ministério do Interior. 
Também foi penalizado o sr. Carlos Franck, que foi expulso do exército 
enquanto o sr. Manuel Coelho também teve de partir ao exílio. 

As atividades de oposição nos anos que se seguiram foram de 
deslegitimação do governo militar, denunciando a pobreza, a tortura de 
presos, as más condições dos trabalhadores, a falta de democracia, em 
campanhas como a campanha contra o arrocho salarial, as campanhas de 
voto nulo, etc., através de pichações, jornais, manifestações... Nota-se que 
a luta por direitos não cessou, embora fragilizada, tendo continuidade, por 
exemplo, as atividades do dia 1º de Maio. 

Foram importantes à oposição os momentos de campanhas 
eleitorais, segundo percebemos através dos relatos e, mesmo, de algumas 
reportagens. O MDB organizou-se em torno de espaços institucionais, que 
eram severamente controlados e dificilmente conseguiram organizar uma 
oposição mais efetiva ao golpe, mas, em algum grau, canalizou os votos de 
descontentes com o governo militar, embora, evidentemente, não se trata 
de concluir que o índice de sucesso do MDB represente o número de 
descontentes com o regime, tendo de ser considerado, por exemplo, o 
carisma de determinados vereadores. 
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Todas as eleições tiveram resultados bastante próximos, em alguns 
casos inclusive controversos, tendo o MDB, inclusive, em algumas 
votações, elegido mais assentos nos órgãos legislativos do que a ARENA. 
Mas é especialmente importante como atividade da oposição o 
desempenho das campanhas por voto nulo, em especial a de 1970, cujos 
resultados foram realmente expressivos e geraram discussão inclusive no 
Diário Popular. De um eleitorado de 80504 votantes, os candidatos da 
ARENA somaram 61110 votos, enquanto os candidatos do MDB receberam 
55022. Foram 18225 votos nulos e 5929 votos brancos, mais do que 
suficiente para modificar a diferença de 6088 votos entre os dois partidos. 

O entrevistado sr. Antônio Voltan fala que a repercussão dessa 
campanha fez com que o exercício da expressão fosse mais tolerado nos 
anos que se seguiram. Também lembra da campanha o sr. Alceu Salamoni, 
que conta em detalhes como aconteceu, nos permitindo perceber a 
articulação de Pelotas com cidades do interior. Nos conta que os militantes 
de Pelotas, de diversas organizações, também fizeram a campanha em 
cidades menores, vizinhas, a fim de ampliar seu alcance, demonstrando o 
papel importante que a cidade tinha de referência na região. 

Uma atividade que, em específico, merece destaque é a articulação 
que as organizações da cidade tiveram nas rotas de exílio para o Uruguai. 
Por ser um pólo da zona sul do Rio Grande do Sul, de porte maior e bem 
articulada com outras cidades do interior e de fronteira e, também, com 
cidades uruguais, Pelotas desenvolveu função importante na rota de exílio 
para militantes de diversas partes do Brasil. Essa atividade é lembrada 
inclusive por militantes que não tiveram destacada atuação, pois foi de 
significativa importância.  

As fontes apontam, a respeito de um primeiro momento, 
principalmente em 1964, que a maioria de militantes que procuraram o 
exílio por Pelotas, sempre articulado com outras cidades, eram militantes 
mais velhos, de atuação reconhecida na cidade, enquanto, nos anos que se 
seguiram, a busca pelo exílio teve maior intensidade, principalmente após 
1968, devido à uma demanda causada pela edição do AI-5. Atingiu cada 
vez mais militantes, de diversos segmentos, envolvendo, por isso, vários 
colaboradores, de diferentes organizações, que se solidarizavam, ajudando 
militantes, inclusive de organizações diferentes das suas, mesmo que 
significasse correr o risco de serem identificados, apesar de terem forte 
esquema de segurança. Tem-se relatos da atividade ter sido desenvolvida 
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por diversas pessoas na cidade, em alguns poucos casos até mais por 
solidariedade do que por envolvimento político. 

Não apenas os militantes que desenvolviam suas atividades na 
cidade contribuíram para a articulação das rotas de exílio. O sr. Carlos 
Franck, depois de sua ida ao Paraná, em atividade de guerrilha, voltou ao 
Rio Grande do Sul, à cidade de Bagé, para a articular rota de exílio. 

O sr. Manuel Coelho colaborou também com a rota do exílio, 
mesmo não desenvolvendo atividade na cidade, quando encontrava-se 
exilado no Uruguai, sendo então um dos contatos que recebiam militantes. 
Chegou também a ajudar militantes uruguaios a buscarem exílio no Brasil, 
após o golpe militar no Uruguai, em 1973, embora não tenha sido em um 
grande número. A busca de exílio por uruguaios em Pelotas é outra 
questão peculiar à cidade, pois hoje há uma expressiva comunidade 
uruguaia, vinda, em grande parte, do período. A questão merece um 
estudo mais dedicado, porém, foge do período a que me propus a analisar. 

Também a repressão deu especial atenção à atividade na cidade. Já 
nos primeiros momentos do golpe, quando da busca por Brizola, se 
levantou suspeita do envolvimento do pelotense Moacyr Souza e da cidade 
ter feito parte da rota de fuga. 

Os srs. Antônio Voltan e Alceu Salamoni foram presos, em 1972, 
devido à atividade que desenvolviam na rota para o exílio. Sendo preso 
antes, o sr. Voltan foi levado para o quartel encapusado, onde sofreu 
agressões físicas, sendo transferido para outra unidade militar em Pelotas 
e, depois, para Porto Alegre, onde se seguiu a sessão de tortura. Ficou 
incomunicável e seus familiares não foram informados de seu paradeiro. 
Voltou a Pelotas, pouco depois, quando houve a prisão do sr. Salamoni, 
porém, na mesma noite, ambos foram levados à Porto Alegre, tendo o sr. 
Salamoni sofrido maus tratos, ficado incomunicável e com paradeiro 
desconhecido, tal como o sr. Voltan. A prisão dos dois se deu junto à prisão 
de diversos membros da AP, à qual pertenciam ambos, quando uma ação 
militar desmobilizou a organização das rotas para o exílio da qual 
participavam. A repressão atingiu duramente os dois entrevistados pois, 
mais que colaboradores, eram organizadores da atividade, sendo o sr. 
Voltan a liderança em Pelotas, tinham importantes informações e 
conhecimento do funcionamento da atividade. 
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Movimento Seringueiro: Articulação, discurso e 
enfrentamento (Acre -1970/1980) 

Tissiano da Silveira1 

 

O pesquisa em curso tem como proposta discutir a articulação dos 
seringueiros, nas década de 1970 e 1980, na região compreendida entre a 
fronteira do Acre e do Amazonas, na mesorregião de Boca do Acre, tendo a 
história oral como metodologia, assim utilizaremos principalmente os 
relatos de homens e mulheres, seringueiros e pequenos produtores desta 
região, e através destas falas pretendemos perceber a construção de um 
discurso de resistência utilizado durante os conflitos. Também utilizaremos 
como fontes jornais da região, nos detendo mais amiúde no jornal O 
Varadouro, editado em Rio Branco, no Acre, e no acervo fotográfico do 
Jornalista Elson Martins, que editou este jornal e cobriu os conflitos 
seringueiros também para outros jornais locais e para o Estado de S.Paulo.  

Para este trabalho é importante entendermos o contexto em que se 
encontravam os seringueiros. Pois quando a fronteira agropecuária se 
estende a região amazônica, encontra uma situação particular nos 
seringais, diferente do que se pensava, havia ali muita gente ocupando as 
terras, porém com uma lógica de ocupação que não significava 
benfeitorias como cercas, plantações e gado. Ali os homens e mulheres 
viam a floresta como suas casas, como espaço de interação cultural e não 
pensavam em sair dali, e então confrontos relativos a visões de mundo e 
usos dos recursos florestais tomam forma, e com isso começa também a 
organização dessas comunidades. O evento chamado Empate foi 
construído com uma estratégia de enfrentamento de posseiros e 
seringueiros contra a desocupação dos seringais. Um destes movimentos, 
ocorrido em Boca do Acre, no ano de 1979, levou mais de 300 pessoas a 
enfrentarem peões e jagunços2. Portando facões e foices se mobilizarem 
numa marcha aos acampamentos que resultou na expulsão destes peões e 
jagunços contratados para a derrubada visando a criação de pastagens 

                                                             
1 SILVEIRA, Tissiano. Universidade Federal de Santa Catarina, Mestrando em 
História, CNPq. 
2 Os trabalhadores que atuavam na derrubada geralmente estavam acompanhados 
de homens armados. 
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(Martins, 1979). Deste modo reabilitaram as colocações (unidades 
produtivas no seringal) aos seus moradores. 

Este evento, o Empate, está relacionado com um período local onde 
o movimento político dos seringueiros começa a ganhar força na região 
amazônica, principalmente com o início dos sindicatos rurais e com o 
surgimento de lideranças sindicais como Chico Mendes e Wilson Pinheiro, 
ambos assassinados no período estudado. Com os desdobramentos da 
política econômica brasileira na época do regime militar, e durante os anos 
em que se intensificaram as expulsões dos posseiros, nas décadas de 1970 
e 1980, também se intensificaram as reações dos seringueiros e assim 
ganham corpo os enfrentamentos. Destaca-se neste período a postura 
adotada pelas autoridades de segurança, que geralmente faziam vista 
grossa às ocorrências, ou então demonstravam abertamente que eram 
contrárias ao movimento de resistência dos seringueiros, lhes perseguindo, 
prendendo e processando, ou fingindo desconhecer seus algozes, não lhes 
aplicando a legislação pertinente. O Brasil vivia sob um regime de exceção 
e que se espraiava em todo o território, e apesar deste movimento surgir 
como uma reivindicação pela terra, rapidamente tornava-se mais amplo, 
sensibilizando vastos setores da sociedade, principalmente com a 
aproximação de estudantes universitários e de intelectuais de esquerda. 
Ainda que o número de apoiadores dos seringueiros crescesse 
exponencialmente, a violência dos fazendeiros aumentava às vistas do 
Estado. 

Após a decadência da borracha, as terras baratas dos antigos 
seringais se tornaram extremamente atraentes aos olhos dos fazendeiros 
radicados nas regiões Sul e Sudeste do País, por este motivo cada vez mais 
fazendeiros chegavam à Amazônia. Na verdade os grandes fazendeiros 
sequer compareciam no Acre, pois compravam extensas áreas de terras 
através de seus agentes, sem saber o que haveria nelas, se tais terras 
continham pessoas, árvores ou bichos pouco importava, porque lhes 
interessava a possibilidade de formar pastagens para criar gado e nada 
mais. O jeito para os seringueiros era se organizar, se o Estado não se 
interessava por esta problemática, a sua união era a solução, e o 
enfrentamento se tornou inevitável. 

O seringueiro, sujeito histórico e econômico, fazia parte de uma 
intrincada estrutura comercial e de uma complexa sociabilidade, relações 
que se formaram com aqueles que estavam na região e os outros que 
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chegavam em grandes levas oriundas principalmente do Ceará, ocupando 
grande parte da floresta (Martinello, 2004; Tocantins, 2001). E mesmo com 
seu espaço, em certa maneira determinado pelas estradas de seringa, e 
distante de seu vizinho, por até dias de caminhada, o seringueiro não 
estava em completo isolamento. Esta interpretação reflete um engano de 
alguns autores, porque além da rede comercial em que fazia parte, as 
famílias tendiam a se tornar numerosas, fruto de relações de parentesco 
que se ampliam com casamentos, por compadrio e agregados, e assim se 
mantiveram, resistindo ao momento de queda na produção e baixa dos 
preços da hévea através da diversificação de seus roçados, coletando o 
que a floresta lhes dava, colhendo a castanha, explorando a madeira e, de 
certo modo continuando a extração da hévea, ainda que em escala pouco 
significativa, se comparada com outrora (Marchesi, 2005; Weinstein, 1993; 
Wolff, 1999). Mesmo com a decadência dos seringais nos anos 1950, 
muitos igarapés3 e rios da Bacia dos Rios Acre e Juruá se encontravam 
ocupados por antigas colocações e casas de extrativistas, se muitos 
nordestinos voltaram para sua região quando diminuía a procura pela 
borracha, um número considerável ficou na região construindo um espaço 
vital para um grande contingente produtivo e de sociabilidades. 

Quando muitos seringalistas abandonaram a produção nos seringais 
devido ao baixo preço da borracha, os seringueiros desenvolveram uma 
“territorialidade seringueira”(Gonçalves, 2003), ficando em suas 
colocações e passando a ter uma relação de propriedade com a terra. E no 
momento em que o governo inicia uma forte campanha de ocupação da 
Amazônia e os seringalistas começam a vender suas terras a preços baixos 
para fazendeiros do sul e sudeste, a chegada dos novos donos da terra não 
foi pacífica. Não tendo interesse no extrativismo, pois a terra estava 
destinada a pecuária, os “paulistas”, como eram chamados os fazendeiros 
mesmo que fossem paranaenses, cariocas ou de outros lugares, trataram 
de iniciar a expulsão dos seringueiros e posseiros e a reação culminou num 
forte movimento com implicações políticas.  

Assim acredito que o seringueiro fez parte de um processo 
transformador, fez frente a forças econômicas e ao Estado porque ao 
longo de muitas décadas ele criou uma relação com a floresta muito 
diferente de tradicionais posseiros ou pequenos agricultores. A floresta 
oferecia a eles boa parte do que era o suficiente para a sua manutenção, 
                                                             
3 Braços estreitos de rios, geralmente ocorrem no interior da mata. 
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porque aprenderam a explorar a floresta como coletores, extrativistas, e 
quando perceberam que seriam expulsos isto não significou apenas a 
perda de suas terras mas de seu modo de vida, uma cultura, o que não era 
possível vivenciar numa cidade, num centro urbano. 

Nesta pesquisa a problematização da memória é um eixo condutor 
da construção da representação do Empate, seu conceito deverá ser 
discutido com aportes teóricos que a lançam numa condição de 
metodologia/objeto, pois além de ser um meio também é fruto de uma 
discussão teórica da história, esta condição da “memória” estará presente 
na pesquisa como representação coletiva, segundo o conceito de Maurice 
Halbwachs (1990), no qual a memória individual é considerada a partir de 
uma memória coletiva, onde a lembrança através de uma vivência dentro 
de um grupo pode ser reconstruída ou simulada, portanto este caráter de 
“invenção” da memória em função da coletividade em que um sujeito está 
inserido e também em função do tempo e espaço, em certa medida deve 
ser empregado como um dado metodológico. Esperamos também 
trabalhar o conceito de Pollak (1989) sobre o não-dito, sobre o 
esquecimento como fonte de informação, dado que analisar os motivos 
que levam os indivíduos a colocarem algumas memórias em zonas 
sombreadas, pode ser um importante caminho para a pesquisa em história 
oral. 

Recorrer a história oral é quase um processo natural para mim, pois 
minha atenção, desde quando comecei a pensar neste projeto, esteve 
voltada para a possibilidade de recolher lembranças de uma categoria, o 
seringueiro, mais ainda, de ter a possibilidade de construir uma memória 
da luta desta categoria, de mostrar uma idéia de resistência que surgiu na 
floresta, através da fala destes seringueiros, comprovando que suas 
reivindicações são originárias de sua história e relação com o meio, mesmo 
que estivessem conectadas a conjuntura regional e global, com 
características que apontam para um movimento com motivações 
genuinamente locais.  

Para tanto identifiquei nas reflexões de Alessandro Portelli (1996, 
1997) um caminho metodológico interessante para se fazer história oral, 
tendo esta a possibilidades que ultrapassam a narrativa, onde gestos, 
pausas e esquecimentos criam novos quadros interpretativos. Portelli não 
coloca a oralidade como excludente das fontes escritas, assim a 
“supervalorização das fontes orais terminam  por cancelar as qualidades 
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especificas, tornando estas fontes ou meros suportes  para  fontes  
tradicionais  escritas,  ou  cura  ilusória  para  todas  as  doenças”(Portelli, 
1997). 

Um ponto importante na pesquisa é perceber o que Montysuma 
(2006), citando Portelli, indica como uma possibilidade e um problema, 
que são diferença e igualdade, são os olhares lançados sobre o 
pesquisador, uma tentativa de identificar algo pelo entrevistado que 
poderá estabelecer um tipo de relação que levará a um bom trabalho ou a 
uma trava, o que definirá os rumos da entrevista. 

Esta pesquisa deverá compreender duas regiões: no município de 
Boca do Acre, no Amazonas e nos municípios do Acre, Rio Branco, Brasiléia 
e Xapuri, a distância não são grandes, 230 quilômetros separam Rio Branco 
de Boca do Acre, sendo que 190 deles numa estrada nova e bem 
conservada, com linhas de ônibus diárias; de Rio Branco para os demais a 
distância é de 190 quilômetros para Xapuri e mais 40 dali para chegar em 
Brasiléia. Nos arredores da primeira cidade provavelmente ainda se 
encontram muitas pessoas que participaram do Empate de 1979, sendo a 
área do acontecido próxima, 38 quilômetros. A outra cidade, Rio Branco e 
alguns municípios próximos foram palco da organização urbana de  
universitários e intelectuais de esquerda e da organização no campo dos 
seringueiros e sindicatos rurais. Na BR-364 estão dois municípios 
importantes, pois Brasiléia e Xapuri foram os primeiros a organizar seus 
sindicatos rurais no Acre e tiveram a frente deles lideranças de muita 
expressão e muito atuantes. 

Um aspecto simbólico muito interessante neste evento é a sua 
divulgação numa publicação local, o jornal Varadouro, tirando-o de sua 
localização rural para as discussões urbanas. A cidade, pelo menos 
parcialmente pois se tratava de um jornal alternativo em plena ditadura, 
tomava conhecimento da forte mobilização dos seringueiros, uma foto que 
estampava a capa da edição 15, junho de 1979, tomando quase toda a 
área, é iconográfica. Numa viagem, depois de três décadas, ao local onde a 
marcha passou, o autor da foto – que não só registrou este e outros 
eventos do movimento, tornou-se parte dele através de seus textos no 
jornal Varadouro e em alguns veículos da grande imprensa nacional, hoje é 
sem dúvidas uma das fontes mais procuradas quando se trata do 
movimento seringueiro – reencontrou alguns participantes e estes 
afirmaram que muitos deles ainda se encontram em suas antigas moradas, 
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muitos fazendeiros foram embora, não conseguindo fazer frente ao 
movimento de seringueiros e posseiros, assim algumas deles poderão ser 
entrevistados e através de sua memória (re)construir o significado desta 
imagem, que atravessou os anos de chumbo e está assentada num tempo 
de democracia, porém carente de uma movimentação popular com a 
legitimidade e proposta que os seringueiros tinham.  

Outra fonte valiosa que pretendo utilizar na pesquisa é o jornal 
Varadouro, que circulou entre os anos de 1977 e 1981, um jornal 
alternativo citado por Bernardo Kucinski como uma das poucas 
experiências amazônicas de “imprensa livre” durante o regime militar e 
que se tornou porta-voz do movimento seringueiro. Por sua condição de 
ser um jornal que incomodava, tinha uma tiragem irregular, apesar de ter 
sido planejado como mensal, teve apenas 24 números, sua coleção 
completa se encontra hoje na Biblioteca da Floresta, em Rio Branco, capital 
do estado do Acre. Uma justificativa para utilizar um periódico como fonte 
se encontra na autora Tania de Luca (2008), que em sua pesquisa para a 
publicação “A História da Imprensa no Brasil”, relata a importância do 
veículo para este fim, ela fala de sua opção por esta fonte: “Nós 
priorizaremos os periódicos como fontes. Analisando-os como 
documentos, não nos despreocuparemos com o debate teórico da História, 
pois assim garantimos o sentido da objetividade na pesquisa histórica”. E 
continua dizendo que os usos dos impressos periódicos ganhou especial 
destaque nas últimas décadas do século passado, quando os jornais 
passam a representar um espaço da modernidade, das discussões dos 
problemas da sociedade. 

Os planejamentos governamentais para a Amazônia apenas 
atendiam demandas externas e a criação de uma elite fundada na violência 
(Allegretti, 2002; Gonçalves, 2003). Mas também devemos pensar na 
reação de um grupo social que entronizava em sua luta pela posse da terra 
a permanência da floresta em pé como fonte de sustento e incorporava a 
defesa de seu modo de vida, a defesa de uma cultura seringueira, e da 
própria identidade da sociedade acreana, que partilhava de duas visões 
distintas sobre a floresta, uma que significava atraso ao desenvolvimento e 
as questões mais urbanas, outra que via no extrativismo e nos recursos 
florestais uma alternativa econômica para o estado. Estas visões 
conflituosas ainda se mantêm no Acre, porém os desdobramentos dos 
movimentos sociais moldaram uma sociedade que tem um forte discurso 
ambiental acoplado a ideia de desenvolvimento sustentável, ideia que 
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permeia as instituições governamentais e empresariais, configurando-se 
numa representação que é vista como uma identidade local por boa parte 
da população. 

Por fim, este projeto busca dar conta de algumas inquietações 
acadêmicas que me acompanham desde minha graduação, mais ainda, é 
também uma memória reescrita de meu pai, de meu avô, portanto, 
também me sinto parte desta reconstrução. Deixando de lado as “questões 
de dentro”, o trabalho busca entender as identidades seringueiras, 
identidades sob rasura como diz Stuart Hall, que só podem ser entendidas 
como construídas sobre outras, constituídas como estratégia num 
momento de conflito nos anos de 1970 e 1980 e depois se reconstruindo 
em novos contextos. Quando as Reservas Extrativistas se tornam uma 
realidade como modelos de uso da terra dos seringais, novas questões 
surgem, os conflitos se deslocam para outras esferas, as tensões se voltam 
também para dentro das comunidades, como o caso da pecuarização 
crescente na Reserva Chico Mendes, algo considerado inimaginável nos 
discursos circulantes entre os seringueiros nos anos pesquisados, e 
também inimaginável nos discursos dos líderes como Chico Mendes e 
Wilson Pinheiro. Espero encontrar nas falas, nos relatos recolhidos na 
pesquisa, os rastros que podem refazer as construções de uma sociedade 
fundada nos varadouros4 das florestas.  
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Memória esportiva em Rio Grande/RS: narrativas e 
experimentações em torno do basquetebol 

Viviane Teixeira Silveira1 

Mateus Trevisan França2 

 

Introdução 

Uma das principais justificativas dessa pesquisa dá-se por Rio 
Grande se tratar da cidade mais antiga do estado (RS), e apresentar traços 
culturais fortíssimos de clubes esportivos antigos que, por via de fatos e 
conquistas, traçaram uma história esportiva-cultural muito forte. Na 
atualidade esta história está relegada a um segundo plano pela população 
e pelas instituições responsáveis pela implementação de políticas 
esportivas. Assim, as memórias que por ali passaram, vão sendo deixadas 
para trás, perdendo-se com o tempo. 

Dar um retorno a comunidade rio grandina por meio desse estudo, 
escrever uma história “vista de baixo” pelas pessoas que vivenciaram e 
construíram um momento histórico numa cidade do interior do Brasil e, 
que por vezes, deixa de ter validade por não se tratar da “história de 
verdade”3 definem a importância desse estudo para diversas áreas do 
conhecimento acadêmico, como a História, a Educação Física, a Política 
Pública, a Educação, entre outras. 

Não pretendemos descobrir a verdade oficial, e sim fazer uma 
outra história a partir dos depoimentos coletados e cruzamentos com 
dados oficiais da história escrita. Pensamos em descrever os caminhos 
percorridos pelo basquetebol na cidade e a importância deste para a 

                                                             
1 Universidade Federal de Santa Catarina, Doutoranda em Ciências Humanas, 
Bolsista CNPq.  
2 Universidade Federal do Rio Grande, Licenciado. 
3 Entende-se por “história de verdade” os fatos históricos oficiais que por si só 
caracterizaram uma época de vitórias e conquistas desse esporte na cidade, no 
entanto vale ressaltar a importância da oralidade em descrever e resgatar fatos 
que permearam essas conquistas, que definem e demarcam uma época produtiva 
em relação a atualidade esportiva da cidade.  
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construção da memória do coletivo4 de pessoas que vivenciaram o esporte 
enquanto fenômeno social local, estadual e nacional. Nesse trabalho o 
enfoque será dado às pessoas que efetivamente praticaram o esporte – os 
atletas. 

Também buscamos apontar formas pelas quais as subjetividades5 
dos atores atravessados por esta história constituíram-se, ou seja, como se 
processam as memórias e lembranças individuais de acontecimentos que 
influenciaram direta e indiretamente a difusão, conquistas e, 
conseqüentemente, o atual desaparecimento dessa prática na cidade, 
através desses depoimentos e dos fatos descritos em documentos oficiais 
da época. Desta forma, buscamos mapear as memórias do basquetebol na 
cidade num dado período histórico. 

Rio Grande não se desvincula de um processo gradual de mudanças, 
principalmente quando falamos de produção e atividades no tempo 
disponível. Essa mudança está diretamente vinculada ao quadro de 
industrialização presente na cidade entre o fim do século XIX e início do 
século XX. 

O esporte começa sendo praticado pela classe empregadora dentro 
dos clubes, podendo apontar o Clube de Regatas Rio Grande (C.R.R.G) 
como um dos pioneiros nesse sentido. Cabendo aos sindicatos e clubes de 
trabalhadores a proliferação das práticas para o restante da cidade. 

Desta forma, questionamentos surgem quando pensamos no 
quadro atual do esporte na cidade: como e quanto aparece nos discursos 
de habitantes mais antigos a história de um basquetebol de sucesso e 
conquistas? Em que momento essa lembrança histórica apaga-se da 
atualidade de um esporte como esse na cidade? Porque esse histórico do 
basquetebol não tem visibilidade e importância na cultura esportiva atual? 
Como um passado com uma influência tão grande do esporte pôde se 
                                                             
4 Para mais, ver: HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 
2006. 
5 A subjetividade é entendida nesse estudo sob a perspectiva de sua produção, seja 
ela produzida por instâncias individuais, coletivas e/ou institucionais. Entendida 
também como plural na medida em que se constitui pelas reivindicações de uma 
singularidade subjetiva. Como bem define Guattari (1993, p.17): “o conjunto das 
condições que tornam possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam 
em posição de emergir como território existencial auto-referencial, na adjacência 
ou na relação de delimitação com uma alteridade em si mesma subjetiva”.  
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transformar num quadro de apagamento quase completo dessa cultura na 
cidade?  

 

O ethos esportivo reconfigura a cidade do Rio Grande 

Para entendermos a expansão do basquetebol nos clubes que 
iniciaram com a prática do remo e do “futebol de salão” e, posteriormente, 
foram a prática do basquete é preciso entender a história da cidade do Rio 
Grande, que conta com uma formação de luta e resistência, em 
detrimento do crescimento industrial, alavancado por grandes indústrias, 
pela criação da primeira refinaria de petróleo do país e, 
conseqüentemente, suas lutas feitas pelos movimentos sindicais e 
trabalhistas. 

Essa tradição de luta e resistência, construída no início da sua 
história e reafirmada nas lutas desenvolvidas pelos trabalhadores na 
primeira metade do século XX, até a primeira metade da década de 60, foi 
interrompida com o golpe militar de 1964, que perseguiu e baniu os seus 
opositores e desarticulou, como podemos hoje perceber, a memória da 
cidade. Rio Grande foi transformada em Área de Segurança Nacional. A 
cidade, bem como o país inteiro, sofreu um processo de “apagamento” de 
sua memória. 

Assim, como na esfera política e econômica, na social também 
foram sentidos os efeitos dessa mudança. Rio Grande, berço do 
basquetebol no Rio Grande do Sul; cenário das grandes corridas de rua, 
das provas de remo e natação, dos clubes de futebol, do “futebol de 
salão”, do vôlei e do handebol e suas grandes disputas que lotavam os 
estádios e os ginásios; dos grandes cinemas e teatros; berço de grandes 
artistas; terra do clube de futebol6 mais antigo do Brasil. Rio Grande vive 
hoje um “esvaziamento cultural” que causa perplexidade aos que 
conhecem sua história e percebem a importância dada a algumas 
atividades esportivas e suas emergências pioneiras no estado. 

Ex-atletas trazem em seus depoimentos a importância histórica que 
o esporte teve para cidade: Melik Curi (2009), bicampeão estadual pelo 

                                                             
6 Sport Clube Rio Grande (S.C.R.G). Para mais, ver: RIGO, Luiz Carlos. Memórias de 
um Futebol de Fronteira. Pelotas: Editora da UFPel, 2004. 
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Clube Regatas, descreve, “Podiam estar os nossos filhos aí participando, 
jogando, hoje tu tem esporte em Rio Grande? Com o futebol de salão 
aconteceu a mesma coisa, porque o Ipiranga parou, as disputas aí 
pararam! Não tem mais vôlei em Rio Grande!”.   

 

A oralidade como instrumento para a construção da memória esportiva  

Essa pesquisa utilizou os pressupostos teórico-metodológicos da 
história oral7, bem como de memória, depoimentos orais, fontes 
imagéticas e documentais. Através da memória somos capazes de destruir 
a relação dicotômica entre, ação e imaginação, corpo e mente. Através do 
ato de rememorar criamos, unificamos sentimentos (correlações de 
momentos passados) e ações presentes, dando vida a imaginação e um 
novo significado para aquela imagem/sensação do passado.   

Dessa forma tanto a memória nos seus espectros mais variados 
(memória individual, coletiva, histórica...), quanto a história oral podem se 
constituir em elementos de uma ciência revolucionária no sentido de que 
validam o empirismo, a subjetividade, o indivíduo, em detrimento ao 
sentido causal direto (causa/efeito previsto) pretendido em outros jeitos 
de se desfrutar a ciência. A memória rompe com a certeza das ciências 
“duras” e, portanto, também é vista com desconfiança. 

Os fatos que rememoramos têm correlações não apenas com aquilo 
que experimentamos enquanto atores, mas também com a sociedade 
onde se insere, ou seja, ao visitar um local estou em companhia de um 
livro que li sobre ele, ou sobre o mapa daquele local, ou sobre sua história, 
enfim muitas outras pessoas deixaram um legado de lembranças que 
indiretamente incidem sobre mim enquanto ator dessa visita ou enquanto 
rememorador dela num outro momento. Sendo assim, não 
necessariamente preciso de companheiros materiais e sensíveis para 
formar uma memória coletiva (HALBWACHS, 2006.). Por estar presente 
sem “estar presente” ela tem múltiplas utilizações e múltiplas formas de se 
manifestar tanto coletiva, quanto individualmente. Por via de recordações 
desses atores, toda a história desse coletivo pode parecer distante a um 

                                                             
7 Para mais, ver: FERREIRA, Marieta; AMADO, Janaína (Orgs.). Usos & abusos da 
história oral. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.  
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membro do grupo que estivesse menos integrado, ou mesmo a um deles 
que estivesse interessado em uma parte mais específica e individual dos 
objetivos coletivos, Curi (2009), descreve: “o Lawson pra mim ainda tem 
características [...] é um baita armador [...] é o mais completo de todos. Ele 
joga em baixo, em cima e joga na hora que tem que jogar! E joga até hoje! 
Então pra mim ele é o melhor jogador”. 

Falar da infâmia, do obscuro, do rasteiro é falar de experiências 
enquanto possibilidade de vivência individual, e por isso subjetiva, em um 
processo coletivo de escolha entre possibilidades de cada sujeito. 
Rememorar, relembrar aquilo que foi marcante positiva ou negativamente, 
trazer sentimentos esquecidos à tona, chorar de novo, gargalhar de novo, 
sentir tensão, medo, é um processo seletivo e ao mesmo tempo formador 
dos sujeitos (SILVEIRA, 2007).  

 

Uma contribuição histórica para a compreensão dos processos do esporte 

Para uma compreensão do esporte, que foi referência na cidade 
durante algumas décadas e formador de subjetividades, será necessário 
um panorama geral da inserção da esportivização das atividades e 
condutas em termos mundiais. Para tanto, faremos uma análise mais 
precisa do esporte moderno. O fenômeno da prática esportiva precisa ser 
compreendido na medida em que possa trazer contribuições às discussões 
sobre um grupo específico de pessoas e suas relações com o basquetebol 
no caso desse estudo. 

Partindo dessa perspectiva esperamos que esse estudo traga 
múltiplos significados ao esporte. O sentido desse esporte se processará 
nas memórias das pessoas que fizeram parte da realidade estudada. 
Contudo são necessários alguns elementos históricos que, num dado 
momento, criaram condições para que o esporte se configurasse, 
enquanto fenômeno social mundial. Não podemos negligenciar a 
historicidade presente entre o fenômeno esporte mundial/local. 

O surgimento do esporte moderno é bem descrito por Elias e 
Dunning em seu livro A busca da excitação (1992), que destaca a 
emergência do esporte como uma forma de distração da nobreza da 
Inglaterra, que disputava a caça a raposa com elementos muito parecidos 
aos praticados no esporte. As regras buscavam cada vez mais garantir altos 
níveis de tensão na disputa e a integridade física dos envolvidos. Para 
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garantir que sempre houvesse raposas para esta prática, era proibida a 
caça delas em toda a Inglaterra que não fosse durante o jogo. Mas, essa 
forma de prazer, se restringia a nobreza.  

As práticas esportivizadas começam a ser utilizadas como maneira 
de controle do tempo disponível dos trabalhadores. Assim, enquanto 
jogavam estariam deixando de pensar sobre direitos trabalhistas, salários e 
conjunturas desfavoráveis aos seus empregadores. A industrialização dos 
processos de produção e do tempo livre da mão de obra surge na 
Inglaterra e se espalha para o mundo, ou seja, a maneira de organização 
do tempo livre se dá em detrimento à forma de organização do trabalho. 

Rio Grande por muitos anos foi conhecida por seu estilo de jogo 
agressivo resultando em violência. Essa violência não era fruto apenas dos 
atletas, mas também da torcida. Esse estudo pretendeu utilizar mais 
propriamente o caso do time de basquete masculino de 1973,  

O jeito rio grandino de jogar basquete. Pô isso eu até contei. Ah isso aí faz 
parte! O massagista sair do banco correndo e atacar o cara que vai fazer a 
bandeja! [risos]. Vai decidir o jogo! Marcar o cara! Botar a bola fora! É Rio 
Grande ficou com uma fama de violência aí, de agressão né? [...] Isso aí não, 
isso aí marcou negativamente entendesse? Isso aí. (LAWSON, 2009). 

O processo de esportivização das atividades corresponde às 
mudanças graduais na sociedade e não pode ser analisado separadamente. 
Durante o século XIX fica evidente quando analisamos os ciclos de violência 
que se abrandam, os conflitos de interesse passam a ser resolvidos de 
forma diferenciada permitindo acordos com regras estabelecidas por 
ambas às partes8. 

Com o passar do tempo e a evolução das regras de conduta 
ancoradas na sensibilidade e na não violência, o monopólio do controle e 

                                                             
8 Quando Rio Grande passa por seu processo de industrialização (fins do século XIX 
início do século XX), a cidade demonstra grande capacidade de aderir a esse novo 
tipo de conduta. Fica sendo conhecida por cidade vermelha, organiza-se em 
sindicatos de trabalhadores das grandes indústrias que por aqui se instalavam à 
época. A intenção era a diminuição da exploração sofrida pelos trabalhadores, 
dessa forma, a excitação\tensão das disputas era contida, a violência física era de 
uso exclusivo das três esferas de governo, apesar de receber resposta quando 
usufruída.  
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do uso desta ficou restrita ao Estado, que de forma gradual através das 
forças armadas, mostrou-se presente no convívio social das pessoas. 

 

O basquetebol na cidade do Rio Grande 

O resgate histórico numa pesquisa acadêmica torna-se relevante 
quando através da oralidade e da memória escutamos as estórias9 da 
cidade contada pelos próprios atores dela. Assim, o basquetebol enquanto 
parte integrante dessa estória é objeto de linguagem própria de seus 
atores, de infinitos mundos vividos por eles enquanto praticantes. Longe 
do discurso da ascensão social10 ou de qualquer outro tipo, esse 
basquetebol ganhou contornos próprios, com outros significados para 
essas pessoas.  

Para detalhar a importância do basquetebol na cidade do Rio 
Grande podemos citar alguns títulos e vitórias desse esporte. 
Primeiramente através do Clube de Regatas Rio Grande (C.R.R.G) que 
consagrou-se Campeão Estadual de Basquete Adulto em 1967 e 1973, e 
vice-campeão de 1968 a 1972. Na categoria juvenil, conquistou o vice 
campeonato estadual de 1968 e 1971. 

Segundo fontes históricas11 o basquetebol na cidade do Rio Grande 
surgiu em 1921 no Clube citado acima. A prática sistemática do basquete 
foi introduzida em Rio Grande/RS pelo Clube de Regatas, por Ricardo Rist 

                                                             
9 Opta-se por usar essa nomenclatura tendo em vista a questão da narrativa, do 
conto, das fábulas que esse termo carrega, também considera-se a possibilidade de 
se trabalhar uma palavra/definição que escapa a classificação tradicional da língua 
portuguesa, da norma culta e parte para a linguagem coloquial, bastante presente 
também nos discursos desses ex-jogadores de basquetebol ao descrever o esporte 
e suas significações.  
10 Como o basquetebol chegou ao estado através do Clube de Regatas Rio Grande 
(C.R.R.G), no princípio apenas quem pudesse pagar poderia ter acesso a essa 
prática, portanto, a ascensão social associada ao desporto vira realidade apenas 
mais tarde quando há a disseminação dos esportes entre as camadas mais 
populares da sociedade e quando os clubes da cidade perdem o controle sobre 
essas práticas. Em Rio Grande existe a hipótese dessa disseminação estar vinculada 
a criação de clubes de operários das fábricas que aqui se instalaram acessando, 
dessa forma, os esportes de forma geral. 
11 Reportagem: Cidade de Rio Grande introdutora do Basket-Ball no Estado. 
Extraído do jornal Rio Grande, 17/7/1962. 
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Garcia, rio-grandino que ocupava na ocasião a presidência do clube. Ele 
trouxe dos EUA os regulamentos e os equipamentos necessários, como 
bolas, tabelas e outros, que possibilitaram a um grupo de jogadores 
aprendizes a prática desse esporte. Em 10 de abril de 1921, esse grupo de 
jogadores proporcionou um primeiro jogo-instrução numa área baldia, 
próximo à Estação Marítima (zona do Porto Velho de Rio Grande). O 
esporte era praticado ao ar livre, pois não havia uma quadra coberta. O 
Regatas só foi ter sua quadra com cobertura na década de 195012.                    

Lawson (2009), lembra a chegada do esporte na cidade, 

“Mas o basquete em Rio Grande tchê! Tinha uma placa lá no ginásio, [...] 
dizem que o basquete no Rio Grande do Sul entrou pela ACM [Associação 
Cristã de Moços] em POA, mas que aqui em Rio Grande foi o primeiro 
ginásio construído, foi aqui em Rio Grande o ginásio do Regatas. Tinha uma 
placa lá no ginásio do Regatas quando começou, eu tenho uma foto dessa 
placa! Agora eu não me lembro bem onde é que ela ta, mas eu tenho aí [...] 
eu levei essa placa pra uma entrevista numa Festa do Mar e eu tirei uma 
foto com o Riomar, encontrei com ele lá no porto tiramos uma foto com a 
placa e eu tenho essa foto aí, não sei se ainda ela ta aqui e existe ainda 
dizendo da fundação do basquete do Regatas tem o ano, e certamente é um 
dos mais antigos do Rio Grande do Sul. Porque tudo começou por aqui né? 
Por causa do porto, a influência do porto e da cultura que nós recebemos 
aqui”. 

O Regatas é o clube mais antigo no interior do Estado. Nos 
primeiros anos as atividades desse clube estiveram concentradas em torno 
do remo e da natação, e em função das mudanças sociais posteriormente 
ampliou as suas práticas para atividades como water-pólo, saltos 
ornamentais e basquetebol (1921). Podemos ainda citar a criação do 
departamento feminino (1933), voleibol (1951), atletismo, tênis (1950) 
(GAUTÉRIO, 2000).   

O Clube Regatas sediou o Campeonato Regional de Basquete em 18 
de março de 1931, bem como manteve um de seus atletas na Seleção 
Brasileira Campeã do XXI Campeonato Sul-Americano Masculino de 
Basquete (Eduardo Lawson de 2 a 12 de dezembro de 1966). Depois do 
Clube Regatas os próximos clubes a organizarem seus quadros de 

                                                             
12 Informações cedidas pelo jornalista Willy César, pesquisador da história da 
cidade do Rio Grande, escreveu um livro sobre o centenário da Escola Lemos Júnior 
e, atualmente, escreve sobre o centenário do Sport Club São Paulo (Clube de 
Futebol).  
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basquetebol foram o Clube Náutico Almirante Barroso e o Sport Clube 
General Osório (GAUTÉRIO, 2000). 

Outro clube que merece destaque nesse estudo é o Ipiranga 
Atlético Clube que obteve o título de Campeão Estadual Juvenil de 
Basquete em 1974 e de Campeão Estadual Adulto de Basquete em 1976. 
Bem como organizou um Torneio de Basquete entre as equipes Fuad 
Salomão(Regatas), Vicente Gautério (IAC) e Praxedes (Barroso)13.  

Em comemoração aos 25 anos da Refinaria de Petróleo Ipiranga e 
da inauguração do Ginásio da Sede do Ipiranga Atlético Clube, este clube 
sediou e patrocinou o Campeonato Brasileiro Juvenil de Seleções 
Masculinas de Basquetebol de 21 a 30 de julho de 1962 (Jornal Rio Grande, 
18 de julho de 1962, p.7). 

 

Memórias do Basquetebol na cidade do Rio Grande 

Um dos desafios do trabalho com a história oral é a validação que 
os depoimentos trazem como contribuição para a constituição de uma 
estória. Assim sendo, não é o método de coleta (depoimentos orais) que 
irá fornecer essa validade, e sim o tratamento que estas informações irão 
receber, do ponto de vista teórico-metodológico. Não buscamos a 
realidade/verdade universal através da história oral, e sim a história que se 
apresentar através dela, numa versão peculiar. 

A história oral pode ser bem descrita pela simples frase: “uma 
história vista de baixo” (SIMSON, 1997, p. 207). Essa metodologia não 
pretende a verdade como uma coisa fixa e que deve ser acessada com 
intuito de desvendar os mistérios do mundo, e sim, como outra versão que 
está sendo colocada, ou seja, busca sim “[...] outros sentidos e significados 
para a história” (SIMSON, 1997, p. 208). Para tanto, como as outras 
histórias, a história oral deve receber o tratamento metodológico 
adequado para assim nos beneficiarmos de mais uma proposição teórica, 
acerca de visões diferentes dos fatos.  

O principal obstáculo presente para a significação da história oral 
está em encararmos os acontecimentos de forma a descrever de antemão 

                                                             
13 Dados extraídos da Agenda Desportiva cidade do Rio Grande, 2000. 
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o objetivo a ser alcançado ao contarmos uma história14, dessa forma se 
evidencia que o uso dos fatos na história oral não serve à “história 
verdadeira” já que tem outras funções em termos de (processos 
subjetivos) grupos ou pessoas não marcantes para a história.  

Prosseguir nesse processo de construção da memória do 
basquetebol na cidade do Rio Grande implica também em selecionar os 
fatos através de dirigentes esportivos da época, em perceber a influência 
dos clubes e como se processavam dentro deles a participação das pessoas 
em determinados esportes, em analisar a destruição e abandono desses 
clubes na atualidade e também em pensar e discutir porque a grande 
maioria desses atletas continuam jogando basquetebol em seleções de 
veteranos.  

Alguns desses depoimentos orais trazem à tona a paixão pelo 
esporte, a influência que esse esporte trouxe ao mercado de trabalho 
desses atletas, a experimentação deles enquanto dirigentes de políticas 
esportivas ou professores de escolinhas, a idéia de que o esporte exclui a 
droga e de que a cidade do Rio Grande foi pioneira em diversos eventos 
esportivos em virtude de sua localização marítima. Viver dessa história 
ainda faz parte desses atletas e mostra que se dermos a devida atenção a 
essas lembranças poderemos quem sabe traçar um outro mapa esportivo-
cultural para a cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Esse estudo trabalhou na perspectiva de construção da memória do basquetebol 
na cidade a partir do tratamento do acervo dado pela produção de depoimentos 
que foram realizados com ex-jogadores de basquetebol. Para mais, ver: ALBERTI, 
Verena. História Oral: A experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa 
e Documentação de História Contemporânea do Brasil, 1989.  
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O PAPEL DA TELEVISÃO NA VIDA DE MULHERES RESIDENTES 
NA ZONA RURAL 

Fernanda Simonetti1 

 

Introdução 

Esse artigo tem como objetivo apresentar dados sobre uma 
pesquisa etnográfica que foi desenvolvida no programa de pós de 
graduação (nível mestrado) em ciências sociais pela UFSM2 entre os anos 
de 2009 e 2010. Para isso foram escolhidas duas comunidades da zona 
rural do município de Faxinal do Soturno pertencente à Quarta Colônia/RS. 
As duas comunidades se denominam Sítio Alto e Novo Treviso, ambas se 
mantêm da agricultura familiar e são propriedades de pequeno porte. 

Esse trabalho foca mulheres camponesas que descendem de 
imigrantes italianos. Nesse sentido será apresentado o aspecto do lazer 
entre essas mulheres bem como o papel da televisão na vida dessas 
famílias.  

 

Campo e técnicas de pesquisa 

Para essa pesquisa, a metodologia escolhida foi a etnografia 
juntamente com a observação participante e a realização de entrevistas. 
Foram selecionadas treze  mulheres de ambas comunidades das mais 
diversas faixas etárias para serem entrevistadas. Sendo que as falas das 
informantes não sofreram correções de português. 

Cardoso de Oliveira (1996) ressalta que o olhar, ouvir e escrever são 
as faculdades essenciais durante a pesquisa. A primeira experiência em 
campo é a domesticação de seu olhar. Algo fundamental que o autor 
chama atenção é que o pesquisador deve ter um domínio das teorias para 
saber interpretar o seu olhar. Outro amparo do pesquisador pousa no 
ouvir, ou melhor, saber ouvir.  O ato de ouvir requer muita paciência e 
perspicácia. O autor chama a atenção do poder que o pesquisador pode 
exercer sobre o informante por mais neutro que tente ser. Dessa forma, o 

                                                             
1 Universidade Federal de Santa Maria, Mestre em Ciências Sociais. 
2 Universidade Federal de Santa Maria - RS 
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olhar e ouvir seriam a primeira etapa a segunda etapa caberia ao ato de 
escrever. Se o pesquisador então souber utilizar a sua sensibilidade em 
deixar o “outro” se expressar e fizer a correta coleta do material sem 
dúvida terá um bom material para ser analisado posteriormente. 

Como descendente de italianos, estou habituada ao cotidiano 
dessas pessoas. A forma de olhar a vida, os fatos devem ser observados 
como novidade. Como Geertz (1978) aponta, deve-se conviver com o 
grupo sabendo discernir o que é um piscar de olhos ou uma piscadela e se 
isso quer significar algo mais. Sendo que são os pequenos detalhes que nos 
revelarão as realidades de seus fatos cotidianos das pessoas e a visão de 
mundo de seres inseridos em determinada cultura. 

Bourdieu (2002) faz várias observações sobre a construção do 
objeto. O autor refere que não se deve beber diretamente da boca do 
informante, mas sim das construções das relações sociais. Sendo assim, a 
teoria separada da prática é algo inútil. Ele faz um trabalho que permite 
ser usado como guia em um trabalho etnográfico. Mostra que deve ter 
clareza do que se quer estudar, saber o que quer perguntar, o motivo de 
fazer determinado número de perguntas. 

Dessa forma, o pesquisador deve construir seu objeto em cima de 
uma problemática teórica e formulando hipóteses e se libertando das pré - 
construções. A vigilância epistemológica deve ser rigorosa nunca 
negligenciando as pequenas evidências. A proposta de Bourdieu (2002) 
está direcionada para o nascimento de uma certa sensibilidade na 
profissão de sociólogo, para observarem e promoverem soluções aos 
problemas do mundo social. O conformismo consensual é um dos pontos 
de partida para se entender a estruturação do habitus, concepção a ser 
explicada em linhas seguintes. A construção do seu olhar científico volta-se 
para questões que investigam as mediações entre agentes sociais e 
sociedade. 

Como referência ao exercício do trabalho de campo deve-se citar 
Malinowski (1978):  

Na etnografia, onde o autor é ao mesmo tempo, o seu próprio cronista e 
historiador, não há dúvida de que suas fontes sejam facilmente acessíveis, 
mas também extremamente complexas e enganosas, pois não estão 
incorporadas em documentos materiais, imutáveis, mas no comportamento 
e na memória de homens vivos (1978, p.27). 
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Aqui fica explícito que o pesquisador deve se cercar dos pequenos 
detalhes, pois esses é que farão o diferencial entre uma pesquisa e outra. 
São os pequenos detalhes que nos revelarão as realidades de seus fatos 
cotidianos das pessoas e a visão de mundo de seres inseridos em 
determinada cultura.  

 

O lazer das camponesas e as suas “saidinhas” 

Diante de tantos relatos das camponesas, é possível perceber uma 
devoção delas ao trabalho, ou seja, como salientam Renk (2000) e Seyferth 
(1993), o trabalho seria uma virtude étnica. Afirmo que essa é uma 
característica que perpassa as gerações. Tedesco (2001) esclarece um tripé 
que seria a base da sustentação desses imigrantes e seus descendentes: a 
propriedade, a família e o trabalho. Em uma análise simples, temos a 
propriedade como sendo o sonho de todo imigrante se definindo em sua 
luta diária. A família sempre teve forte tradição na cultura italiana com 
seus anseios sempre muito bem definidos, sendo que hoje em dia se 
observa uma maior flexibilização nos papéis. Através da própria família, 
tem-se a principal unidade produtiva, com fins econômicos, caracterizando 
assim, mais uma vez a divisão de tarefas na casa dos imigrantes italianos.  

A dedicação dessas pessoas sempre em busca de uma estabilidade 
econômica nos deixa a incógnita de quais seriam os meios de lazer. Uma 
característica aqui já citada é a participação dessas pessoas na vida 
comunitária, tanto na missa, no salão, nas festas, nos bailes quanto na 
cancha de bocha ou em encontros para jogar cartas. Em conversa com as 
informantes, relatou-se que esses espaços comunitários há anos atrás 
eram reservados exclusivamente aos homens, exceto ir na missa. Era 
sempre recomendado à mulher manter distância dos homens, pois 
poderiam ficar “mal faladas”.  

Hoje o que se observa são ambos os sexos fazendo essas atividades. 
Pode-se observar as mulheres carteando, jogando bocha, inclusive 
formando times mistos. O importante é verificar que isso passa a ser 
considerado como uma normalidade. Lembro que as mulheres relatavam 
que todos os dias acordavam muito cedo para tirar o leite das vacas. Como 
elas relataram, no verão, como o dia fica mais longo, as famílias se 
recolhem para dentro de casa tarde da noite, até mesmo porque é a época 
da forte colheita. No inverno, como os dias ficam mais “curtos”, quando o 
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“sol baixa” logo se aconchegam em casa. Durante o dia, as funções 
normais são cuidar dos animais, ajudar na lavoura, cultivar a horta, às 
vezes ir até a cidade vender os queijos e alguma verdura excedente, 
comprar o que necessitam. Dentro da casa, as atividades ficam em torno 
da cozinha, fazendo a comida, pães, bolachas, queijo, orientando os filhos 
quando necessário nas atividades escolares. Friso que cada mulher tem 
suas peculiaridades quanto às atividades realizadas, mas no geral, as 
características que abrangem todas foram essas. Vivenciando o cotidiano 
das camponesas, é impressionante a quantidade de tarefas realizadas. 

Acho pertinente trazer a citação de uma informante que tinha 76 
anos, quando indago como era o lazer dela há 50 anos atrás:  

capaz nenhuma nada nada nada nada minha querida, sabe de domingo o 
que eu fazia? Era lavá roupa, remendá, aprontá o uniforme das criança pra ir 
no colégio e na segunda de manha cedo na estradinha pra roça acompanhá 
o marido (Novo Treviso, 76 anos)  

Essa questão foi interessante, pois quando indaguei sobre “lazer”, a 
senhora deu uma grande risada e depois sim veio essa resposta. A mesma 
narrou que, como a pobreza era muito grande, não se fazia outra coisa a 
não ser trabalhar para vencer as dívidas. Outra situação relatada foi a de 
que ela auxiliou os pedreiros na construção da própria casa. Já hoje, com 
os oito filhos criados, e em uma situação financeira estável, afirmou que a 
vida mudou e que não há mais tantas dificuldades.  

Outra mulher, dessa vez da comunidade do Sítio Alto, ressaltou qual 
era o seu lazer:  

Bom, o lazer hoje é muito melhor porque antes era o fim de semana ir na 
missa ou no terço e depois ir pra casa e deu e deu. Pesquisadora: “mas e 
hoje? Qual é o seu lazer?” Olha nunca fui em baile nem nessas coisas da 
terceira idade, nem de solteira o pai não deixava enton nem minhas gurias 
nom iam porque o falecido marido nom deixava nom gostava ... minha mãe 
e meu pai não conversavam nada quase e eu e o marido tinha nossas 
encrenca mas conversava mais (Sítio Alto, 70 anos).  

Depois dessa declaração, seguindo a conversa, essa senhora então 
disse qual seria o seu lazer favorito: “Não, não meu lazer seria poder ir 
acompanhar os guri sempre na lavoura, é minha adoração é esse serviço 
aí” (Sítio Alto, 70 anos).  

A questão de frequentar missas, rezar terços foram as “saídas” mais 
relatadas pelas mulheres. Pozzebon (2004) analisa essa presença dos 
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descendentes de imigrantes italianos de Vale Vêneto nas missas como 
sendo uma questão de prestígio, pois a comunidade valoriza quem 
participa, ou seja, todos são vistos e observam também dentro da 
comunidade.  Dessa maneira, as pessoas sendo “vistas” são valorizadas.  

Um outro exemplo interessante sobre essa temática do lazer 
presenciei na comunidade do Sítio Alto em uma segunda visita a umas das 
mulheres. Observei que, penduradas junto com os chapéus e bonés havia 
várias medalhas, mas achei que pertenciam ao seu filho, pois o mesmo 
jogava bocha em alguns campeonatos. No entanto, quando me aproximei 
para ler o que estava grafado, havia escrito: “Medalha do 1º lugar de 
arremesso de milho”. Na hora achei meio engraçado e questionei a 
senhora sobre o que se tratava. Ela informou que disputava a modalidade 
de arremesso de milho nas Olimpíadas rurais3. A explicação dela sobre a 
prova foi simples: coloca-se um cesto a certa distância e quem estava 
disputando teria que lançar as espigas de milho dentro daquele recipiente, 
quem acertar mais o alvo ganha. Essa senhora ganhou dois anos 
consecutivos, no ano de 2009 e no de 2010, e a felicidade dela ao contar 
era visível. Outra medalha que vi foi a de bocha feminina e também 
indaguei, a mesma senhora disse que jogava às vezes, quando se 
aproximava algum jogo ou campeonato ela ia até a cancha treinar durante 
a semana.  

Em outra propriedade em Novo Treviso, observei em uma casa 
vários troféus, quando cheguei mais perto, vi que era da competição de 
Tchá tchá tchá4 e, em conversas, os moradores relataram que esses 
campeonatos eram um “passa-tempo” divertido, pois além da diversão, 
relembram o trabalho cotidiano.  

Então, em conversa com as camponesas, tanto na fala informal 
quanto na formal gravada, indaguei qual seria o lazer nos dias atuais. 
Exceto as meninas de 16 e a de 14 anos, as outras relataram que era 
conversar com a vizinha, ir tomar chimarrão, assistir televisão quando 
sobrava algum tempo.  

                                                             
3 Essa competição ocorre entre as comunidades e que ganhar mais provas recebe 
um troféu.  
4 Competição mista de trator e caminhão, que são utilizados nos trabalhos da 
lavoura.  
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Nós aqui temos a parabólica, tem vários canais, muito ajuda e muitas coisas 
acho que é negativo, mas a maioria acho que é bom porque ... assim para 
nós aqui na colônia a televisão acho que é uma coisa boa [...]. Sim, acho que 
é meu lazer (Novo Treviso, 44 anos).  

Essa informante relatou que há dois anos trabalhava no Museu da 
comunidade de Novo Treviso. Sendo que esse serviço era contínuo, 
inclusive aos sábados e domingos, dessa forma, suas “saidinhas” em festas, 
ou visita a parentes e amigos se restringiram muito. Afirmou que, se ia à 
uma festa, almoçava e já precisava ir embora para cuidar do Museu, ou 
então, ela e o marido iam apenas à reunião dançante à tardinha. Dessa 
forma, a televisão passou a ser o lazer nas raras horas vagas. Achei 
interessante que a camponesa citou que a namorada de seu filho, a qual 
está grávida e que passou a residir com a família na comunidade, é 
“apegada” à televisão. “Eu vou para lá e para cá e ela fica sozinha, então 
única coisa que ela se apega é a televisão né” (Novo Treviso, 44 anos). É 
interessante que essa menina sempre morou na zona urbana e agora, pela 
gravidez, estava residindo na zona rural com os sogros. O “ritmo” de vida 
muda completamente, pois no interior sempre se está em “função” de 
alguma coisa. Outra característica que muda é que os camponeses 
dependem do tempo. Portanto, se o tempo está chuvoso as tarefas são 
mais na parte de “dentro” da casa ou dos galpões, ou então se aproveita 
para ir até a cidade comprar o que falta, ir ao banco, vender os queijos, 
dentre outras atividades; e se o dia estiver com sol, se faz as “lidas” 
externas e as atividades de roça.  

Acho que ela tem programas bons tem sempre o lado positivo e negativo ... 
positivo tem uns programas que dá para aproveitar alguma coisa ... é novela 
... BBB é mais para passar o tempo e a TV aberta não tem programas assim 
que dá para pegar alguma coisa de bom realmente que seja educativo, seria 
melhor se fosse uma Tv  por assinatura que tivesse mais opções, mas aqui é 
difícil. (Sítio Alto, 16 anos)  

Ronsini (2001) aborda como os receptores “ingerem” os conteúdos 
assistidos nos meios de comunicação. Na ocasião dessa pesquisa, foram 
observadas famílias fumicultoras da localidade de Três Barras. Esse grupo 
está permanentemente entre a produção de valores de uso com a 
produção mercantil, que gera a identidade desses camponeses, bem como 
a tensão permanente com os valores capitalistas estabelecidos entre a 
relação campo/cidade. A informante mais velha, de 76 anos, admite que, 
depois que a televisão começou a fazer parte das famílias, houve algumas 
mudanças, tais como: 
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Uma vez a gente se ajoelhava e rezava o terço todas as noites todas depois 
que chegou a tevê o terço caiu, uma criança queria ver isso a outra aquilo e 
pro fim o terço ficou meio que de lado, agora tem coisas bonita também na 
tevê na rede vida tem missa, terço má nem sempre a hora certa a gente 
pode tá aí né, pra vê, a gente tem as lida por fora (Novo Treviso, 76 anos). 

A intervenção dessa mulher constata uma ruptura na família, antes 
da televisão havia a reza do terço todos os dias, após a televisão ficou mais 
difícil reunir as crianças. Outras informantes também revelaram isso, mas 
de forma informal. Percebe-se que as mulheres acham que, como havia a 
hora da reza do terço, a família se tornava mais unida através do momento 
religioso diário.  

Ronsini (2001) ainda assume que a pesquisa selecionou as mulheres 
e não os homens como foco da pesquisas, pois as mesmas se revelam mais 
predispostas a incorporar o ethos urbano/rural veiculado pela televisão, e 
uma das razões é a falta de lazer apontado por essas mulheres. O mesmo é 
observado entre as informantes da comunidade de Sítio Alto e de Novo 
Treviso, onde as formas de lazer era tomar chimarrão5 e conversar com a 
vizinha ou com parente, assistir televisão e, em algumas ocasiões, ir em 
alguma festa na comunidade ou em alguma outra localidade.  

Zanini (2005) traz interessantes apontamentos em um trabalho de 
campo realizado entre descendentes de imigrantes italianos na região 
central do Rio Grande do Sul, tendo como pano de fundo a novela Terra 
Nostra. As reflexões partem de como essas pessoas renegociaram (ou não) 
com a novela assuntos que eram vistos como vitais para esses 
descendentes. Alguns assuntos mais salientes são: alimentação, 
religiosidade, questão da afetividade e sexualidade, o papel da mulher no 
interior da família dentre outros. A autora compreende que a televisão é 
um meio reflexivo, e a recepção como um processo dialógico e criativo 
pelo qual os grupos e indivíduos podem pensar sobre si mesmos e sobre 
suas trajetórias. Na novela havia uma personagem vista como muito 
chorona, uma mãe não muito presente. As críticas dos telespectadores a 
essa personagem ficou saliente, visto que uma “boa mulher” seria uma 
mãe protetora e presente, forte às adversidades, temente a Deus, fiel ao 
seu marido, pouco sensual e com uma prole grande. A observação na 
                                                             
5 O chimarrão ou mate é uma bebida característica do sul da América do Sul, sendo 
um legado dos povos indígenas. É um hábito recorrente no Brasil, principalmente 
no estado do Rio Grande do Sul. É composto por uma cuia, erva mate, uma bomba 
e água quente.  
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criação de estereótipos é interessante, pois resulta na criação de agentes 
sociais.  

Em suma, Zanini (2005) acredita que os meios de comunicação 
influenciam direta e indiretamente no processo de construção das 
identidades étnicas, seja no mundo rural, seja no urbano. A importância é 
inegável tanto no caso das memórias familiares e individuais escritas e 
divulgadas, quanto dos programas de rádio, dos jornais e, especialmente, 
da televisão. 

Em mais uma citação observa-se na televisão uma alternativa para o 
lazer:  

A televisão assim ela passa tanto coisas boas como ela passa muita coisa 
ruim assim né, ela ahh assim eu acho que ela passa muita informação, mas 
ela leva assim passa uma coisa da família assim muitos aspectos coisa boa 
mas também um lado uma coisa muito ruim, muito negativa eu acho para a 
juventude assim né, assim como é que vou te dizer [...] assim, às vezes na 
novela mostra certas famílias que é tudo assim né claro que é a realidade 
(Sítio Alto, 46 anos) 

Essa citação é relevante, pois a camponesa se refere às separações 
conjugais ocorridas nas famílias. Como ela mesma disse “por qualquer 
briguinha pegam e se separam”. Entre as entrevistadas, é fato perceber 
casamentos que perduram seus 20, 30 e 50 anos. Algo que, como uma 
senhora disse: “é difícil de se vê hoje isso”. Chamo a atenção para a forma 
como essas mulheres foram criadas, dentro de um catolicismo e dentro de 
uma comunidade que por sua vez impõe algumas regras societais.  

Cito o caso de uma senhora que reside no Sítio Alto e que tem 
quatro de seus cinco filhos residindo na cidade de Santa Maria. Uma de 
minhas informantes citou-a como exemplo, pois a senhora evitava 
conversar ou comentar esse fato. Isso revela uma vergonha, pois o 
casamento da filha não deu certo. O que deveria durar a vida inteira para a 
camponesa, durou apenas poucos anos. Em comunidades assim do 
interior, esse tipo de situação causa vergonha e constrangimento às 
famílias. Lembro que em pesquisa realizada em 20046 entrevistei uma 
senhora que tinha uma filha adotiva de 13 anos e a mesma havia saído de 
casa para se “juntar” com um rapaz. Era impressionante a vergonha 
daquela mãe ao tentar relatar tal fato. Ela citava que foi dada uma 

                                                             
6 Pesquisa realizada para o trabalho final de conclusão no curso em ciências sociais 
pela Universidade federal de Santa Maria – RS.  
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educação “correta”, a qual a filha não seguiu. Friso que, nessas pequenas 
localidades da zona rural, o controle social sobre cada um dos indivíduos é 
grande. Em cidades maiores, o que se observa é a indiferença das pessoas, 
ao contrário ocorre nas cidades ou localidades menores, onde a 
solidariedade é vista, mas junto dela o controle social também.  

 Retomando a crítica a que se refere a informante da citação acima, 
a televisão é vista de forma negativa, mostra casais se separarem, em 
contrapartida, admite que é a realidade, mas essa prática seria vista na 
cidade e não na zona rural. Ronsini (2001) aponta conflitos: igreja versus 
televisão e família versus televisão. Isso se dá justamente devido aos 
valores e à moral que essas instituições “pregam” e que, com o passar dos 
anos, vêm sofrendo algumas mudanças. Por exemplo, a proibição da 
iniciação sexual antes do casamento ou um contato físico maior em 
público. O que há anos atrás seria considerado um escândalo, hoje é visto 
com “normalidade”. Os mais velhos, então, acreditam que essas mudanças 
se devem ao contato desses jovens com o meio urbano e pela influência 
direta da televisão. Esse conflito pode ser visto na citação a seguir:  

Isso não é a realidade para fora né, mas na cidade grande né eu acho.... 
muita separação, com qualquer briguinha assim já falam em separação e 
coisa né, e eu acho que não seria assim né tem que tentar, não é na 
primeira briga que tu vai separar [... ]daí eu acho que teria que ter mais 
diálogo sobre isso[ .... ] mas eu acho que televisão é uma coisa boa ... eu 
ouço muito rádio, então de manhã é a São Roque para ficar informado, 
então a gente fica informado e o rádio é uma coisa boa porque tu fica 
ouvindo e tu pode fazer o serviço invés a televisão tu tem que ficá ali e  já eu 
não gosto porque perde tempo (Sítio Alto, 46 anos). 

O rádio também é quase sempre citado entre as camponesas, mas 
mais como meio de informação e não como uma forma de lazer. Já que na 
época da safra do fumo ou de outra cultura se fica muito tempo no galpão, 
o rádio se torna companhia dessas pessoas. Ronsini (2001) assinala que o 
rádio e, em especial a televisão, reorganizam o lazer comunitário, 
restringindo ao espaço doméstico produtivo de cada família, e por outro 
lado as festas que são organizadas esporadicamente pela diretoria do salão 
de festa da igreja. Essas festas possuem então objetivos econômicos, além 
de suas funções religiosas. Através da televisão, os receptores das 
mensagens, em especial as mulheres, criam uma relação entre o urbano e 
o mundo rural. A autora ainda aponta que a tentativa da televisão é de ser 
homogeneizadora, mas, em contrapartida, essa percepção desse meio de 
comunicação mostra-se por meio de distinções simbólicas, econômicas e 
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sociais do campo e da cidade, ou seja, a heterogeneidade entre um e 
outro.  

 

Considerações finais  

Em suma, há uma negociação e uma ressignificação entre essas 
famílias e, em especial entre as mulheres que assistem televisão em 
reelaborar as mensagens recebidas. Essa negociação se dá entre seus 
valores e forma de ver o mundo diante da visão da cidade. Através da 
televisão, os receptores das mensagens, em especial essas mulheres, criam 
uma relação entre o urbano e o mundo rural.  

Dessa forma, essas expressões midiáticas tem influenciado a vida 
dessas mulheres (e de suas famílias) sendo que esses agentes negociam 
essa questão, pois permanecem portadores de uma herança cultural. 
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A REGIÃO DA FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO SUL E A 
CONTRIBUIÇÃO DO CARNAVAL NA FORMAÇÃO DA 

IDENTIDADE COLETIVA NO SÉCULO XX 1 
                                    Luiz Francisco Matias Soares2 

Wagner Cardoso Jardim3   
Introdução 

Os antecedentes do carnaval, remontam aos povos da antiguidade 
como: Egípcios, Gregos e Romanos. Há relatos de celebrações4 pagãs, que 
possivelmente, influenciavam nas identidades coletivas. Como 
Klandermans observou, ações   sociais são constituídas pelos indivíduos ao 
compartilharem  os objetivos coletivos e uma identidade coletiva, e que se 
agrupam nas ações coletivas (KLANDERMANS, 1997, p. 2)5. 

Em nossa análise, privilegiaremos o recorte espacial regional, 
utilizando como: 

  .El concepto de región,... sin desprenderse de la naturaleza o Del médio 
geográfico, se eleva por encima de todo eso y aqduiere consistencia propria, 
amalgamando los elementos que provienen de La observación Del médio 
com aquellos otros que constituyen el sustrato ideológico de las personas 
...y así se multiplica hasta conformar el imaginario social.(Heredia, 1996, 
p.296). 

 Preliminarmente, em forma resumida,veremos como foi a chegada 
do carnaval no país.Trazido para o Brasil por imigrantes portugueses das 

                                                             
1Artigo elaborado para apresentação no VI Encontro Regional Sul de História Oral, 
Narrativas, Fronteiras e Identidades – Universidade Federal de Pelotas, 24 a 27 de 
Maio de 2011.      
2Mestrando em História pela Universidade de Passo Fundo/RS.  
3 Graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / 
PUCRS. 
4 Uma descrição completa pode ser vista em: PRIORI, Mary Del. Outros Carnavais. 
Rio de Janeiro: Editora Vera Cruz. 2005. p.16 e 17. (Revista nossa História). 
5 a noção de identidade coletiva elaborada a partir das perspectivas culturalistas, 
em  que a participação dos indivíduos esta ligada pela questão de determinados 
marcos interpretativos, implica na formação de uma identidade social , construída 
a priori  nos processos intergrupais e nas  auto-categorizações  concretizadas pelos 
indivíduos, o que os impele para  participarem  nas ações coletivas. 
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ilhas da Madeira e Açores,  há registros que apontam para o ano de 16006 
em que o carnaval, naquela época denominado como entrudo,  aportou no 
Rio de Janeiro. Outras fontes apontam como o ano de 1723,   onde nos 
desfiles se encontrava a massa em cortejos previamente preparados, e se 
adaptou muito bem, lá brincavam com discursos burlescos entre situações 
políticas, costumes e personagens da vida cotidiana da cidade e do País. 

O Entrudo sempre foi praticado pelas massas. Embora muitas vezes 
tenha sido reprimido pelas autoridades e pela Igreja Católica nos grandes 
centros, seguiu sendo celebrado em pequenas cidades interioranas. No Rio 
de Janeiro, com a introdução de ritmados  instrumentos de percussão, 
trazidos pelos negros libertos em 1888, que vinham da Bahia, misturando o 
sincretismo à tradições religiosas européias7, como ternos e pastoris, à 
africanas, como congos, congadas e afoxés,  a maioria descendentes de 
Iorubás, o Entrudo se livraria um pouco do estigma de ser violento no final 
do século XIX. 

                                                             
6PINHEIRO, Marlene M. Soares. A Travessia do Avesso: Sob o Signo do Carnaval –. 
São Paulo: Annablume Editora  1996  p.87 – Descreve em cronologia: “...1600- Pela 
primeira vez, brinca-se o carnaval sob forma de Entrudo: os foliões, com baldes, 
barricas e latas atiravam água com limão uns nos outros. Alguns mais “eufóricos” 
lançavam pedras e dejetos...”    
7 Em outros locais, como Espanha e Grécia, os festejos variavam desde a inversão 
de papéis, onde mulheres se vestiam de homens e vice-versa, até guerras de 
alimentos; os homens, após se alimentarem em demasia, imitavam as dores de 
parto e simulavam o nascimento de bebês. Mas é do Carnevale das cidades 
italianas que se aproxima o modelo que conheceríamos como o Carnaval, 
propriamente dito. Ali, misturando elementos teatralizados, se imitava a vida 
cotidiana da corte. Em quanto na Toscana havia passeios de aristocratas belamente 
vestidos e montados em cavalos, em Veneza ocorriam dentro dos festejos do 
carnevali  os mascareri e, a partir do século XVIII, o uso de máscaras era obrigatório 
em locais públicos. 
Com o passar dos tempos, estes costumes expandiram-se para os demais países da 
Europa, chegando a Portugal. Lá,  passa a ser denominado como Entrudo, festa 
pagã que é o evolutivo de intróito, prenúncio do período da Quaresma, quando os 
três dias que lhe antecedem servem para diversos festejos com o uso de guerras de 
água e farinha, entre outras farras gastronômicas que o povo   promovia. 
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As elites o consideravam sinônimo de barbarismo e preferiam os 
bailes de máscaras, de inspiração veneziana, importados também da 
Europa8. 

 

 O Entrudo na fronteira 

 Uruguaiana,  cidade atualmente localizada no oeste do Estado do 
Rio Grande do Sul, fronteira com a Cidade de Passo de Los Libres da 
Argentina, com fortes traços de hierarquização social, de rica economia 
pastoril, baseada na grande propriedade rural estancieira e que mantinha 
no século XIX, nas charqueadas  a mão de obra escrava africana além da 
vocação para o comércio facilitado pelo contato com países da Região do 
Prata,  pelo rio Uruguai,  fronteira natural com a Argentina que banha a 
cidade. 

Desde o século XIX, no espaço urbano, também seguia os modelos 
Europeus, com bailes de máscaras, em salões de sociedades (clubes) e 
brincadeiras nos jogos de Entrudo pelas ruas. Estes jogos eram , 
basicamente, guerras de banhos de água e arremessos de limões-de-
cheiro, que causavam muitos ferimentos e geralmente descambavam para 
brigas e agressões, assim para se fazer a munição: 

enfiava-se uma laranja num cabo de pau, depois era mergulhada em cera 
derretida, que aderia em fina película à fruta. Em seguida era mergulhada em 
água fria e se cortava a película em duas partes, para retirá-la da laranja. 
(FLORES. 1996, p. 153) 

 A população nas ruas se divertia vigiada pela autoridade policial 
que reprimia os atos mais eufóricos e violentos e havia separação entre 
negros e brancos, somente brancos, poderiam jogar com negros, que 
passivos, não poderiam retribuir ou provocar qualquer situação.  

Os festejos de rua, com o passar do tempo, tiveram sua 
continuidade preservada pela incursão do Corso, mais próximo ao 
Carnaval, que além de bailes programados em suas sedes, promovia  
desfiles organizados de carros pelas ruas centrais da cidade, eram os 
desfiles de Sociedades Carnavalescas, como “Os democráticos”, sendo 

                                                             
8A forma como se desenvolveram  os festejos   no Rio de Janeiro do século XIX é 
investigada minuciosamente por  CUNHA, Maria Clementina Pereira. A Capital cai 
na folia. Revista nossa História, Rio de Janeiro: Editora Vera Cruz. 2005. p.18 e 19. 
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menos violentos, já que as pessoas que desfilavam arremessavam nos 
pedestres serpentinas e confetes, além dos já conhecidos limões-de-
cheiro.  

Mais elitizados, nos desfiles eram colocados à disposição carros 
previamente ornamentados, e as pessoas que fariam parte, como 
destaques, nos Corsos, se fantasiavam com seus próprios recursos.      

  Em 1901, os desfiles em carros em Uruguaiana eram noticia no 
jornal,: “... desfilou as 4 horas da tarde pelas principais  ruas desta cidade, 
o atraente e bem organizado prestido, formado por extensa de carros 
esplendidamente ornados” (A NOTICIA, 1901).     

Nos anos seguintes, os desfiles de carros, na Rua Duque de Caxias, 
no centro da cidade, ainda seriam organizados pela Sociedade 
Carnavalesca “Os Democráticos”, e o Entrudo, que já contava com uma 
insistente campanha contrária, aos poucos foi perdendo espaço. “Como 
fora anunciado, em avulso, o clube carnavalesco [Os Democráticos], o 
único que percorre de forma digna a comemorar a vinda de Momo, 
realizou na tarde de 5 a primeira das passeatas carnavalescas que se 
propôs a fazer” (A NOTICIA, 1905).   

 

Os Blocos Carnavalescos  

Nos anos da década de 1920, as classes mais baixas da população  
de Uruguaiana brincava como podia nos festejos  e desfiles no centro da 
cidade.   

Paralelamente aos desfiles de carros e aos blocos de clubes 
fechados, os operários e funcionários urbanos, influenciados por outros 
centros, como Porto Alegre e Pelotas, passam a organizar-se em pequenos 
blocos Carnavalescos.  

Surgem as associações de clubes onde são aceitos como sócios e 
freqüentadores, brancos, mulatos e negros, também dispostos a participar 
dos festejos na sociedade uruguaianense com seus instrumentos de 
batuques, assim é o contexto em que é fundada a Sociedade Beneficente 
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União Filhos do trabalho, a SBU, como era conhecida, de onde se originaria 
a Sociedade Carnavalesca “Cordão de Ouro”9.   

Figura 1 –   Foto do Bloco Cordão de Ouro.10 

 
 Fonte: Acervo Centro Cultural Dr. Pedro Marini, arquivo carnaval. 2009, Uruguaiana. 

Os blocos seriam a origem do carnaval de rua de Uruguaiana. A 
inclusão de instrumentos de percussão, como tambores e as batidas que 
remetiam aos ancestrais escravos africanos, também foi aos poucos, a 
pancadaria, como eram chamados os tambores, tornava os desfiles mais 
alegres, por influência das rádios com programas transmitidos desde o Rio 
de Janeiro que apresentavam marchas carnavalescas e algumas batidas de 
sambas11.   

                                                             
9 Consta na ata da Cordão de Ouro, folha 158 “Acta Nº 1. Da fundação da 
Sociedade Carnavalesca “Cordão de Ouro”. Aos desenove de janeiro de mil 
novecentos e vinte e cinco, nesta cidade de Uruguaiana e no predio  nº=  cito a rua 
quinze de novembro. Teve lugar a reunião de Assembléia Geral para resolver e 
fundar, o bloco carnavalesco “Cordão de Ouro”.  – Fonte: Arquivo Centro Cultural 
Dr. Pedro Marini. 
10 Foto do Bloco Cordão de Ouro, sem data, mas por estar junto a fotos de inicio 
dos anos 1930, consideramos provável ser da mesma época. No bloco,  reunidos na 
SBU- Filhos do Trabalho.  
11PINHEIRO, 1996. p.33, descreve as possibilidades da origem do samba:“Há quem 
diga que os mouros levaram o zamba ou zambra para a Espanha, quando da 
invasão da Península Ibérica pelos árabes. Pela pronúncia castelhana, o vocábulo  
se decompoem em: sahm= movimento, ação. Na lingua abá (africana) ba ou bá = 
coisa que cai, que verte, descai, agita. Samba também vem de semba, que significa 
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O   Apogeu dos  Carnavais : Década de  1940  A 1960.  

Em meados da década de 1940,  o mundo vivia os efeitos do pós- 
segunda-guerra mundial, o alivio com o final do conflito e o ar de 
reconstrução e democracia disseminados pelos E.U.A. junto com o estilo 
de vida americano,espalhados pelo mundo  pelos meios de comunicação 
de massa, como o cinema, a televisão, a literatura, a música, e o  
lastreados pela  política e a economia. 

Chegam à Uruguaiana os Fuzileiros Navais, com seus uniformes 
caqui e gorro com fita preta, apelidados de “colas-pretas”. Vinham de 
diversos estados - cariocas, baianos, pernambucanos e outros - a maioria 
com passagem pelo Rio de Janeiro e também pelas suas escolas de samba.  

Os Fuzileiros foram gradativamente se integrando na comunidade 
uruguaianense. Foi assim que introduziram instrumentos trazidos do Rio e 
o ritmo do samba característico, pois, Uruguaiana contava com poucos 
músicos, que só reproduziam o samba que conheciam por contato com 
discos ou programas de rádio transmitidos à distância. 

Figura 2  – Foto dos Fuzileiros Navais em Uruguaiana, nos anos 195012 

 
Fonte: Revista Fronteira, Ano I, Nº 1, Pág. 16 - Uruguaiana, FEV.2004 

                                                                                                                                 
umbigo. A umbigada (semba de roda) nasce da dança de batuque, em que ao 
trocarem de lugar, um figurante da roda e um do centro o faziam por um roçar de 
umbigos.”    
12Observa-se  no detalhe fuzileiros integrantes da Escola de Samba Filhos do Mar.  
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Na época do Carnaval, aqueles fuzileiros que permaneciam em 
Uruguaiana , iram se somar aos desfiles de blocos,  e assim, em 1949, o 
bloco Falsa Baiana, composto de elementos na maioria afro-descendentes  
da classe baixa na comunidade e fuzileiros desfilariam nas ruas de 
Uruguaiana uma festa com diversão e inversão13 . O carnaval também 
adquiria sentido de resistência as influências norte americanas do pós-
guerra, como vimos acima. 

Em 1951 desfila a primeira Escola de Samba de Uruguaiana aos 
moldes das existentes no Rio de Janeiro, com alas e ritmos, “Um desfile 
deslumbrante ainda é guardado na memória dos uruguaianenses...: os 
integrantes da bateria dos Filhos do Mar, que no final .... desfilaram pela 
rua Bento Martins, ...”14, e ficara gravado na identidade coletiva  da 
população.        

Embora na região não houvesse fabricação de instrumentos que 
atendesse a novidade, esta dificuldade não impedia a vontade de igualar a 
sonoridade vinda com os Fuzileiros, para tanto, alguns instrumentos eram 
fabricados pelos próprios componentes das Escolas de Samba: 
“...Pequenos surdos feitos de corotes de vinho, tamborim (caixinha) feitos  
de ripas, de tapa juntas e pregados com tacha, réco-réco de taquara e 
outros instrumentos feitos artesanalmente..”15 Guardava-se naqueles 
desfiles o sentido da universalidade16. 

                                                             
13 Segundo Da Matta, (1997. p. 81) “ A inversão cria as condições para a comutação 
entre domínios e elementos situados em posições descontinuas. É por isso que, no 
carnaval, as classes sociais podem se relacionar de “cabeça para baixo”. O 
elemento mediador entre elas não é somente poder e riqueza, mas o canto, a 
dança, as fantasias, a alegria. ... O que se esta dizendo, neste momento, é que as 
diferenças existem, mas todos são também e primordialmente seres humanos.”  
14 A matéria de jornal faz reconstituição do desfile e identifica a rua Bento Martins 
como passarela nos primeiros anos, a passarela do samba passaria depois para a 
Duque de Caxias e na  atual av. Presidente Vargas , ver mais em  - Uruguaiana 2004: 
O melhor carnaval do sul do pais -  Revista Fronteira  - Uruguaiana – Ano I , Nº 1 , 
SECULTE Fev. Mar. e Abr.  de 2004,p.16 
15 Testemunha ocular, o Sr. José da Nova Filho, carinhosamente conhecido como 
“Zé Danova”, militar aposentado, mulato, descendente de imigrantes italianos e  
escravos negros, pertence a uma família que têm histórica  ligação com a música e 
arte popular  em Uruguaiana.  Neto de Hipólito Danova  e Filho de José da Nova 
que foi flautista e um dos fundadores do Bloco cordão de Ouro, também teve 
destacada participação em entidades sociais como a SBU – Filhos do Trabalho e um 
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Figura 3 – Foto de Os Rouxinóis em Uruguaiana, 1953  

 
Fonte: Foto original do desfile de rua no centro da cidade de Uruguaiana17, Acervo de  Stael 
Soraya Acosta. 

Assim,  em 1953, desfilaria também a escola de samba Os 
Rouxinóis, fundada em 01.01.1953,  que tinha em seu conjunto elementos 
vindos dos blocos carnavalescos locais, principalmente, do Cordão de 
Ouro, que despertaram interesse de toda comunidade, com maravilhosos 
desfiles ritmados pela batida do samba influenciado pelo Rio de Janeiro. 

É importante destacar que há neste período também a aceleração 
do exodo rural e a população urbana de Uruguaiana, que era nos  anos de 
1940 de 34.818 habitantes e correspondia a 63,69% do total do município  
cresceria em 1950  para 48.773 habitantes ou 68,33%  e em 1960 chegaria 

                                                                                                                                 
dos primeiros componentes da Escola de Samba Os Rouxinóis,  em um  artigo feito 
com entusiasmo, em setembro de 1993, que está  exposto no Acervo do Centro 
Cultural Dr. Pedro Marini, em Uruguaiana.  
16Neste sentido eles se constituem no que pode ser chamado de extraordinário 
construído pela e para a sociedade, (....) E, na categoria dos eventos previstos e 
constituídos explicitamente pela própria sociedade, uma dicotomização entre os 
acontecimentos altamente ordenados (as cerimônias, solenidades, congressos, 
aniversários, funerais, reuniões etc.), dominados pelo planejamento e pelo 
respeito..., e os eventos dominados pela brincadeira, diversão e/ou licença, ou seja, 
situações em que o comportamento é dominado pela liberdade decorrente da 
suspensão temporária das regras de uma hierarquização repressora . Da Matta   . 
1997. p. 47,48,49)               
17 Ao centro  Ney da Silva Santos pai da Prof. Stael Soraya Acosta. 
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a 62.634 ou 80,62%18.  O aumento populacional urbano contribuiria para 
que aumentasse principalmente a população de baixa renda, que iriam em 
busca de emprego.      

Figura 4 – Foto dos Fundadores da Escola de Samba Os Rouxinóis. Da esquerda para direita : 
Pedro Vagabundo, Carlos Aurélio da Nova, Monserrat, Ubirajara da Fontoura,   Sidnei Garcia e  
José da Nova Filho. 

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Dr. Pedro Marini, arquivo carnaval. 2009, Uruguaiana. 

No carnaval, a inversão seria a troca de papéis, ou seja, o rico 
poderia se vestir de pobre, o pobre de rico, o homem de mulher, o ladrão 
de cidadão e vice-versa, mas sempre no sentido de se festejar a liberdade, 
organizados em alas de Escolas de Sambas, estarão todos voltados para a 
exaltação de um povo, cantando em uma só voz um samba-enredo sob os 
aplausos de todos que assistem. 

os desfiles guardam, sobretudo, a simbolização e a ritualização de 
momentos do mundo social que no dia-a-dia não seriam racionalmente 
explicáveis. É nos desfiles que fenômenos como a inversão  estarão 
presentes para suavizar as diferenças e instituir um ponto convergente “Daí 
por que os rituais servem, sobretudo na sociedade complexa, para 
promover a identidade social e construir seu caráter (DAMATTA, 1997, p. 
29). 

Na década de 1960, o carnaval nas ruas de Uruguaiana continuou 
sendo animado, e a população passou a integrar em maior número os 

                                                             
18Este levantamento é baseado em IBGE/FEE/RS População do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre,2001 e passa a situação atual dos afro-descendentes .  
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desfiles e a se integrar mais nas atividades das Escolas de Samba, que se 
tornaram cada vez mais frequentadas por todas as classes sociais e ocorreu 
uma maior estruturação dos desfiles. 

Figura 5 – Foto da bateria da Escola de Samba Os Rouxinóis em Uruguaiana, 1961. 

 
Fonte - Acervo do Centro Cultural Dr. Pedro Marini, arquivo carnaval. 2009, Uruguaiana.  

O espírito de competição fazia com que todos se esmerassem ao 
máximo para fazer bonito nos desfiles e se tornassem, assim, a Escola e o 
Bloco, Campeões do Carnaval.  

O carnaval já havia assumido, naquela época, importante espaço no 
calendário de eventos e atingia a todas as camadas sociais; tinha um 
significado de orgulho, alegria e descontração. As Escolas de Samba 
promoviam uma grande festa em seus desfiles, “... na passarela do samba 
que se alternava entre as ruas Duque de Caxias, sentido Norte Sul e Bento 
Martins..”19  

                                                             
19 Este dado importante do roteiro do percurso dos desfiles também esta relatado 
pelo Sr.  José Da nova em seu artigo. Que também comenta a evolução nos anos 
seguintes: “Daí em diante, o Carnaval começou a tomar novos rumos, o poder 
público, o comércio apoiaram mais esta festa popular. Foram organizadas 
comissões com critério para julgamento de Escolas de Samba e Bloco. Foram se 
organizando e proliferando novas agremiações carnavalescas no centro e nos 
bairros com CORES predominantes aos moldes das escolas do Rio de Janeiro....sem 
dúvida o carnaval de Uruguaiana, tornou-se mais rico em alegorias, mais brilho em   
suas fantasias e coreografias, e samba no pé e no gogó tomaram novos rumos, 
tornou-se o nosso carnaval um espetáculo para os olhos e ouvidos, destacando-se 
no estado.”      
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Em 1964, nomes como Severo Luzardo e Magda Luzardo, 
pertencentes à família do Embaixador João Batista Luzardo, já faziam parte 
da Escola de Samba Os Rouxinóis.  

Figura 6 – Foto da bateria da Escola de Samba Os Rouxinóis em Uruguaiana, 1966.                 

 
Fonte - Acervo do Centro Cultural Dr. Pedro Marini, arquivo carnaval. 2009, Uruguaiana. 

Não estamos querendo dizer com isto que as diferenças e as 
divisões de classes deixaram de existir. Mas que, ao menos naqueles 
momentos as mentalidades que estavam, e estão, em toda a parte, em 
permanente mutação, são, junto com o imaginário, riquezas de um povo: 
“Para construir o processo do imaginário é preciso mobilizar as imagens 
primeiras, como dos homens, cidades, animais e flores conhecidas, 
libertar-se delas e modificá-las”( LAPLANTINE.2003.  p.26) e dentro do que 
consideramos como evento “extraordinário programado”20,  nos desfiles 
do carnaval de Uruguaiana, teremos eventos perfeitamente enquadráveis 
no mote dos previstos e programados pela sociedade. 

 

                                                             
20Para melhor entendimento de eventos extraordinários  programados, 
transcrevemos: “No Brasil, como em outras sociedades, há uma classificação dos 
eventos sociais segundo sua ocorrência. Os eventos que fazem parte da rotina do 
cotidiano chamado no Brasil de “dia-a-dia” ou simples “vida”, e os eventos que 
estão situados fora desse “dia-a-dia” repetitivo e rotineiro: as “festas”, os 
“cerimoniais” (ou cerimônias), as “solenidades”, os “bailes”, “congressos”, 
“reuniões”, “encontros”, ...etc.., onde se chama a atenção para seu caráter 
aglutinador de pessoas, grupos e categorias sociais, sendo por isso mesmo 
acontecimentos que escapam da rotina na vida diária. Tais eventos distinguem-se 
dos..., “golpes da sorte”, “tragédias” , “dramas”... “catástrofes” por serem 
previstos.  
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Conclusão 

Ao examinarmos a grandiosidade em que se tornaram os desfiles de 
Carnaval na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, em especial em 
Uruguaiana  no século XX, possibilitou  observamos que, tanto no âmbito 
nacional, quanto no regional, o Carnaval e a participação das classes mais 
pobres , nelas incluídos os afro-descendentes,  contribuíram no campo das 
mentalidades para  a expressão de suas origens  bem como na composição 
da identidade coletiva. Através dos desfiles, também, neste período, 
pudemos encontrar indícios de arrefecimento e afrouxamento das 
estruturas hierarquizadas da sociedade, não significando com isto o fim 
das mesmas. 

No  âmbito urbano, quando da aceleração do êxodo rural e as 
influências sofridas pela nova ordem vigorante no pós segunda guerra 
mundial somaram-se ao imaginário e no panorama social, através dos 
desfiles, compuseram na identidade e pertencimento regional.  

Assim, ali estavam, constituindo, formidavelmente, como uma 
coletividade, a vontade de se expressar festivamente, como pertencentes 
a um meio que lhes fazia representativos, mesmo que em um momento 
cósmico, um conjunto social representando a sua vontade e o 
pertencimento em uma identidade coletiva.   

Neste exame, ainda que sucinto,  dos carnavais de Uruguaiana  
entre a década de 1940 e 1960  possibilita a  compreensão destas 
celebrações que, no imaginário coletivo se complementavam pela 
“inversão”. 
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“PARTIU PRO SURF”: MEMÓRIAS E AMIZADES NA PRAIA DO 
CASSINO – RS 

Thiago Silva de Souza1 
Méri Rosane Santos da Silva2 

Luiz Carlos Rigo3 
 

Esse texto constitui-se de uma pesquisa em que objetivei construir 
as memórias do surf na Praia do Cassino, litoral sul do Rio Grande do Sul. 
Cabe ressaltar, que para a escrita dessas linhas me inspirei no artigo de 
Daniel Lins (2009) intitulado Deleuze surfista da imanência: a relação entre 
o surf e a inspiração do filósofo francês Gilles Deleuze, especialmente, 
quando ele salienta que “o surf é um jogo, como todo esporte, mas 
equipado de um aspecto lúdico que lhe é intrínseco. O surf pode tão-só se 
emancipar mediante duas condições: o surf é desenvolvimento da alegria 
pelo corpo, surfar é criar movimento” (2009, s/p). 

Efetivamente, o movimento de uma “onda” formada por leituras, 
andanças, encontros, desencontros me inspirou nessa escrita ao 
desencadear distintas fontes de análise nas quais busquei deslizar. 
Consequentemente, ao sentir as vibrações dessa onda fui forçado a 
estabelecer conexões entre a experiência que tenho com o surf e a minha 
condição de pesquisador, culminando num olhar constituído por um cut 
back4 com o qual tentei me manter em sintonia com essa escrita/onda.  

 

 

 

                                                             
1 Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e 
bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).  
2 Doutora em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.  
3 Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2001).   
4 Cut back é a manobra utilizada pelo surfista para retornar ao momento de 
pressão da onda, geralmente até a espuma, a partir da qual a onda volta a se abrir 
para novas manobras. Nessa escrita-onda realizei aquela manobra na tentativa 
deslizar com a sociabilidade advinda das formas de relacionamento inventadas 
pelos surfistas “da antiga”.  
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Remando em busca da onda: o contato com os narradores... 

Walter Benjamin, ao preocupar-se com o declínio da arte de narrar 
experiências, contribuiu para a edificação dessa pesquisa ao me fazer 
pensar enquanto surfista e direcionar um olhar ao surf na praia do Cassino 
enquanto narrador, o qual para aquele filósofo “retira da experiência o que 
ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora 
as coisas narradas na experiência de seus ouvintes” (1994, p. 201). Nesse 
sentido, a singularidade ao trato histórico advindo da metodologia Historia 
Oral5 serviu-me como lentes formadas após o acolhimento dos relatos de 
outros surfistas, os quais através de entrevistas temáticas pautadas no surf 
praticado naquela praia gaúcha localizaram o final de 1970 e o início de 
1980 como o período da investigação. 

Por outras palavras, as entrevistas6 consolidaram a produção das 
fontes orais e o sucessivo, surgimento da memória com sua capacidade de 
tecer “a rede que em última instância todas as histórias constituem entre 
si” (BENJAMIM, 1994, p. 211). Dessa maneira, ao longo da investigação as 
fontes orais depois de transcritas7 foram formalizadas em narrativas e, 
nessa escrita, mesclada a outras fontes8 de análise.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que a rede de narradores foi 
composta a partir da entrevista com o surfista Antônio Libório Philomena9, 
o qual conheci na FURG a partir da disciplina de Ecologia ministrada por ele 
ao curso de Educação Física, nessa linha, o convite para a pesquisa foi feito 
em virtude dos relatos sobre o surf emitidos pelo professor em suas aulas. 
Adicionalmente, ao final da entrevista o professor Philomena me 
                                                             
5 Ferreira e Amado (2006, p. xii) alertam para a problemática gerada em torno da 
denominação ‘história oral’, visto que ‘adjetiva a história, e não as fontes – estas 
sim, orais. Cabe ressaltar, que utilizo essa terminologia visando difundir esse 
campo de estudo que consolidou a construção de algumas memórias do surf na 
Praia do Cassino.  
6 As entrevistas foram realizadas em “forma de conversa amigável e informal” e “o 
estilo mais formal e controlado de perguntar” (THOMPSON, 1992, p. 254).  
7 Para a sistematização das transcrições utilizei algumas regras propostas por 
Chantal de Tourtier-Bonazzi (2006). 
8 As fontes orais foram atreladas às “fontes documentais tradicionais do trabalho 
historiográficos” (LOZANO, 2006, p. 23), visto que fragmentos jornalísticos e 
leituras acadêmicas me auxiliaram na estruturação dessa escrita.  
9 PHILOMENA, Antônio. Entrevista concedida a Thiago Silva de Souza relativa às 
memórias do surf na Praia do Cassino. Rio Grande, novembro de 2009. 
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aconselhou procurar o surfista Cícero Vassão, ao fazer isso, fui orientado a 
pesquisar artigos publicados por Vassão no Jornal Agora Jornal Agora10. Ao 
analisar essas fontes me interessou um fragmento do artigo publicado no 
dia 17 de junho de 2004. Nele, Vassão recorda personagens que marcaram 
sua trajetória como surfista nessa praia do sul do Brasil, exaltando que: 

correndo o risco de esquecer muitos nomes, posso citar o João Farinha, 
Ângelo Pinho, Marcelo Abedão, Negrão Roberval, Aléssio, Sílvio Peixoto, 
Salada. Entre os goofie footers11, o melhor representante da nossa geração 
foi, sem dúvidas, o Castilhiano. E haviam aqueles que já estavam lá, 
posicionados no pico12, quando chegamos: Pingo, Pipoca, Ramiro, Ernesto, 
Chaves... Antes disso já é pré-história (VASSÃO, 2004, s/p). 

A partir da matéria de Vassão (2004, s/p), interessei-me por 
entrevistar o Pingo, o Pipoca, o Ramiro, o Ernesto e o Chaves. O primeiro 
entrevistado daqueles nomes foi o Pipoca, (Ricardo Luiz Monteiro 
Fernandes)13, o qual conheci através de apontamentos de alguns amigos. 
Mais ainda, aproximei do segundo entrevistado daqueles nomes através da 
ajuda de uma amiga, a qual me concedeu o telefone e e-mail do Ramiro 
Martinez Neto14. Por fim, o terceiro entrevistado foi o Pingo (Fernando 
Ferreira15) após o Ramiro me conceder seu telefone.  

 

                                                             
10 “O Jornal Agora, fundado em 20 de setembro de 1975, é uma publicação de 
propriedade das Organizações Risul Editora Gráfica Ltda. Tem como área de 
abrangência Rio Grande, São José do Norte e região. Circula de segunda-feira a 
sábado, com o foco principal em matérias locais e regionais. Dentre as principais 
características, destaca-se sua linha editorial, que busca a integração da 
comunidade, com informação precisa, responsável e imparcial” (Jornal Agora). 
Disponível em: http://www.jornalagora.com.br/site/?nomearea=empresa >. 
Acesso em: 01/12/09.  
11 Termo utilizado para caracterizar os surfistas que ao subirem na prancha usam o 
pé direito na frente.   
12 Os “picos” são lugares onde quebram boas ondas, nesse trabalho, utilizo o termo 
para delimitar os lugares convencionais de onda na Praia do Cassino. No entanto, é 
comum o surfista referir-se ao “pico” dirigindo-se a localidade onde mora. 
13 FERNANDES, Ricardo. Entrevista concedida a Thiago Silva de Souza relativa às 
memórias do surf na Praia do Cassino. Rio Grande, fevereiro de 2010 
14 MARTINEZ, Ramiro. Entrevista concedida a Thiago Silva de Souza relativa às 
memórias do surf na Praia do Cassino. Rio Grande, abril de 2010. 
15 FERREIRA, Fernando. Entrevista concedida a Thiago Silva de Souza relativa às 
memórias do surf na Praia do Cassino. Rio Grande, maio de 2010. 
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A Emergência e os diálogos do Surf na Praia do Cassino - RS...  

Nesse subitem, utilizo as narrativas coletadas como uma lente 
produtora de aproximações e afastamentos que focaram o surf na Praia do 
Cassino, bem como a repercussão gerada por esse esporte na 
contemporaneidade naquela praia conhecida por sua extensão16. Nesse 
sentido, dialogo com Philomena (2009), quando explicita a correlação da 
variação dos pontos de surf com as modificações da costa. Nessa linha, o 
narrador alerta que no Cassino a “retirada de dunas para aterro, mais o 
que sai da lagoa dos patos de areia e lama da dragagem vai mudando o 
fundo ai vem uma ressaca e muda todo o fundo de novo” (PHILOMENA, 
2009).  

Por outras palavras, a narrativa evidencia dois acontecimentos e 
seus efeitos ao cenário do surf na Praia do Cassino, no entanto, fui 
percebendo ao longo da pesquisa o quanto, especificamente, os efeitos da 
dragagem17 estiveram presentes e constituíram uma temática comum nas 
lembranças dos surfistas “cassineros”. Ou seja, à medida que as dragas 
retiram sedimentos assoreados no fundo da região de acesso aos navios no 
Porto de Rio Grande18, bem como do canal constituído pelos Molhes da 
Barra19 e os depositam no mar em locais inapropriados20, deixa-os 

                                                             
16 O Cassino é uma praia oceânica com 254 km de areia fina em sua orla, formando 
a maior praia contínua da América do Sul, também conhecida como a maior praia 
do mundo (Guiness Book). 
17 “O termo dragagem é, por definição, a escavação ou remoção de solo ou rochas 
do fundo de rios, lagos, e outros corpos  d’água  através  de equipamentos 
denominados “draga”, a qual é, geralmente, uma embarcação ou  plataforma  
flutuante  equipada  com  mecanismos  necessários  para  se efetuar  a  remoção  
do  solo” (TORRES, 2000, p. 2). 
18 O Porto do Rio Grande consolidou-se pela forte atuação no extremo sul do Brasil, 
estando entre os mais importantes portos do continente americano em 
produtividade. Maiores informações disponíveis em: 
http://www.portoriogrande.com.br/site/sobre_porto_conheca.php . Acesso em 
28/04/11. 
19 Os Molhes da Barra são estruturas de pedras construídas a fim de creditar 
segurança ao acesso de navios ao Porto de Rio Grande. Atualmente, para navios de 
maior porte ter acesso ao Porto, os Molhes da Barra passam por nova 
estruturação, o Molhe Leste, que tem 4,2 mil metros de extensão, deverá ser 
ampliado em 370 metros, e o Oeste, atualmente com 3,1 mil metros, em 
700metros. Maiores informações disponíveis em: 
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suscetíveis à influência de correntes marítimas que podem direcioná-los ao 
litoral.  

Esses sedimentos ao atingir a região litorânea contribuem, segundo 
a narrativa abaixo de Philomena (2009), na não consistência de picos de 
surf na Praia do Cassino, visto que impedem a ação das ondas ao se 
acumularem nos bancos de areia21 característicos daquela praia, nesse 
sentido, o narrador salienta: 

tem onda lá na frente da Iemanjá, aí da outra ressaca a onda volta para a 
Curva. Nós aprendemos isso porque esses lugares famosos como o Havaí 
tem onda sempre no mesmo lugar, lá os fundos são fixos, de recife, duro. 
Então, entra a onda e bate sempre no mesmo lugar ficando mais fácil de 
surfar. (PHILOMENA, 2009). 

Por outro lado, os mesmos efeitos que acarretam essa não 
consistência dos picos de surf são atrelados a pouca constância de ondas 
na praia do Cassino a partir das problematizações do surfista riograndino 
Cláudio Touguinha, no artigo publicado em março de 2010, no site 
kssino.com, sob o título A Praia do Cassino está a caminho de se tornar 
uma baía? 22. Touguinha lembra que, a partir dos últimos dez anos, as boas 
condições de surf, em determinados picos do Cassino, já não se repetem, 
atualmente, pondo em xeque o derramamento de lodo na praia em 
199823.  

                                                                                                                                 
http://www.revistaportuaria.com.br/site/?home=noticias&n=zTzSU&t=ampliaco-
dos-molhes-barra-foi-retomada. Acesso em 28/04/11.  
20 Torres (2000, p. 141) ao discorrer sobre os sítios de despejo dos sedimentos 
coletados pelas dragas em Rio Grande alerta que “a distância é muito próxima da 
costa, podendo ocasionar reflexos para o litoral. Dentre as alternativas existentes 
estão o seu despejo em mar aberto a uma profundidade maior que 20 metros”. 
21 Os bancos de areia são formados a partir do fluxo e refluxo do mar ou pela ação 
das ondas. Maiores informações disponíveis em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_areia . Acesso em 28/04/11. 
22 O artigo na integra esta disponível em: 
<http://www.kssino.com/main/modules/soapbox/column.php?columnID=7>. 
Acesso em 28/04/11.  
23 Além de reportagens a problemática do lodo foi objeto de estudo acadêmico, 
como, por exemplo, o de Torres (2000, p. 118), este alerta em sua pesquisa que 
“Villwoock et al. (1972), Borzone e Griep (1991) e Calliari e Fachin (1993) afirmam 
que este evento ocorre de forma natural e cíclica e que o volume de material 
dragado é infinitamente menor que o volume de lama existente na área adjacente 
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Mais ainda, interligada as memórias do Touguinha (2010) estão às 
do Ferreira (2010), ao sinalizar a pouca freqüência daquele fenômeno em 
um período mais longínquo: “naquela época não dava esses efeitos de 
lodo, dava muito raro, se ouvia falar em tal. Começou a aparecer mais 
depois de 80 e poucos pra cá e esses prolongamento de Molhes, dragagem, 
essa coisa toda, que diminuiu as ondas aqui” (FERREIRA, 2010). De maneira 
geral, a memória do Touguinha, do Pingo e a do Philomena projetam o surf 
na praia do Cassino em uma imagem ofuscada pelos efeitos da dragagem, 
realizada a fim de garantir o fluxo marítimo ao Porto de Rio Grande, por 
outras palavras, o lodo constitui uma problemática que emerge na 
contemporaneidade, por afetar as invenções do surf, também emergente, 
naquela praia gaúcha.   

De fato, não estaria destituída de sentido uma análise entrelaçando 
as narrativas e documentos acima aquilo que Francesca Cappelletto e 
Paola Calamandrei apud Portelli (2006 p. 108) chamaram de uma 
“‘memória grupal (...) moldada no decorrer de inúmeras ocasiões 
narrativas’, formalizadas em narrativas dotadas de ‘uma forma bastante 
coerente, estruturada e centrada num tema político’”. Portelli (2006) 
refere-se ao estudo daquelas autoras atento as memórias criadas e 
preservadas pelo sentimento de perda, pelo luto, expresso em narrativas 
(nessa análise o sentimento de perda dos surfistas ligados à baixa 
constância de ondas na praia do Cassino).  

Assim, essa ‘memória grupal’ serve-me de suporte no exercício de 
pensar essa escrita como uma “onda” constituída por narrativas e 
documentos, visto que ao encará-la em sua forma natural corro o risco de 

                                                                                                                                 
à desembocadura do estuário embora nunca tenha havido um monitoramento das 
atividades de dragagem. Porém, Calliari (em Santos, 1998) afirma que a dragagem 
do canal de acesso ao porto e o aumento da batimetria pode ter aumentado a 
velocidade das águas que escoam da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico 
aumentando a periodicidade deste evento”. Outra reportagem envolvendo o lodo 
e os surfistas esta disponível em 
<http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL298741-5598,00-
PRAIA+FICA+CHEIA+DE+LAMA+NO+LITORAL+GAUCHO.html>. Acesso em: 
28/04/11.   
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paralisar-me na densidade do lodo. Portanto, como no surf, realizo um 
drop 24 nessa onda a fim de deslizar em uma superfície que: 

como o fora não é o exterior, mas a possibilidade de um fora/dentro, desejo 
maior do surfista. Ele fica à espreita do grande momento, num instante de 
duração não linear do tempo que tatua o corpo não com marcas visíveis, 
mas com um devir imperceptível que inebria a superfície de um dentro em 
núpcias com o fora.  É o momento em que o surfista fura a onda, torna-se 
tubo com o tubo (LINS, 2009, s/p). 

Assim, na busca desse tubo, dialogo novamente com Portelli 
quando salienta que “não se deve esquecer que a elaboração da memória 
e o ato de lembrar são sempre individuais: pessoas, e não grupos, se 
lembram” (2006, p.127). Nesse sentido, ponho-me a deslizar em 
lembranças que tornam dinâmica essa escrita-onda, como, por exemplo, 
quando Martinez (2010) lembra suas primeiras investidas ao falar da 
aquisição das pranchas: “comprava do pessoal da Oceano que vinham 
estudar aqui, estudantes de todos os lugares do Brasil, e traziam as 
pranchas. A minha eu comprei de um cara que já surfava lá no litoral de 
Porto Alegre e tinha gente do Paraná, do Rio, de Santa Catarina” 
(MARTINEZ, 2010).  

Mais ainda, ao aproximar suas lembranças das relações travadas 
com os estudantes do curso de Oceanologia da FURG, Martinez (2010) 
pontua uma singularidade ao espaço da praia quando salienta que “esse 
pessoal que vinha de fora dificilmente tu encontrava na praia, eram 
estudantes. Vinham surfar e não tinha onda ou tu vinha e os caras não 
estavam na praia, então, a nossa geração não cresceu vendo outras 
pessoas surfar. Eramos pessoas totalmente intuitivas” (MARTINEZ, 2010). 
Nessa linha, em meios a tantos sentidos presentes na explanação do 
narrador percebo extravasar através das singularidades produzidas pelo 
isolamento dos surfistas em distintos grupos, uma forma de 
relacionamento política, à medida que aproximo desse dialogo as análises 
de Richard Sennett (2002), especificamente, quando esse sociólogo 
americano alerta que: 

                                                             
24 Esse termo corresponde ao momento que o surfista sobe na prancha e entra em 
sintonia com a onda. Assim, transforma-se em “onda com a onda, e não onda 
sobre a onda; ele não existe apenas para aquilo que o tornará vencedor, mas se 
realiza afirmando o acaso; temos aqui certamente uma bela definição do ser, 
sempre em devir. É um puro sensitivo à escuta do meio no qual ele dança com seu 
corpo-onda para não "dançar" na vida” (LINS, 2009, s/p). 
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as pessoas são tanto mais sociáveis quanto mais tiverem entre elas barreiras 
tangíveis, assim como necessitam de locais específicos, em público, cujo o 
propósito único seja reuni-las. Em outros termos, diríamos: os seres 
humanos precisam manter uma certa distância da observação intima por 
parte do outro para poderem sentir-se sociáveis (SENNETT, 2002, p. 29). 

Nesse sentido, é importante salientar que Sennett (2002) chega à 
conclusão acima, analisando o enfraquecimento das relações travadas no 
espaço publico na contemporaneidade, impulsionado pelas 
transformações que as cidades adquirem com o crescimento resultante 
das migrações do interior para os centros urbanos. Correlato a esse 
crescimento o sociólogo deposita atenção a reconfiguração arquitetônica 
que assume as cidades, acarretando o aumento do que ele chama de 
“espaço publico morto” o qual de maneira específica, dirige uma lógica 
funcional aos espaços públicos, os quais ao serem introjetado a 
imponentes estruturas verticais assumem nelas a idéia de 
movimentação25. Em Rio Grande esse crescimento pode ser percebido por 
migrações de pessoas na busca de emprego no Pólo Naval26, 
consequentemente, o reflexo do inchaço da cidade repercutiu na praia do 
Cassino, ou seja, os riograndinos que possuíam casas de veraneio no 
Balneário as ocuparam durante todo o ano, ora, alugando aos emigrantes, 
ora, residindo nas mesmas e liberando para o aluguel ou venda suas 
residências em Rio Grande. Nesse sentido, ganha forma algumas 
problematizações imbricadas na narrativa em que Martinez (2010) discorre 
sobre o sentimento de não haver onda no Cassino: 

era a idéia na época, isso em 78, de que realmente não tinha onda no 
Cassino, realmente pra quem chegasse só nos verões aqui e olhasse, tu vai 
no Cassino no verão não tem onda mesmo, porque a influência de leste, 
nordeste na ondulação é muito maior no verão do que no inverno. Como 
não existia uma vida naquela época do Cassino no inverno a sensação de 
que não tinha onda era muita (...)(MARTINEZ, 2010). 

                                                             
25 Sennett (2002) adverte que “a idéia do espaço publico como derivação do 
movimento corresponde exatamente às relações entre espaço e movimento 
produzidos pelo automóvel particular” (p.28), isso, “significa que, assim como 
alguém pode se isolar em um automóvel particular para ter liberdade de 
movimento, também deixa de acreditar que o que circunda tenha qualquer 
significado além de ser um meio para chegar a finalidade da própria locomoção” (p. 
29). 
26 Maiores informações disponíveis em < 
http://www.jornalagora.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?e=3&n=8905 > 
. Acesso em 18/05/2011.  
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Nesse contexto, é imprescindível ressaltar que a entrada das 
ondulações referidas por Martinez são bloqueadas pelos Molhes da Barra, 
os quais complementa ele: “são uma barreira muito grande que ao mesmo 
tempo protege, da certa resguardada na curva ali, ela impede que toda a 
ondulação de nordeste e leste entre, fique escondida lá em São José do 
Norte, por isso que da essa sensação que não tem onda no Cassino” 
(MARTINEZ, 2010). Por outro lado, essa atenção à arquitetura da praia é 
correlacionada por Philomena (2009) a uma maneira singular de surfar no 
sul do Rio Grande do Sul, visto que: 

se caracteriza por uma dificuldade de chegar até lá fora. Tem que atravessar 
cinco, dez, quinze ondas estourando. Então, tu tens um desgaste físico para 
atravessar todas essas ondas e, além disso, as ondas variam de ângulo de 
aproximação da praia. Tens que estar remando sempre, porque tem 
correnteza, por exemplo, se pegas uma onda e surfas até a beira da praia, 
tens que remar de novo atrás de dez, quinze ondas (...) (PHILOMENA, 2009). 

Sendo assim, o movimento delineado pelas narrativas edifica 
memórias que, entre outras coisas, revelam alguns acontecimentos que 
contribuíram para transformar a praia do Cassino também em um espaço 
de sociabilidade que torna-se político ao privilegiar o fora das relações 
construídas pelos surfistas “cassineros” em um espaço público. Diante 
disso, realizo um cut back em outras narrativas, atento aos bastidores do 
surf em que se construíram esses olhares na praia do Cassino.  

Para tanto, dialogo com Fernandez (2010) quando lembra de 
detalhes estratégicos de suas investidas ao salientar que “O Dinorvã levava 
as bolachinhas num saquinho. A gente chegava lá nos molhes abria um 
buraco no chão, botava o saquinho da bolachinha ali fechava, tapava o 
buraco ia surfar. Saia comia, tapava de novo, voltava de novo, porque o 
cara ia longe, mas valeu a pena” (FERNANDES, 2010). 

Ferreira (2010) evidencia outras estratégias que utilizavam 
alternativamente aos dias flats27 em frente do Balneário ao narrar suas 
idas a dois picos distintos. Primeiramente, narra uma ocasião que 
caminharam até o pico do Terminal, com a falta de onda, seu amigo Serjão 
disse: “Vamo pro norte? Saímos a pé até o barco, lá onde nós passávamos, 
e fomos pro norte. Nós já tinha ido antes... Pegamos umas ondas meio 
mexidas e tal. Naquele dia tava uma perfeição”. Em outro momento, 

                                                             
27 Flat é o termo que utilizamos para indicar que o mar esta sem ondas. 
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Ferreira (2010) recorda uma ida ao pico do navio28 narrando como se 
mobilizavam para deslocarem-se: “um dia no verão eu me lembro 
direitinho, nó pegamos uma Caravam com o Alemão, mais outro carro, e 
fizemos uma excursão para o navio, cara pegamos um merrecão de 30 
centímetros no navio”. 

Mais ainda, outro ponto que se destacou na memória dos surfistas 
“da antiga” foram as diferentes maneiras que utilizavam para superar a 
falta das convencionais roupas de neoprene em vista a realização do surf 
durante os rigorosos invernos do sul do Rio Grande do Sul, como, por 
exemplo, rolar na areia das dunas, surfar com blusões de lã e até mesmo: 
“VAT 69 eu acho que era o nome daquele Whisky, no inverno (risos). A 
gente entrava na água saía roxo e dava no Whiscão, dava uma aquecida e 
vamo de novo” (FERNANDES, 2010). Por outro lado, ainda sob a óptica das 
águas geladas do litoral sul gaúcho, a relação de alguns surfistas com o 
curso de Oceanologia proporcionou também, acesso a roupas de 
neoprene, no entanto, Philomena (2009) alerta que era “uma roupa para 
três pessoas, essa roupa era de mergulho, duríssima, nada a ver com o surf 
e eram duas peças, como toda roupa de borracha daquela época” 
(PHILOMENA, 2009).  

Mais ainda, Martinez (2010) destacou através de alguns fragmentos 
narrativos algumas invenções que constituíram materiais para pratica do 
surf, como, por exemplo: “o protetor de borda pro leash, a gente fez 
alguns leashs também, com seringa, naquela época o leash era uma 
seringa dessas de amarrar em braço, comprada a metro, com uma corda 
dessas de nylon por dentro dava um nó amarrava uma peseira feita de 
cinto de segurança” (risadas). (MARTINEZ, 2010) 29.  

                                                             
28 O navio Altair, encalhado em 1976, durante uma tempestade, proporciona a 
formação de boas ondas na praia do Cassino, No entanto, o acesso a esse pico deve 
ser feito, preferencialmente, com veículos, visto que se situa a cerca de 10 km do 
pico da Querência (à esquerda da imagem). 
29 Nesse contexto de invenções Ferreira (2010) conta que “nós eramos tudo loiro, a 
cor do cabelo era bonita essa cor de luzes que as mulheres fazem hoje. Nós 
tentamos botar parafina bruta que nós conseguíamos na Ipiranga, como é que a 
gente fazia, nós derretia a parafina bruta em banho Maria, coava numa meia a 
parafina da prancha, ai derretia a parafina toda. Uma vez nós fomos coar deu um 
blecaute na luz lá na casa do Parafa e quando veio a luz ele disse “poxa! minha 
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Ainda sobre as construções dos materiais para a pratica do surf, 
Martinez (2010) narra suas empreitadas no aprimoramento das pesadas e 
antigas pranchas que circulavam na praia do Cassino salientando que 
“todas foram feitas inteiramente a mão desde descascar o bloco de 
poliuretano que tem uma laminazinha, uma película que protege o bloco, 
tudo descascado a mão” (MARTINEZ, 2010). Adicionalmente, Martinez 
(2010) enfatiza que: “dessa época mais precisamente em 82, surge o 
primeiro esboço de fábrica de prancha na cidade que é as pranchas que a 
gente deu o nome de Lua Nativa pranchas de surf”(...) (Martinez, 2010). 

Por outras palavras, algumas correlações ao contexto narrado por 
Martinez são tecidas na narrativa em que Fernandes (2010) explana 
singularidades referentes ao grupo de surfistas que iniciavam com ele e 
aqueles da “antiga”, dizendo que: 

a gente olhava os caras fazendo as coisas e vamos fazer igual, que era quem: 
Pingo, Ramiro, Ali,Varela o Mocellin são o pessoal da antiga ai. E da minha 
geração, quem começou a surfar comigo foi o Zé Rivoire, o Fernando 
Lourenço, Marcelo, o Jonh como chamam, é a minha turma mesmo. E tinha 
o pessoal da Mar de Sul, que faziam as pranchas:  Ângelo, Frank, o irmão 
dele o Marcelo, que eu me lembro que a gente iniciou juntos (FERNANDES, 
2010). 

Sendo assim, a narrativa evidencia indícios que direcionam ao 
aumento de praticantes na praia do Cassino, dessa maneira, fortalecendo 
o surf da “antiga” no litoral sul gaúcho. Nessa linha, Ferreira (2010) 
aproxima um olhar daquele contexto narrativo ao discorrer sobre a fábrica 
Mar de Sul30: “morei lá acho que uns três ou quatro anos. Os guris faziam 
prancha de wind surf, surf e tudo. E aí era eu o Ângelo e o Frank que 
morava lá...e nós pegava as ondinhas. Ia dali pra praia voltava pra lá” 
(FERREIRA, 2010). 
                                                                                                                                 
meia nova” (risos) tchê...a meia do cara cheia de parafina. Coava a parafina e usava 
de novo porque não tinha, não tinha...era difícil de conseguir” (FERREIRA, 2010). 
30A fábrica de pranchas Mar de Sul, mesmo com diferenças, sucedeu a Lua Nativa 
pranchas de surf. Ou seja, Ramiro em sua narrativa atrela o processo de construção 
da última prancha na Lua Nativa ao mesmo período (1983/1984) de criação da Mar 
de Sul, em suas palavras salienta que  “nessa época surge timidamente a Mar de 
Sul tocada Ângelo Souza e Frank Peluffo, nessa altura me dando conta da 
trabalheira da necessidade de profissionalização e aquisição de maquinários, 
principalmente, pela periculosidade do material, materiais tóxicos desisti dessa 
questão de fabricar pranchas, ainda assim fiz uma última triquilha para mim 
confeccionada pelas máquinas emprestadas pela Mar de Sul (MARTINEZ, 2010).  
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Cabe ressaltar, que conversei informalmente (sem gravador) com 
Frank Peluffo, um dos proprietários da Mar de Sul31. Na conversa, Frank 
explicitou a propagação, a partir da fábrica, do que ele chamou de estilo 
“New Wave”, caracterizado por pinturas abstratas e coloridas difundidas 
em decalques publicitários e nas pranchas que confeccionavam na praia do 
Cassino.  Peluffo, relembrou que suas investidas eram embaladas em um 
cenário que extrapolava os limites da praia do Cassino, visto que se 
inspiravam como surfistas em produções cinematográficas, ele citou o 
filme O menino do Rio (1981) e, como shaper (construtores de pranchas) 
buscavam informações sobre a confecção de pranchas em Porto Alegre, 
cidade em que obtiveram dicas a respeito do acabamento das bordas com 
o shaper Zito. No entanto, foi a parceria com o shaper uruguaio Willy que 
impulsionou a fabricação das pranchas na Mar de Sul, visto que Willy os 
deu dicas de todo processo de manipulação daqueles equipamentos, algo 
raro naquela época, enfatizou Frank. 

Nesse contexto, junto a ascensão das mobilizações dos surfistas da 
“antiga” na praia do Cassino que culminaram no advento da Mar de Sul, 
veio a propagação do surf nessa praia. Adicionalmente, Ferreira (2010) 
recorda que nesse período: 

apareceu uma gurizada com um jeito New Wave assim, que eram os kisuco, 
uma turma de 7, 8 guris que entravam juntos, (...) Kisuco porque tinham os 
cabelinhos tudo parecido e era tudo igual e nós chamava eles de kisuco, na 
época era gurizadinha, era outra concepção, já entrava essa parte mesmo 
de competição, já tinha essa idéia (FERREIRA, 2010). 

 

A onda fechou: o retorno ao outside32 

Em linhas finais, compartilho com o leitor meu olhar a distintos 
momentos que me senti coberto pela superfície dessa onda formada pelas 
fontes, em termos teóricos, esses momentos podem ser percebidos na 
cumplicidade que os narradores tiveram com aqueles que com suas 

                                                             
31 Frank Peluffo salientou que o nome da fábrica foi escolhido a fim de 
corresponder as potenciais condições meteorológicas para o surf na praia do 
Cassino, visto as transformações efetuadas pelos ventos e ondulações do 
quadrante sul ao mar daquela praia gaúcha. 
32 Esse termo indica o lugar que o surfista se concentram para esperar as séries 
após atravessar a arrebentação das ondas. Minha pretensão com o termo é voltar 
às fontes coletadas (ou produzir novas fontes) e pensar outras análises. 
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relações criaram o surf da praia do Cassino, ora com os nomes, ora com a 
terminologia amigo (a). Por outras palavras, ORTEGA (2000, p. 114) ajuda-
me nesse direcionamento quando explicita que “diante uma sociedade que 
nos instiga a saber quem somos, a descobrir a verdade sobre nós mesmos, 
e que nos impõe uma determinada subjetividade, esse cultivo da distância 
na amizade levaria a substituir a descoberta de si, pela invenção de si, pela 
criação de infinitas formas de existência”. 

Para além disso, resta apenas o exterior que perde seu dinamismo 
ao se paralisar em imagens grupais, como, por exemplo, a incessante busca 
por informações a respeito da dragagem em detrimento a riqueza advinda 
das próprias invenções dos surfistas da “antiga” na praia do Cassino. Assim, 
em um cut back na ‘memória grupal’ através da óptica interior promovida 
pela cumplicidade dos surfistas, me faz lembrar o filme Narradores de 
Javé33, porém, com um desfecho diferente ao comparar os surfistas da 
“antiga” com os ambiciosos moradores daquele vilarejo que ao pautarem-
se na individualidade de suas histórias viram o local onde moravam ser 
inundado pelas águas de uma hidroelétrica construída na região.   

Por fim, o estudo se mostrou profícuo a novas investigações, visto 
que mesmo o Cassino não estando entre as praias brasileiras que mais se 
pratica o surf, ela possui uma importância significativa para os surfistas da 
região. A partir disso, uma ampliação investigativa para além do período 
estudado (final de 1970 e início de 1980) torna-se pertinente, tendo em 
conta pistas de que houve uma mudança em meados da década de 80, 
soma-se a isso, a importância que a praia do Cassino adquiriu ao se 
transformar, a partir daquelas experiências pioneiras, em uma das poucas 
possibilidades de se praticar o surf na Zona Sul do Rio Grande do Sul.  

 

 

 

 

 

                                                             
33 Maiores informações sobre o filme disponível em < 
http://www.webcine.com.br/filmessi/narrjave.htm >. Acesso em: 28/04/2011. 
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Escola de Engenharia Industrial: a oralidade como fonte 
documental em História da Educação 

Vanessa Barrozo Teixeira1 
Elomar Antonio Callegaro Tambara2 

 

Introdução  

Este trabalho tem como objetivo analisar e compreender a questão 
teórico-metodológica do uso das diferentes fontes, neste caso específico 
sobre o uso das fontes orais, através do método de História Oral. A História 
da Educação embasada nas novas possibilidades de uso e análise de 
documentos, trazidas pela História Cultural, permite que estas novas 
tipologias possam se transformar em fonte de pesquisa.  Este ensaio faz 
parte de um recorte na pesquisa de dissertação que aborda a Escola de 
Engenharia Industrial, instituição escolar de ensino superior, como 
temática e objeto de pesquisa.  

A pesquisa em questão refere-se ao questionamento relativo à 
constituição do primeiro curso de ensino superior da cidade do Rio Grande 
na década de 1950, a Escola de Engenharia Industrial. Esta investigação, 
recentemente iniciada, pretende utilizar ao longo do desenvolvimento do 
trabalho, a metodologia da História Oral visando contribuir na construção 
e na interpretação das fontes documentais que constituem a história desta 
instituição. Para evidenciar e embasar a importância desse método na 
pesquisa em História da Educação, alguns teóricos da História e da 
Antropologia ajudarão a respaldar esse emprego e essa relação intrínseca 
existente.  

                                                             
1 Bacharel em Museologia/UFPel; Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) da Faculdade de Educação (FAE), UFPel; Linha de pesquisa: 
Filosofia e História da Educação; Bolsista CAPES; Membro do Centro de Estudos e 
Investigação em História da Educação (CEIHE); Orientanda do Prof. Dr. Elomar 
Antonio Callegaro Tambara. 
2 Professor Titular da Faculdade de Educação (FAE) e do Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE) UFPel; Doutor em Educação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Linha de pesquisa: Filosofia e História da 
Educação; Membro do Centro de Estudos e Investigação em História da Educação 
(CEIHE). 
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Através deste recorte almeja-se compreender um pouco mais sobre 
a trajetória desta instituição de ensino superior, além de possibilitar novas 
interpretações sobre a mesma, o contexto histórico da época e trazer a 
possibilidade de se trabalhar com diferentes fontes documentais em uma 
pesquisa no âmbito de História da Educação. 

 Desse modo, em um primeiro momento pretende-se evidenciar a 
relevância desta instituição, bem como o contexto do local onde ela se 
encontra. Em um segundo momento, será abordado o contato com as 
fontes documentais e o uso das mesmas em História da Educação. Já em 
um terceiro momento, o método de História Oral será conceituado e serão 
demonstrados alguns motivos que, possivelmente, levarão à aplicação 
desta metodologia ao longo da pesquisa. Em um último momento será 
destacado o uso das fontes orais na pesquisa histórica, em específico, na 
História Cultural, na História da Educação e na Antropologia, que abordam 
a interdisciplinaridade em suas metodologias de análise.  

 

1.Escola de Engenharia Industrial como objeto de estudo em História da 
Educação 

A Escola de Engenharia Industrial (EEI) foi o primeiro curso de 
ensino superior da cidade do Rio Grande. Criado na década de 1950, já 
vinha sendo pensado desde o final do século XIX, quando o comerciante 
Antônio de Lemos Júnior (BORTHEIRY, 2008, p. 186), deixa em testamento 
uma relevante quantia de dinheiro para a Intendência, atual Prefeitura 
Municipal, para que esta providenciasse a instalação de um Curso de 
Engenharia. O dinheiro não foi suficiente para a criação de uma faculdade, 
mas deu origem a uma escola de nível médio, o Ginásio Municipal Lemos 
Júnior, em 1906.  

No início da década de 1950, conforme Magalhães (1997) 
costumavam se reunir nos cafés da cidade engenheiros, químicos e outros 
profissionais de nível superior que residiam e trabalhavam nas indústrias 
locais, para discutir sobre a necessidade da criação de uma faculdade. E 
pensar em uma Escola de Engenharia era bastante plausível, afinal nesta 
época Rio Grande possuía um parque industrial de grande valor.  

Mesmo que começasse sem patrimônio aparente, uma escola de 
engenharia teria à disposição, desde logo, os muitos bilhões de cruzeiros 
aplicados nos laboratórios e na maquinaria moderna de setores como a 
Usina Elétrica, a Hidráulica, as instalações portuárias, as fábricas de tecidos, 
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os grandes frigoríficos, a destilaria de petróleo, as fábricas de produtos 
alimentícios [...] (MAGALHÃES, 1997, p.18). 

Este movimento reuniu profissionais locais, como o Engº Cícero 
Marques Vassão, que era diretor do Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais, Fernando Duprat da Silva, Fernando Abott Torres, Alfredo 
Huch, Heitor Amaro Barcellos, Fuad Abdalla Nader, Roberto Bastos 
Telechea, Thomas Paes da Cunha, Eliézer de Carvalho Rios e o Engº 
Francisco Martins Bastos, representante da Refinaria de Petróleo Ipiranga. 
Este grupo passa então a pensar em na criação de uma Faculdade de 
Engenharia e também na fundação de um Museu Oceanográfico 
(MAGALHÃES, 1997, p. 18). 

O Engº Francisco Martins Bastos, então diretor-presidente da 
Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A, foi um personagem importante nesta 
ação, participando ativamente das questões burocráticas e políticas que 
envolveram a criação da EEI, bem como do apoio capital fornecido pela 
empresa, uma das principais indústrias petrolíferas do Brasil3.  

Inicialmente projetou-se a idéia de criação de um curso em nível 
técnico para preparar  auxiliares de engenheiro, o que teria um rápido 
retorno às indústrias. No entanto, após uma reunião com o então Reitor da 
URGS (Universidade do Rio Grande do Sul) Eliseu Paglioli, surge a idéia de 
se criar uma fundação privada que pudesse, dessa forma, manter a Escola 
de Engenharia.  

Em julho de 1953 fica instituída a Fundação Cidade do Rio Grande 
sob a presidência do Engº Francisco Martins Bastos (MAGALHÃES, 1997, p. 
20), que tinha como principais metas promover a criação de um curso 
superior de Engenharia, além de poder instituir, de acordo com as 
necessidades, outras escolas de caráter técnico ou superior. No dia 8 de 
setembro deste mesmo ano, é fundado na Praça Tamandaré, o Museu 
Oceanográfico, deixando claro que a Fundação Cidade tinha reais 
intenções de acrescentar ao município de Rio Grande, mudanças culturais 
e educacionais. 

Conforme Altmayer foram oito os instituidores que fizeram parte da 
constituição e manutenção da Fundação Cidade do Rio Grande: Prefeitura 
Municipal do Rio Grande, então representada pelo Prefeito Frederico 

                                                             
3 A Refinaria Ipiranga S.A. Companhia Brasileira de Petróleos é criada em 06 de 
agosto de 1936 e inaugurada em 07 de setembro de 1937 (ASSIS, 1997, p. 16-17). 
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Ernesto Buchholz; Ipiranga S/A Cia Brasileira de Petróleos, representada 
pelo Engº Francisco Martins Bastos; Cia União Fabril e Cia Fiação e 
Tecelagem Rio Grande, representada pelo Engº João de Miranda 
Rheingantz; Câmara do Comércio da Cidade do Rio Grande, representada 
pelo Dr. Jorge da Cunha Amaral; Luiz Loréa S/A Comércio e Indústria, 
representado por Eurico Bianchini; Abdalla Nader, representado pelo 
Economista Fuad Nader e Cunha Amaral e Cia Ltda, representada pelo Sr. 
Jorge José Amaral Hormain. Além da Shell do Brasil Ltda, da ESSO Standard 
Oil do Brasil e da Viação Férrea do Rio Grande do Sul como colaboradores 
na criação da EEI (ALTMAYER, 2003, p. 16-19). 

O decreto de autorização da Escola foi assinado pelo então 
Presidente da República Café Filho em 1955 e o decreto de 
reconhecimento em 1959, aconteceu na segunda metade do mandato de 
Juscelino Kubitschek (MAGALHÃES, 1997, p. 25). Logo após a formação da 
primeira turma da EEI em 1960, acontece a federalização da Escola, em 
maio de 1961, ligando-a diretamente à Diretoria de Ensino Superior do 
Ministério da Educação e Cultura, como uma faculdade isolada. Com esta 
nova denominação, a Faculdade de Engenharia Industrial do Rio Grande 
passa a manter os cursos de Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia 
Industrial Química e o Instituto de Pesquisas e Orientação Industrial (IPOI), 
responsável por mais tarde implementar o Colégio Técnico Industrial de 
Rio Grande (CTI).  

Durante alguns anos, a Escola funcionou em um espaço cedido pela 
Biblioteca Rio-Grandense, onde mantinha sua secretaria, salas de aula, 
biblioteca específica e, os laboratórios para as aulas práticas eram cedidos 
pelas empresas industriais locais4. No entanto, já no primeiro ano da EEI, a 
Fundação Cidade compra um terreno de 56.000 m² para a instalação da 
Escola. Em 1960, juntamente com a graduação da primeira turma de 
engenheiros, é inaugurado o prédio da EEI, com as oficinas, laboratórios, 
salas de aula e biblioteca.  

Conhecer a história desta instituição e sua relevância como sendo a 
primeira instituição de ensino superior da cidade do Rio Grande, faz com 
que seja necessário a problematização das fontes documentais que serão 

                                                             
4 Informações encontradas no Relatório de Inspeção de 1954 da Escola de 
Engenharia Industrial. Acervo do Núcleo de Memória Engº Francisco Martins Bastos 
(NUME). 
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analisadas no decorrer da pesquisa. Este contato com as fontes em um 
primeiro momento foi fundamental para conhecer a instituição através dos 
documentos produzidos pela mesma, mas é importante que se busque um 
“distanciamento” do olhar da instituição para poder problematizá-la e 
assim produzir um trabalho científico e significativo no âmbito da História 
da Educação.  

 

2. As fontes documentais em História da Educação 

As fontes referentes à EEI podem ser encontradas em diferentes 
locais de pesquisa, como, por exemplo, Arquivo Histórico da Prefeitura 
Municipal do Rio Grande, Biblioteca Rio-Grandense, entre outros. 
Entretanto, um museu em específico guarda uma documentação 
fundamental sobre esta memória institucional, este local é o Núcleo de 
Memória Engº Francisco Martins Bastos (NUME). Museu pertencente à 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) possui em seu acervo a 
história da universidade e a história das primeiras instituições de ensino 
superior da cidade, dentre as quais se encontra a EEI.  

Um acervo que reúne objetos da cultura material escolar, como 
instrumentos de cálculo, flâmulas e uniformes, um acervo fotográfico que 
reúne além de fotografias individuais, alguns álbuns e também 
documentos redigidos pela própria instituição, como atas, regimentos e 
relatórios. Por esta diversidade e relevância histórica, este acervo 
museológico acabou transformando-se na fonte principal de análise da 
pesquisa, onde dela partem questionamentos, novas interpretações e 
direcionamentos para diferentes acervos e outras fontes.  

A escolha deste objeto de pesquisa surge dentro da História da 
Educação como uma possibilidade de análise de uma história institucional 
que corresponde à memória de um local, de um contexto e de indivíduos. 
Como afirma Magalhães (2004, p. 67), “a instituição é contexto, 
representação, materialidade e é apropriação” e dentro dessa perspectiva 
é que se pretende considerar este objeto, buscando problematizar a 
trajetória desta escola.  

A história das instituições educacionais integra uma tendência recente da 
historiografia, que confere relevância epistemológica e temática ao exame 
das singularidades sociais em detrimento das precipitadas análises de 
conjunto, que, sobretudo na área educacional, faziam-se presentes (GATTI 
JÚNIOR, 2002, p. 4). 
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Pesquisar uma instituição escolar, neste caso específico esta Escola 
de Engenharia, visa contribuir para a construção de narrativas acerca desta 
escola, bem como formular novas interpretações deste local significativo 
para a história da educação da cidade do Rio Grande. Este novo foco da 
historiografia, característico da História Cultural5, mudando a perspectiva 
do geral ao particular tem a intenção de demonstrar as diferenças e as 
semelhanças existentes nas singularidades de cada objeto de análise, 
privilegiando as instituições como “um arsenal de fontes e de informações 
fundamentais para a formulação de interpretações sobre elas próprias e, 
sobretudo, sobre a história da educação brasileira” (GATTI JÚNIOR, 2002, 
p. 4).  

É importante ressaltar que a história das instituições dentro da 
História da Educação engloba uma série de análises possíveis, como a 
arquitetura do prédio, a cultura material escolar, as relações sociais e 
políticas, dentre outras. Essa gama de possibilidades é justificada através 
da própria constituição da História da Educação como domínio científico, 
enfatizada por Justino Magalhães (2002, p. 71) como “[...] um campo em 
aberto, marcado pela construção de novos campos e objetos de 
investigação, por uma associação investigação-ação, por uma renovação 
conceitual e epistêmica de base interdisciplinar”. 

O regresso aos arquivos a partir de problemáticas complexas, interpretadas 
mediante uma hermenêutica de presente-passado e informadas numa base 
de abertura e de cruzamento de fontes orais, museológicas, imagéticas, 
compreendidas e explicadas por meio de uma dialética entre historicismo e 
hermenêutica, vê fomentando uma história conceitualizante e aberta à 
interdisciplinaridade, que permite articular, de forma substantiva, e 
integrar, de forma intelectiva, os processos de institucionalização e de 
inovação do educacional (MAGALHÃES, 2002, p. 92).  

Toda essa pluralidade de fontes possíveis é uma especificidade da 
História da Educação, que permite novas investigações e o 
entrecruzamento de diferentes tipologias documentais. Desse modo, 
estudar a história de instituições escolares, espaços repletos de valores e 
ideias educacionais, possibilita novas interpretações e compreensões 
acerca da história da educação brasileira.   

 

                                                             
5 O conceito de História Cultural e mais abordagens sobre este paradigma histórico 
serão explicitados no item 4.  
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3. As novas fontes e a História Oral 

A reintrodução das fontes orais como fontes possíveis de análise 
vem sendo abordado e questionado no âmbito das Ciências Humanas, em 
específico na História, desde a década de 19506. O uso dessas fontes como 
documentos são balizadas pelo método de História Oral, método este que 
aborda o uso dos testemunhos orais como fontes documentais. 
Considerada como metodologia, conforme Ferreira e Amado7, baseada na 
realização de entrevistas e na análise das mesmas, a História Oral pode 
favorecer a análise de outras fontes através do cruzamento destas com as 
fontes orais, possibilitando novas interpretações. Segundo Thompson: 

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso 
depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral 
pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a 
finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria 
história e revelar novos campos de investigação (THOMPSON, 2002, p.22). 

A escolha desse método para compreender o processo histórico da 
Escola de Engenharia Industrial pode auxiliar a questionar as fontes 
materiais existentes, formulando perguntas sobre a história institucional. 
Formando esta ponte entre teoria e prática, expressão usada por Ferreira e 
Amado, essa metodologia produz as fontes, contudo, como todas as 
fontes, a análise teórica deve ser feita, a partir da História, em específico, 
da História da Educação. A partir dos testemunhos de sujeitos que 
vivenciaram a trajetória desta instituição, será possível adquirir novas 
leituras, novas reflexões acerca da temática, sem buscar a verdade 
absoluta, mas sim, uma leitura, dentre tantas possíveis de serem feitas. A 
subjetividade encontrada nestas fontes enriquece o trabalho, acrescenta 
informações, emoções e valores simbólicos a história da instituição.  

[...] a subjetividade existe, e constitui, além disso, uma característica 
indestrutível dos seres humanos. Nossa tarefa não é, pois, a de exorcizá-la, 
mas (sobretudo quando constitui o argumento e a própria substância de 
nossas fontes) a de distinguir as regras e os procedimentos que nos 
permitam em alguma medida compreendê-la e utilizá-la. Se formos capazes, 
a subjetividade se revelará mais do que uma interferência; será a maior 
riqueza, a maior contribuição cognitiva que chega a nós das memórias e das 
fontes orais (PORTELLI, 1996, p. 3-4). 

                                                             
6 JOUTARD, 2006, p. 43-46. 
7 FERREIRA; AMADO, 2006, p. XIV- XV. 
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Portanto, o uso da História Oral no decorrer desta pesquisa irá 
fundamentar a compreensão do processo histórico da Escola de 
Engenharia Industrial, processo este que envolveu indivíduos ao longo 
desta trajetória. Conforme ressalta Magalhães (2002, p. 67) “a história das 
instituições educativas é um campo de investigação em que a instituição e 
a educação se articulam por ação dos sujeitos”. 

 

4. O uso das fontes orais na pesquisa histórica  

Utilizar as fontes orais como mais uma possibilidade de análise 
dentro da pesquisa em História da Educação é válido e positivo. Este 
domínio científico da História permite que sejam analisados diferentes 
contextos, objetos e fontes relativos à educação e seus processos 
históricos. Ao ser interpretada e reconhecida como uma historiografia 
marcada pela História Cultural (MAGALHÃES, 2002, p. 91), corrente 
histórica da segunda metade do século XX, definida por Peter Burke (1992, 
p. 7-37) como sendo um novo paradigma dentro da História, 
principalmente pela sua interdisciplinaridade e por se interessar por toda 
atividade humana, acaba possibilitando uma série de novos objetos, fontes 
e métodos.  

[...] a historiografia da educação abriu-se à filosofia, à sociologia, à 
psicologia, à antropologia, à linguística, alcançando uma (re)valorização 
conceitual e uma maior centralidade nos discursos, nas práticas educativas e 
nas representações simbólicas – uma historiografia marcada pela História 
Cultural (MAGALHÃES, 2004, p. 91). 

Ao pesquisador de hoje, mais do que nunca, coloca-se o problema de 
analisar como a História Cultural enfrenta os desafios dos múltiplos 
cruzamentos possíveis a serem realizados entre os discursos que, a partir de 
outros pontos de observação e de compromisso com a realidade, dizem, 
falam e expressam sensibilidades sobre o mundo. Assumindo esta 
abordagem, a História Cultural se obriga ainda a defrontar-se com as outras 
linguagens pelas quais se representa o real e que se tornam, também, 
objeto da história (PESAVENTO, 2004, p.8).  

Pensando por um viés antropológico, o uso das fontes orais sempre 
foi utilizado como documento, principalmente no que diz respeito à 
Etnografia. O próprio método da História Oral caracteriza-se como um 
método etnográfico de pesquisa, já que considera todas as observações 
realizadas durante a entrevista, como, por exemplo, os gestos, as 
emoções, os silêncios e as pausas do sujeito entrevistado. O antropólogo 
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Clifford Geertz assinala a importância de ser realizada uma “descrição 
densa” àqueles relatos que têm a profundidade e os contornos que 
permitem uma análise antropológica substancial (BURKE, 1992, p. 193), ou 
seja, todo testemunho deve ser observado, analisado e problematizado 
com o devido embasamento teórico-metodológico necessário.  

A oralidade sempre que possível, deve ser abordada, 
principalmente no que tange a problematização das fontes e os novos 
caminhos de pesquisa que podem surgir a partir dela. Tanto a História 
como a Antropologia fazem uso desses relatos orais como forma de 
auxiliar em suas interpretações e observações, além de possibilitar novas 
leituras quanto aos objetos de pesquisa. Afinal: 

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a 
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. [...] 
Paralelamente, a história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da 
história, ao juízo autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para 
uma transformação radical do sentido social da história (THOMPSON, 2002, 
p. 44).  

 

Algumas considerações  

O uso da metodologia de História Oral em uma pesquisa sobre 
instituições escolares, no âmbito da História da Educação permite novos 
olhares sobre um mesmo objeto de pesquisa, neste caso, sobre a Escola de 
Engenharia Industrial, primeiro curso de ensino superior da cidade do Rio 
Grande. Levando em consideração que muitas fontes produzidas pela 
própria instituição serão analisadas, será imprescindível que estas fontes 
sejam problematizadas, e uma possível problematização possa surgir a 
partir da oralidade, ou seja, dos testemunhos. 

Seria errôneo pensar que fontes orais trarão respostas para todas 
as perguntas que poderão surgir a partir das outras fontes, afinal elas, 
assim como todas as demais fontes, devem ser analisadas e teorizadas com 
criticidade. Para tanto, será necessário considerar que as fontes orais são 
documentos que podem auxiliar o pesquisador na compreensão de certos 
aspectos da trajetória da instituição e que estas devem ser entrecruzadas 
com as demais fontes. Um cruzamento que irá perpassar as lembranças 
individuais e a memória institucional, uma memória praticamente 
esquecida pela comunidade na qual está inserida, sendo apenas 
rememorada pelo espaço museal no qual o acervo se encontra e nos 
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próprios doadores, ex-professores, ex-alunos e ex-funcionários desta 
instituição.  

A História da Educação se caracteriza como área do conhecimento 
que une aspectos históricos e pedagógicos de cunho etnográfico, com isso, 
reforça a possibilidade de aplicação do método de História Oral, como 
importante meio de constituir fontes capazes de lançar novas questões e 
abrir novos horizontes para a pesquisa. Logo, é com propriedade que Peter 
Burke (1992, p. 194) afirma que “a força da história oral é a força de 
qualquer história metodologicamente competente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
926                                                                                      [anais] 

Referências bibliográficas  

ALTMAYER, Flávia de Lima. Fundação Cidade do Rio Grande – 50 anos: 
Uma história de realizações. Rio Grande: Editora da FURG, 2003. 

ASSIS, Célia de. Sixty years of achievments: Empresas de Petróleo Ipiranga. 
São Paulo: Prêmio, 1997.  

BORTHEIRY, Aída Luz Meirelles. Memória FURG – NUME: fragmentos da 
história da Fundação Universidade Federal do Rio Grande segundo os 
Arquivos do Núcleo de Memória Engenheiro Francisco Martins Bastos. Rio 
Grande: Fundação Universidade do Rio Grande, 2008. : EDUFU, 2002.  

BURKE, Peter. Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro. In: A 
escrita da história: novas perspectivas. São Paulo, Editora da UNESP, 1992, 
p. 7-37.  

FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos & Abusos da 
história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

GATTI JÚNIOR, Décio. A história das instituições educacionais: inovações 
paradigmáticas e temáticas. In: Novos temas em história da educação 
brasileira: instituições escolares e educação na imprensa. Campinas, SP: 
Autores Associados; Uberlândia, MG, 2002, p. 3-24.  

JOUTARD, Philippe. História oral: balanço da metodologia e da produção 
nos últimos 25 anos. In: Usos & Abusos da história oral. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006, p. 43-62.  

MAGALHÃES, Mario Osório. Engenharia, Rio Grande: História & algumas 
histórias. Pelotas: Ed. Armazém Literário, 1997, P. 18. 

MAGALHÃES, Justino Pereira de. Tecendo nexos: história das instituições 
educativas. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2004.  

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008. 

PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os Fatos:Narração, interpretação e 
significado nas memórias e nas fontes orais. In: Tempo, Rio de Janeiro , vol. 
1, n°. 2, 1996, p. 59-72.  

THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992. 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
927                                                                                      [anais] 

Memórias como permanência dos anos 1960, 1970: 
preenchendo espaços em busca de justiça 

VARGAS, Mariluci Cardoso de1 

 

Recuperar a memória não significa apenas reforçar a garantia de que as 
ditaduras e os totalitarismos nunca mais ocorrerão. É mais do que isso. 
Significa fazer justiça àquelas vítimas que caíram ao longo do caminho. Fazer 
justiça significa dar voz aos emudecidos pela marcha amnésica do 
progresso; significa resistir à destruição do diverso e do plural sob a 
desculpa da unidade, seja ela a da soberania nacional, a do desenvolvimento 
econômico ou a da razão científica; significa renunciar ao frio e distante 
ponto de observação neutro, universal e abstrato e dar lugar ao olhar da 
vítima, pois este nunca é desinteressado e distante, pois este recompõe a 
realidade esquecida e negada, restaurando a humanidade em quem lhe dá 
ouvidos. O ouvinte passa a ser cúmplice da testemunha. O relato passa a ser 
um acontecimento. (FILHO, 2008, p.168) 

 

1. Memórias como mosaico ou colcha de retalhos... 

A temática da verdade e da justiça, a fim de reparar a memória 
histórica do período da ditadura civil-militar brasileira, se faz presente na 
agenda política de 2011. Em meio a discussões sobre a criação de uma 
Comissão Nacional da Verdade, que objetiva apurar crimes cometidos pelo 
estado dos anos 1960 aos 1980, as memórias da resistência localizam-se 
num processo de ressignificação e revalorização por parte do governo. 
Prova disso é o projeto aprovado pelo Ministério da Justiça que visa criar 
um Memorial da Anistia Política no Brasil, o qual segundo Rosito (2010, 
p.30) objetiva estabelecer uma “política de memória” para a 
documentação resultante dos trabalhos da Comissão de Anistia2. 

Para este trabalho foram analisadas as memórias das mulheres 
opositoras a ditadura civil-militar a fim de localizar os espaços físicos ou 

                                                             
1 Professora de História do Colégio Gonzaga e da Escola de Ensino Fundamental 
Salis Goulart. Mestre em História pela UNISINOS e Licenciada em História pela 
UFPel. 
2 Ver sobre o trabalho da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em Rosito, 
João Baptista Alvares. O Estado pede perdão: a reparação por perseguição política 
e os sentidos da anistia no Brasil. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. 
UFRGS, 2010. 
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subjetivos que estas possam preencher em um contexto de ressignificação 
das memórias da resistência. A resistência sugerida por Capelato (1996, 
p.03) pode assumir um “significado de luta, mas também de 
independência, autonomia, liberdade de conduta e de expressão.” Ao 
analisarmos estas memórias da resistência à ditadura civil-militar brasileira 
(que pode ser classificada como memórias da repressão, de sobreviventes, 
do exílio, relatos autobiográficos etc.) observamos que estes registros 
apresentam frequentemente duas características: associam-se 
principalmente aos militantes que optaram pelas estratégias mais radicais 
de oposição que aos movimentos pacificadores ou pelos Direitos 
Humanos; são memórias quantitativamente mais masculinas do que 
femininas. Em relação ao primeiro ponto a historiografia têm se ampliado 
em relação aos últimos dez anos de ditadura (1975-1985), momento em 
que a oposição resistiu de forma pública e da retomada dos movimentos 
sociais, logicamente que isto só foi possível devido às denúncias realizadas 
pelos exilados no exterior sobre as violações dos direitos humanos 
cometidos desde o golpe pelo Estado brasileiro. Em relação ao segundo 
ponto às memórias femininas também têm se colocado na resistência, pois 
o registro e o arquivamento dos traços femininos foram tradicionalmente 
apagados pela história, como demarca Michelle Perrot (2005, p.29) 
quando diz que “a dificuldade da história das mulheres deve-se 
inicialmente ao apagamento de seus traços, tanto públicos, quanto 
privados.” 

A partir da década de 1970 as mulheres passaram a reivindicar o 
reconhecimento para seus papéis enquanto agentes sociais (Salvatici, 
2005), com isso além de promover uma democratização da história os 
aspectos ligados a memória colocados por Pollak revelam que: 

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência 
de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. Se assimilamos 
aqui a identidade social à imagem de si, para si e para os outros, há um 
elemento dessas definições que necessariamente escapa ao indivíduo e, por 
extensão, ao grupo, e este elemento, obviamente, é o Outro. Ninguém pode 
construir uma autoimagem isenta de mudança, de negociação, de 
transformação em função dos outros. (POLLAK, 1992, p.05). 

As mulheres privilegiadas para este trabalho são parte dos grupos 
que estiveram engajados politicamente de maneira crítica à ditadura civil-
militar vigente nas décadas de 1960/1970 na cidade de Porto Alegre, no 
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estado do Rio Grande do Sul. As narrativas foram temporalmente 
classificadas e dois momentos de acordo com as suas atuações: 1) 
militantes que atuaram em organizações clandestinas armadas ou não; 2) 
militantes pelos direitos humanos de meados da década de 1970, em 
específico pela Lei de Anistia. As vozes analisadas neste trabalho 
demonstram como a luta feminina pelo estado de direito se modificou ao 
longo dos anos ditatoriais, considerando que a resistência do período 
analisado também foi dividida entre uma luta revolucionária sufocada e a 
exigência pelo respeito aos direitos humanos e sua decorrente 
redemocratização. Algumas das protagonistas destes movimentos revelam 
em suas narrativas a exigência de justiça diante de tantos planos e desejos 
rompidos pelo estado de exceção, e que devem ser vistas na sua 
multiplicidade, uma vez que muitas narrativas servem para costurar 
identidades. Destacam-se, com isso, a importância da ocupação de espaços 
subjetivos ao verificar que os mesmos não devem ser preenchidos pelo 
esquecimento. 

É importante salientar que não se pretende enquadrar as mulheres 
em um grupo de oposição como se estas tivessem que demonstrar 
posições e memórias lineares, como nos coloca Portelli (1997, p.16): 

A História Oral tende a representar a realidade não tanto como um tabuleiro em 
que todos os quadrados são iguais, mas como um mosaico ou colcha de retalhos, 
em que os pedaços são diferentes, porém, formam um todo coerente depois de 
reunidos. 

As colocações de Salvatici são inspiradoras para a compreensão do 
papel que pode desempenhar a história oral para este trabalho: 

A história oral é contemporânea aos movimentos sociais, e, principalmente, 
reivindicada pela história das mulheres. Nasceu da necessidade de registrar 
as experiências dos sujeitos que estiveram à margem dos que tinham o 
poder do registro. As mulheres, nesse caso, a partir da década de 1970, 
estão em busca de reconhecimento enquanto agentes sociais, e conscientes 
de que não podem mais ser representadas e interpretadas pelos homens, 
que por séculos tiveram o domínio do registro, corporificam essa nova 
metodologia que se tornou imprescindível para a democratização da 
história. (SALVATICI, 2005, p.38). 

A contribuição da história oral para a história das mulheres é 
incontestada e a relação desses dois campos é muito estreita, pois a 
própria construção dos campos se deu em momentos concomitantes 
fazendo também com que a metodologia fosse legitimada, justamente, por 
trazer à luz a história de grupos marginalizados. De acordo com Joutard 
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(2000), os pesquisadores que trabalham com a história oral precisam saber 
“respeitar três fidelidades à inspiração original: ouvir a voz dos excluídos e 
dos esquecidos; trazer à luz as realidades “indescritíveis”, quer dizer, 
aquelas que a escrita não consegue transmitir; testemunhar as situações 
de extremo abandono.” (JOUTARD, 2000, p.33). Cumprido este “dever de 
casa”, nós investigadores estaremos aptos a realizar “a melhor 
homenagem que se pode prestar à memória dos excluídos”, que é, 
“transformar sua memória em história” (JOUTARD, 2000, p.37). É lógico 
que sentido de transformação colocado por Joutard não isenta os 
historiadores de tratarem as fontes orais com o mesmo rigor metodológico 
que as fontes escritas merecem.  

 

2. Memórias como permanências... 

A resistência à ditadura civil-militar foi dividida por Viola (2008, 
p.17) em duas fases: a primeira teve sua estruturação baseada em “ações 
clandestinas (algumas armadas); a segunda, mediante a defesa dos direitos 
humanos, em busca da redemocratização.” Em relação a primeira fase é 
imprescindível perceber que embora as mulheres estivessem engajadas na 
resistência à ditadura civil-militar em menor número que os homens, elas 
estiveram presentes desde a gênese das organizações de esquerda, como 
revela Ridenti (1990, p.114): 

A média de 18% de mulheres nos grupos armados reflete um progresso na 
liberação feminina no final da década de 60, quando muitas mulheres 
tomavam parte nas lutas políticas, para questionar a ordem estabelecida  
em  todos  os  níveis,  ainda  que,  então,  suas reivindicações  não  tivessem  
explicitamente  um  caráter  feminista propriamente dito, que ganharia 
corpo só nos anos 70 e 80, em outra conjuntura. 

Esta estatística é de início dos anos 1990 e trata-se de uma 
estatística nacional, e não do Rio Grande do Sul.  As conclusões do Projeto 
Brasil Nunca Mais já apontavam a participação feminina dentre o perfil dos 
atingidos políticos. Na recente a historiografia sobre gênero, feminismos e 
ditaduras, é possível percebermos que alguns elementos são comuns às 
memórias femininas de esquerda e que estas ultrapassam até mesmo 
fronteiras, como aponta Wolff (2007, p.129): 

Os discursos das mulheres militantes de esquerda nos diversos países 
estudados [refere-se ao Cone Sul] ressaltam temas comuns, práticas, 
trajetórias e discussões que atravessaram as organizações de esquerda. 
Todos esses homens e mulheres viveram, assim, experiências de guerrilha 
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que mobilizaram um grupo considerável de jovens, muitos dos quais eram 
estudantes universitários. Cada um desses países viveu contextos 
particulares com relação a esses movimentos armados. Cada uma das 
organizações tinha sua linha ideológica (que, por vezes, também variou no 
tempo), suas formas de organização e sua hierarquia, suas próprias posturas 
com relação à participação de mulheres e homens, ao recrutamento, aos 
regulamentos, posturas frente à clandestinidade, enfim, muitas 
especificidades. Entretanto, os aspectos comuns não param nas questões de 
gênero: essas organizações, com todas as suas diferenças, são frutos de um 
movimento histórico que fez com que essas pessoas acreditassem ser 
possível uma revolução, nos moldes da que ocorreu em Cuba. Esses 
movimentos tiveram, em comum, manuais, imagens, heróis, referências.  

A partir desses elementos verificamos que algumas marcas nos 
parecem permanentes nas narrativas das mulheres que resistiram à 
ditadura na primeira fase a fim de reiterarem sofrimentos, traumas, danos 
psicológicos e outros males decorrentes de torturas e violências físicas e 
ou psicológicas. Estas permanências não devem ser reduzidas apenas a 
repetições estratégicas as quais são praticadas pelas mulheres na intenção 
de serem reconhecidas como vítimas e, portanto, demarcarem identidade 
de um grupo ou geração. Mais do que isto, as narrações que revelam os 
sofrimentos vividos pela prisão, tortura, clandestinidade ou exílio são 
revividas a cada contar, como nos lembra Alberti (2004, p.10) quando fala 
que a ativação das memórias resulta em um retorno ao fato.  

Para a única mulher gaúcha3 a participar de uma ação armada no 
Estado do RS, como ela mesmo declara com orgulho e firmeza, as suas 
feridas foram remexidas em um momento muito particular como o 
nascimento de um de seus filhos: 

Eu fiz terapia para me recuperar, mas ainda tenho sequelas, hoje [2005] eu 
consigo falar nisso sem suar frio nas mãos há 15 anos eu suava frio ainda ou 
tinha que tomar cerveja, que nem numa entrevista uma vez eu tive que 

                                                             
3 Ignez Maria Serpa nasceu em 1948 é natural de Uruguaiana e na década de 1960 
militou na POC (Partido Operário Comunista) e pela VAR-Palmares (Vanguarda 
Armada Revolucionária). Foi presa em casa com a família, ficou um ano e um mês 
presa no Madre Peletier (Presídio Feminino de Porto Alegre, e dois meses no 
Departamento de Ordem Política e Social, onde foi barbaramente torturada). É 
Médica Veterinária, militante do Partido dos Trabalhadores e engajada em eventos 
que reivindicam por Memória e Justiça. Participou do documentário “Arquivos da 
Cidade”. Foi indenizada pela Lei estatal Lei n.º 11.815/02 (indenizou pessoas que 
foram presas ou detidas, legal ou ilegalmente, por motivos políticos entre 1961 e 
1979 no RS). 
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tomar um monte de cerveja para poder largar, se não eu não falava. Bah eu 
quando  tive os meus filhos, eu tenho três filhos os dois primeiros são de 
parto natural, o terceiro foi cesárea, eu entrei em pânico, porque a dor do 
parto me fazia reviver todas as coisas, sabe? A mente da gente é uma 
loucura, eu nunca imaginei que a dor que desencadeou, porque se tu 
pensares psicologicamente é a marca que está no corpo é a dor, então tu 
bate naquela marca, tu reavivas as coisas, aí passava coisas que 
aconteceram naquela época passavam na minha mente como se fosse um 
filmezinho, sabe como é? Uma coisa muito louca, e o meu terceiro filho, que 
eu fiz cesárea justamente para evitar que me desse... E aí eu tive depressão 
pós-parto, e aí depois, anos depois, meus filhos já estavam grandes, com o 
psiquiatra que estava fazendo um estudo com os torturados, e aí eu fiquei 
sabendo que isso que aconteceu comigo, normalmente acontece com 
mulheres torturadas, eu faço parte da regra e não da exceção, eu faço parte 
da normalidade das mulheres torturadas, quando chegam na hora do parto. 
(2005) 

Para Mara4, a tortura psicológica foi a mais marcante, e não menos 
importante uma vez que esta tenha relatado com detalhes. É interessante 
notar que todas as falas sobre torturas ou sequelas estão em primeira 
pessoa embora estas mulheres saibam que não fizeram parte da exceção, 
mas sim da regra das pessoas que passaram pelas prisões. As colocações 
estão entre o “eu” (caráter individual sugerido pelos próprios grupos de 
esquerda para a preservação das identidades dos próprios companheiros 
de luta) e “eles” (os ditadores e seus subordinados):  

Eu fui para o DOPS, e eles me fizeram uma maldade, foi tortura psicológica. 
Sempre encapuzada, para subir no DOPS, que era no segundo andar, tinha 
internamente no pátio uma escada de caracol, só que eu não sabia para 
onde eu estava sendo levada. Aí eles faziam assim, cada vez que clareava, eu 
só sabia que eu subia uma coisa, não dava para saber que era uma escada, 
porque eles quase que me levavam no ar, mas cada vez que eu virava a cara 
para frente da escada, o sol batia no capuz e todas as vezes eles me 
sacudiam como se fossem me atirar, e eu achei que eu estava subindo um 
penhasco perto do mar ou coisa parecida... (2006) 

                                                             
4 Antônia Mara Vieira Loguércio nascida em 1947 é natural de Bagé e na década de 
1960 militou na Ação Popular, organização não armada. Foi presa por três vezes: 
uma semana no Congresso clandestino da UNE em Ibiúna (1968), na Bahia (1970) 
por um mês trabalhando como operária, e em 1975 ficou presa por um ano e em 
liberdade condicional por mais outro, passou pelo PC do B. É Juíza do Trabalho e 
nesta condição deve ser isenta de vínculo partidário. Foi indenizada pela Lei estatal 
n.º 11.815/02. 
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Embora estas memórias tenham ficado inativas por quase trinta 
anos alguns silêncios, mesmo que tenham insistido em permanecer, 
acabaram por romper no momento em que as mulheres se deram às 
palavras. Este foi o caso em particular da única mulher das quais 
entrevistei que, ainda receosa, não quer se expor, não quer ser revelada, 
não quer reconhecimento do grupo ou mesmo ser reconhecida como parte 
do grupo ou daquela geração. No entanto, e o mais surpreendente desta 
narração, está no fato de que a entrevistada5 foi procurada por mim para 
revelar aspectos de um momento posterior ao momento de atuação das 
organizações de esquerda. Ao revelar que foi presa e que não falaria disso 
na entrevista a minha posição foi manter a ética e permanecer com o 
roteiro direcionado ao que fui buscar primeiramente, a atuação dela a 
partir de 1975. Como a memória prega peças em alguns momentos a 
entrevistada recorreu as suas marcas para desencadear outras histórias, e 
novamente a memória recaiu no elo identitário que liga as mulheres 
opositoras nos 60 e 70: 

Um dia ela [uma amiga] me perguntou se eu ia entrar com um processo 
(pedido de indenização de acordo com a lei estadual), e eu disse que não iria 
entrar porque eu achava que não tinha... Que eu não precisava pedir 
indenização porque eu não tinha nenhuma sequela física, não tinha... Estava 
inteira fisicamente e aí ela me disse que eu deveria pedir porque não se 
tratava disso, que era um reconhecimento da parte do Estado de que houve 
abusos e que eu deveria repensar sobre a minha decisão de não pedir 
indenização. (...) aí eu fui conversar com várias pessoas e resolvi entrar com 
um pedido. Eu falei com a psicóloga que eu precisava de um laudo, já que eu 
não tinha nenhum problema físico, eu precisava de um laudo para ela ver se 
ela achava que eu pudesse ter alguma sequela psíquica. (...) Quando chegou 
a sessão para eu falar da prisão eu não me lembrava mais nada, porque eu 
sou uma pessoa que tendo a esquecer as coisas ruins principalmente, não 
me lembrava mais nada, não conseguia lembrar, não conseguia... Uma coisa 
que era para ter durado uma sessão durou muitos meses e eu chorava 
muito porque eu não tinha ideia do quanto aquilo tinha me marcado, eu 
saía de manhã da sessão e trabalhava, tinha que trabalhar e quando eu 
chegava em casa e botava a chave na fechadura eu começava a chorar e 
chorava horas, e horas e horas e horas, o meu companheiro estava 
desesperado não sabia o que eu tinha, e eu também não sabia muito bem, 
só sabia que eu precisava chorar. Então eu acho que aquilo foi tão 
marcante, foi tão profundo que me deixou assim receosa de me envolver, 
não é? (2008) 

                                                             
5 M.A.G., 64 anos. Foi presa e torturada. Atuou no movimento feminista no final da 
década de 1970. 
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Estes sofrimentos, estas experiências são parte das identidades 
dessas militantes que em sua maioria permanece participando de 
encontros que tratam da temática da repressão, da violência, da dívida do 
Estado com a sociedade civil da época. Os pedidos de indenização e de 
reparação financeira pelos opositores da ditadura civil-militar têm 
proporcionado ao grupo uma exposição sem precedentes até o início do 
século XX, e esses avanços contribuíram não apenas para o 
reconhecimento do Estado em relação aos excessos cometidos, mas 
igualmente na provocação de memórias dessas mulheres que até bem 
pouco tempo conviviam com o medo de expor suas trágicas experiências.   

Embora as mulheres atuantes da segunda fase de oposição à 
ditadura não tenham vivenciado a tortura e a prisão, de forma indireta 
estas mulheres incorporaram sentimentos que faziam parte da militância 
clandestina e suas exigências por justiça ainda permanecem em suas 
narrativas. O caráter coletivo é muito mais intenso, pois os grupos eram 
públicos, e por isso não tinham a preocupação em preservarem suas 
posições pessoais. As mulheres destacadas como pertencentes à segunda 
fase da resistência estiveram, sobretudo, no Movimento Feminino pela 
Anistia gaúcho e nos outros movimentos sociais urbanos, como o 
feminista, por exemplo. Estes somados às associações de bairros, aos 
sindicatos, aos movimentos estudantis, etc. exerceram um papel 
importante para o desgaste do autoritarismo militar. 

A primeira presidente do Movimento Feminino pela Anistia do RS, 
Lícia Peres6 pode ser considerada uma guardiã da memória da anistia no 
RS, o qual pode ser definido como: 

O guardião ou o mediador, como também é chamado, tem como função 
primordial ser um “narrador privilegiado” da história do grupo a que 
pertence e sobre o qual está autorizado a falar. Ele guarda / possui as 
“marcas” do passado sobre o qual se remete, tanto porque se torna um 
ponto de convergência de histórias vividas por muitos outros do grupo 
(vivos e mortos), quanto porque é o “colecionador” dos objetos materiais 
que encerram aquela memória. Os “objetos de memória” são 
eminentemente bens simbólicos que contêm a trajetória e a afetividade do 

                                                             
6 Lícia Margarida Macedo de Aguiar Peres, Socióloga e atuante em movimentos 
feministas e pelos Direitos Humanos; Primeira presidente do Movimento Feminino 
pela Anistia do RS (1975-1979); Filiada ao PDT, participa ativamente das discussões 
sobre Memória, Verdade e Justiça. 
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grupo. Sejam documentos, fotos, filmes, móveis, pertences pessoais, etc., 
tudo tem em comum o fato de dar sentido pleno, de “fazer viver” em 
termos profundos o próprio grupo. (GOMES, 1996, p. 07) 

Apesar de Lícia Peres afirmar que, sobretudo a parte de 
organização, é mérito da comadre Mila Cauduro, a qual foi a segunda 
presidente do MFPA-RS, é ela quem está constantemente presente em 
eventos cujo tema é a busca pela Verdade, Memória e Justiça em relação 
aos crimes cometidos pelos agentes do Estado. Lícia atualmente é a 
autoridade para narrar a história do grupo e cultiva um relato muito 
elaborado, fixando os momentos mais difíceis, os episódios mais singulares 
e não esquecendo as pessoas dotadas de coragem e paixão política. E são 
esses os lugares elencados pela guardiã para serem demarcados, dos quais 
a entrevistada não quer se distanciar. Nós historiadores orais, no entanto, 
temos o dever de ampliar o nosso campo de possibilidades. O caráter 
coletivo, atribuindo vitórias, sobretudo às mulheres, aparece com 
frequência:  

Eu tenho orgulho em dizer que as mulheres levantaram a bandeira da 
Anistia no Brasil, comandada por Terezinha Zerbini. (2005) A Lei da Anistia é 
uma lei histórica do país (...) claro que não foi a que nós desejávamos 
Ampla, Geral e Irrestrita, para os marinheiros, militares, a questão dos 
corpos dos mortos e desaparecidos a elucidação, quem é que não quer o 
todo de repente? Tudo o que é legal e tudo o que é justo? Que é legítimo e 
justo? Só que não foi possível, foi o que foi possível sem ser o ideal. (...) 
Então o que eu digo é o seguinte que os familiares têm direito a quererem 
uma explicação do que aconteceu, tem todo o direito, direito a verdade. (...) 
Realmente o movimento conseguiu arrombar portas. (PERES, abril de 2009). 

Embora o sentimento de derrota e as autocríticas sejam elementos 
das memórias das mulheres da primeira fase da resistência, o sentimento 
de orgulho é parte não apenas do segundo grupo como explicita a 
militante Ignez:  

Eu acho que aquele tempo foi um tempo de muitas lutas por liberdade, para 
nós mulheres daquele período, que coincide com o período da Ditadura, e 
acho que é muito interessante isso porque tu estás num sistema fechado e 
nós enquanto gênero brigamos para se libertar de grilhões seculares, que 
não é só daqueles anos da ditadura. Nós mulheres vivíamos na ditadura 
patriarcal secular, é muito simbólico. Então eu não olho com tristeza não, eu 
tenho orgulho de nós mulheres daquela época, eu tenho orgulho de nós 
jovens daquela época, porque nós tivemos coragem de gritar os nossos 
valores nos nossos espaços, na nossa música, está aí a nossa música, aliás 
tem aquela música que fala os nossos heróis são os mesmos, mas nós não 
continuamos como os nossos pais, houve mudanças, nessa letra eu discordo 
quando eu digo que a gente continua com os mesmos hábitos. Eu acho que 
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não continuamos como nossos pais, pois coisas que eu fiz na minha vida, 
minha mãe jamais faria, coisas que tu faz, que a minha filha toma atitudes, 
eu tenho orgulho da minha filha porque ela avançou muito mais do que eu, 
eu eduquei ela para isso para ela ser liberta. (2005) 

Muitas foram as mudanças culturais e dos anos 1960 até os dias 
atuais, no entanto em termos políticos e jurídicos são muitos os atrasos e 
retrocessos, e a partir deste ponto de vista estas mulheres que ainda lutam 
por verdade e justiça, fazem valer suas memórias como permanências dos 
anos de chumbo. É preciso lembrar para que não mais aconteça, e este é o 
legado de suas memórias que não podem ser apagadas ou esquecidas. 
Para a socióloga Enid Backes7 a questão da justiça é urgente: 

Acho que torturador tem que ser punido (...) memória não se bota debaixo 
do tapete e não é no sentido revanchista, as pessoas têm que ser cobradas 
pelos seus atos, no sentido que ela teve um beneplácito do estado. Então as 
pessoas não podem simplesmente se acobertar no Estado e dizer que 
cumpriram ordens. Esse sofrimento me marcou muito, esse sofrimento 
dessas criaturas que vivenciaram tudo isso, não é? Por outro lado, me 
mostrou também a coragem de muitas pessoas, (...) E a gente ia 
enfrentando as coisas e enfrentávamos ao mesmo tempo com uma paixão e 
uma alegria, eu acho que a questão da anistia foi o que me mostrou mais 
paixão e mais alegria ao mesmo tempo, porque parecia aquela história que 
um dia a gente ia trazer os três “Flávios” (...) a luta pela anistia em termos 
desses movimentos, foi a que mais mexeu comigo, mexeu com o 
sentimento, com as entranhas, e com necessidade de se questionar 
constantemente. É um foco constante de questionamentos, pega a questão 
da moral, da ética, do perdão o que significa, e do sofrimento, tem muito 
sofrimento aí ligado. (BACKES, novembro de 2008) 

3. Considerações finais: 

Diante das análises apresentadas é possível perceber que estas 
memórias cumprem um papel fundamental para a ressignificação das 
atuações destas mulheres militantes bem como de espaços que podem ser 
preenchidos por silêncios ou esquecimentos. As memórias da militância 
feminina são carregadas de orgulho, repetições, autocríticas, reavaliações, 
sentimentos, reafirmações. Os diversos aspectos identitários que 
compõem as narrativas apresentadas nos levam a concluir sobre a 

                                                             
7 Nascida em 1931; 80 anos; Natural de Santa Cruz do Sul; Socióloga e Feminista; 
fundadora do PT, foi demitida por perseguição política quando assinou o Manifesto 
da Mulher Brasileira pela anistia aos presos políticos em 1975. Atuou em diversos 
movimentos sociais. 
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importância dessas memórias para o reconhecimento das mulheres como 
agentes históricas, sobretudo no período de resistência à ditadura civil-
militar.  

Embora o período tenha deixado muitas heranças negativas para as 
futuras gerações, e que ainda tenhamos muito a avançar, sobretudo em 
termos de reparação histórica, a opção dessas mulheres pela permanência 
da memória e da verdade (mesmo que esta, muitas vezes, esteja associada 
ao sofrimento e a dor), em detrimento da amnésia/ desmemória/ 
esquecimento, têm auxiliado para a busca de uma justiça política bem 
como para o processo de redemocratização brasileira.      
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Memória Carris: memórias e histórias do transporte coletivo 
Débora Regina Vogt1 

Renata Andreoni2 
 

1. Assim como a cidade não pode ser vista apenas como um aglomerado 
de indivíduos, ruas e instituições, os meios de transportes coletivos não são 
apenas ocas metálicas ambulantes a percorrer seus itinerários; há nos dois, 
na cidade e nos bondes (...) um estado de espírito (NASCIMENTO, 1996, 
p.92). 

 

Nesse texto desejamos apresentar o trabalho que  desenvolvemos 
na Companhia Carris Porto-Alegrense há pouco mais de um ano. A fim de 
permitir a inteligibilidade de nosso artigo, o dividiremos em três partes. Na 
primeira, apresentamos ao leitor a empresa na qual realizamos esse 
trabalho, sua história e a importância da história oral para a percepção de 
sua identidade e a constituição de suas memórias coletivas. Na segunda 
parte, mostramos, em linhas gerais, os pressupostos teóricos e 
metodológicos que guiam o trabalho que estamos desenvolvendo. Na 
terceira e última descrevemos as etapas em que nos encontramos, o que já 
realizamos e o que planejamos para o futuro próximo.  

A Companhia Carris Porto-Alegrense é a empresa de transporte 
mais antiga do país em funcionamento. São 139 anos de existência, apenas 
cem a menos que a Capital gaúcha. Sendo assim, é peculiar sua relação 
com a cidade e intrínseca sua participação no cotidiano dos cidadãos 
porto-alegrenses. Autorizada por um decreto de D. Pedro II, a empresa 
iniciou com os bondes puxados à tração animal, passando pelos elétricos 
até chegar aos modernos ônibus automáticos. A Carris surgiu como 
empresa privada, passou para o controle dos norte americanos e foi, na 
década de 1950, encampada pela prefeitura. Nesses mais de 100 anos de 
história, a companhia é um símbolo de Porto Alegre, figura permanente 
nas lembranças e recordações dos que residiram e viveram o dia a dia da 
urbe. As transformações da Capital estiveram interligadas com o 
transporte, as ruas e avenidas foram sendo planejadas de acordo com os 
pontos de bondes e ônibus. O mapa da cidade, a formatação de suas ruas e 

                                                             
1  UFRGS, Graduada. 
2 IPA, Especialista em Gestão Cultura, Patrimonial e Turismo Sustentável. 
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avenidas, suas transformações ao longo do tempo foram construídos em 
intima relação com a Carris. Não há como entender a história da cidade 
sem ligação com o que a movimenta: o transporte.  

Como a Carris transitou com bondes por mais de um século, são 
muitas as representações desse meio de transporte na memória dos 
citadinos. Reminiscências da infância, do antigo bairro e escola são 
algumas das presenças constantes nos que, durante algum período de suas 
vidas, andaram de bonde. Destacado nas músicas, nas crônicas, na 
literatura e textos de jornais, o transporte é lembrança viva e cotidiana da 
urbe e de seus habitantes. Desde os que trabalharam na Carris, os que 
tiveram familiares que lá trabalharam até os que usavam o bonde como 
principal meio de transporte, é constante a presença dele como elemento 
constituinte das memórias individuais e coletivas. Além disso, como, para 
muitos dos contemporâneos, elétricos lembram infância e a idealização 
constante que a acompanha, esse período muitas vezes é representado 
como um momento de diferentes percepções, quando as pessoas e a 
Capital eram diferentes, quando as pessoas se conheciam e se chamavam 
pelo nome, quando o ritmo da vida era outro, etc. Nossa intenção, no 
entanto, não é “desmascarar” tais memórias ou mostrar suas falhas, mas 
perceber como se constroem tais visões e de que forma elas se 
apresentam nas memórias dos porto-alegrenses atualmente. Além disso, 
muitas vezes os depoimentos presentes nas fontes não seguem uma lógica 
unívoca, antes são mostras das diferentes representações construídas por 
aqueles que viveram o mesmo momento histórico, mas constroem para si 
apropriações diferentes do que vivenciaram conjuntamente. A saída dos 
bondes elétricos, por exemplo, para alguns mostrou a evolução da cidade, 
inevitável para que ela continuasse progredindo, para outros, contudo, foi 
uma medida tomada erroneamente que retirava da cidade uma de suas 
marcas mais características3.  

Por outro lado, existe também a memória da Carris não tão recuada 
no tempo, mas que permanece no cotidiano da cidade. Se entendermos 
que a história pode ser construída no período contemporâneo4 e que o 

                                                             
3 O artigo de Renata Andreoni demonstra, por meio da análise do jornal Correio do 
Povo, as diferentes e por vezes destoantes visões sobre a saída dos bondes por 
aqueles que viveram esse momento na Capital gaúcha (ANDREONI, 2010). 
4 Para Henry Russo, a história do tempo presente, associada ao Instituto de História 
do Tempo Presente (IHTP), tem como objetivo trabalhar com o passado próximo e 
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que vivemos hoje altera a percepção do que anteriormente vivenciamos, 
podemos afirmar que o que os citadinos e colaboradores vivem e pensam 
sobre a companhia atualmente é relevante não só como fonte histórica 
para um futuro próximo, mas como elemento constituinte da historiografia 
da Carris e de Porto Alegre atualmente. Dessa forma, para nós, torna-se 
importante a memória que é diariamente modificada pela nossa 
experiência no transporte coletivo. Assim, não só entrevistamos e 
buscamos os antigos usuários e colaboradores da Carris, mas também os 
atuais, embora muitas vezes esses imaginem que seu relato é irrelevante 
para o que planejamos. Nesse momento, trabalhamos com os 
entrevistados a importância do que vivemos como elemento fundamental 
para o entendimento da constituição da cidade e para a relação que ela 
constitui com o transporte. Além disso, no intuito de valorizar aqueles que 
no passado e presente tecem a empresa, trabalhamos com a história oral 
também como meio de valorização profissional dos rodoviários. 

Embora a história da Carris seja o elemento mais característico da 
empresa, a memória oral ainda não havia sido trabalhada. As publicações 
que temos disponíveis trabalharam com fontes dos poderes municipais, 
jornais e crônicas5. Nosso desejo não é negligenciar esse material que é 
rico e ainda inexplorado, mas trabalhá-lo em constante relação com os 
depoimentos orais e com as percepções que esses traduzem. Ou seja, a 
história oral, em nosso entendimento, não substitui, nem anula, mas soma 
na compreensão da história do urbano e da relação desse com o 
transporte. O cruzamento de fontes, a diversidade de relatos é, dessa 
forma, essencial para uma maior compreensão do período com o qual 
trabalhamos. Não planejamos abarcar toda a trajetória da empresa, mas 

                                                                                                                                 
sobre a história contemporânea no sentido etimológico. Em suas palavras “(...) uma 
história (...) na qual na qual o historiador investiga um tempo que é o seu próprio 
tempo com testemunhas vivas e com uma memória que pode ser a sua. A partir de 
uma compreensão sobre uma época que não é simplesmente a compreensão de 
um passado distante, mas uma compreensão que vem de uma experiência da qual 
ele participa como todos os outros indivíduos. Essa é a definição etimológica de 
História Contemporânea e não há nada de original.” (RUSSO, 2009, p.202). 
5  São três as principais publicações que temos da Carris (as referências completas 
estão ao final):  Carris, 120 anos; Memória Carris: crônicas de uma história 
partilhada com Porto Alegre e Centro e Trinta anos Carris: relatos da história e 
outras memórias. Além dessas, há uma dissertação (Mara Regina, 1996) e dois 
artigos (Andreoni e Vogt) que tratam a história da Carris como tema principal.  
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construir fontes e material não só para o nosso trabalho atual, mas 
também para futuros pesquisadores, disponibilizando as entrevistas 
realizadas a outras percepções e interpretações.  

Entretanto, mesmo trabalhando com diversos tipos de fontes, 
sabemos que a história oral tem elementos que lhe são característicos e a 
diferenciam de outros vestígios estudados pelo historiador. Diferentes de 
outras linhas, nós construímos nossas fontes. Nosso diálogo, nossa relação 
com quem entrevistamos e as questões que formulamos são fundamentais 
para a constituição do que posteriormente será trabalhado pelo 
pesquisador que, em boa parte das vezes, é o próprio entrevistador. A 
subjetividade, presente em todo trabalho de pesquisa, torna-se, no caso da 
história oral, marcante e constituinte da própria fonte. Sendo a memória 
seletiva, na entrevista o depoente esconde ou minimiza o que não deseja 
lembrar, ao mesmo tempo em que destaca o que, em sua percepção, é 
relevante e significativo. Além disso, há elementos que fogem da alçada do 
propósito inicial da entrevista, pois são advindos, no nosso caso, por 
exemplo, da relação que o colaborador tem com a empresa, quais são suas 
críticas à companhia e como ela se insere em sua trajetória de vida 
particular. Muitas vezes, em nosso cotidiano de trabalho, somos vistas 
como “ouvidoria”, como forma de desabafo em relação a problemas 
encontrados no transito, na relação com os colegas e com a direção da 
Carris. Longe de desvalorizar tais depoimentos, os consideramos 
testemunhos relevantes para a apreensão da história da Carris na visão 
daqueles que a vivem diariamente.  

A fim de entendermos a relação da Carris com os habitantes da 
urbe e com seus colaboradores, trabalhamos principalmente com quatro 
conceitos: memória, identidade, representação e imaginário urbano. 
Nosso desejo aqui, no restrito espaço desse artigo, não é abarcar a 
discussão teórica maior imbricada na formulação de cada um desses 
conceitos, mas apresentá-los de forma resumida, demonstrada sua 
validade em nossa análise e o uso que deles fazemos em nosso trabalho. 

Normalmente pensamos a memória como um elemento estático, 
alheio as transformações do tempo e as mudanças cotidianas. Entretanto, 
essas formas de perceber a memória são diferentes da que temos 
trabalhado. Seguindo a linha de Pierre Nora (1993), entendemos a 
memória como elemento em constante transformação na dinâmica social, 
alterada pelas experiências que mudam a visão sobre o passado. Ou seja, a 
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memória tem tempo e lugar, sendo mutável com a mudança do tempo e as 
transformações sociais. O esquecer acompanha o lembrar não na mesma 
ordem de fatos e estruturas, sendo que o que é lembrado em certo 
momento pode ser esquecido em outro, de acordo com as mudanças na 
estrutura do social, com a intenção do narrador e por elementos subjetivos 
que, por vezes, fogem a apreensão do pesquisador. 

A memória é a vida sempre por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 
permanente evolução aberta à dialética da lembrança e do esquecimento 
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 
(...) A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 
presente; (...). Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a 
detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, 
telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a 
todas as transferências, cenas, censura ou projeções. (...) é, por natureza, 
múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. (NORA, 1993, p. 9) 
[grifos são nossos] 

Se entendermos que a memória é esse processo dinâmico em 
constante mutação, podemos perceber a identidade como uma construção 
coletiva que é seletiva, discursiva e fragmentária. As formas como certo 
grupo constrói sua identidade variam com o tempo e baseiam-se em 
mecanismo de alteridade, de diferenciação em relação “ao outro”. O 
sentimento de grupo surge como conseqüência dessa trajetória coletiva, 
construída no decorrer dos anos, mas também transformável com o 
tempo.  Apropriando-nos do conceito de  Michael Pollack (1992) podemos 
afirmar que: 

(...) portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do 
Sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em 
que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 
reconstrução de si (POLLAK, 1992 p. 203). 

Roger Chartier, fazendo referência ao Dicionário Universal Furetière 
de 1727, afirma que o conceito de representação atesta, em sua 
constituição, sentidos aparentemente contraditórios. “(...) por um lado, a 
representação faz ver uma ausência, o que supõe uma distinção clara 
entre o que representa e o que é representado; de outro, é a apresentação 
de uma presença (...)” (CHARTIER, 2011). O signo toma, dessa forma, o 
lugar do “real”, permitindo que esse dê inteligibilidade ao mundo e se 
torne mais presente que o representado. Em nosso caso, não almejamos 
encontrar quais são os elementos “verdadeiros”, mas buscamos entender 
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de que forma são construídas as representações urbanas sobre o 
transporte e como elas se inserem na trajetória de vida individual e 
coletiva dos citadinos. Entendendo que a memória é seletiva e que há no 
social embates de percepções pelos diversos grupos que formam a cidade, 
compreender as representações do transporte torna-se elemento 
relevante para o entendimento do imaginário coletivo, conceito que 
também utilizamos como eixo norteador de nossa pesquisa.  

(...) a representação do mundo é, ela também, parte constituinte da 
realidade, podendo assumir uma força maior para a existência que o real 
concreto. A representação guia o mundo, através do efeito mágico da 
palavra e da imagem, que dão significado à realidade e pautam valores e 
condutas. Estaríamos, pois, imersos num “mundo que se parece”, mais real, 
por vezes, que a própria realidade (...) (PESAVENTO, 1999, p.8). 

O conjunto das representações, assim como a mudança dessas, 
advindas pela mudança da percepção através da experiência é definido por 
Sandra Pesavento como “imaginário urbano”.  Da mesma forma que a 
memória e identidade, é preciso entender que o conceito não se refere a 
uma realidade estática que poderia ser facilmente apreendida pelo 
pesquisador. As representações sobre o transporte, por exemplo, não são 
estáveis, antes são mutáveis de acordo com a época, o público e as 
próprias experiências advindas do dia a dia. A relação com o transporte é 
marca registrada no urbano, no entanto, o imaginário sobre ele, a 
identidade e a forma como a população se relaciona com os veículos é 
mutável no espaço e no tempo. Poderíamos descrever o bonde como um 
veículo de metal que trafegava sobre trilhos com fios elétricos em cima. 
Entretanto, no imaginário urbano os elétricos eram muito mais que uma 
caixa metálica, representavam um modo de vida, memórias da infância e 
de uma cidade que agora esta diferente, transformada. 

Nosso trabalho se divide em três frentes principais. A primeira delas 
é com os antigos funcionários, a segunda com os atuais e a terceira com os 
usuários que poderiam também ser divididos, mas não de forma tão 
categórica, entre atuais e antigos. Para cada um desses grupos 
desenvolvemos questões específicas, embora de maneira nenhuma elas 
sejam estáticas e imutáveis. Pelo contrário, as entrevistas seguem uma 
linha dialógica, permitindo a liberdade do entrevistado, de forma que ele 
possa salientar e destacar o que faz sentido em sua vivência e experiência.  

Pela trajetória da empresa, pelo tamanho e envolvimento com a 
Capital é grande o contingente de ex-funcionários da Carris. Dos que 
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trabalharam nos bondes elétricos até os que pegaram ônibus com modelos 
e carrocerias muito diferentes das atuais, são diversos os que já passaram 
pela empresa. No entanto, mesmo aqueles que ainda não tiveram a sua 
trajetória na empresa, têm parentes ou amigos que ali já estiveram. 
Antigos funcionários ainda mantém com a companhia uma relação 
amigável, a visitam e conservam amigos com quais trocam lembranças. A 
ligação com a empresa permanece, assim, para além das relações formais 
trabalhistas, se constituindo como uma permanência nas reminiscências e 
percepções da “família Carris”, como gostam de chamá-la. As entrevistas 
com esse grupo, dessa forma, ocorrem pela ligação que esses mantêm com 
a empresa ou com os atuais funcionários e pelas associações de 
aposentados. Pela AURA (Associação Única dos Rodoviários Aposentados) 
e pela ATRAM (Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas 
em Transportes Rodoviários de Porto Alegre e Região Metropolitana) 
obtivemos os contatos de antigos colaboradores que tinham o desejo de 
deixar registrados suas vivências e experiências.  

Um artigo é limitado para relatar os depoimentos já registrados 
sobre as diversas experiências, as mudanças na Carris, na cidade e no 
sistema de transporte. No entanto, destacamos um elemento entre o 
material coletado: as mudanças tecnológicas que facilitaram a vida dos 
cobradores e motoristas. Se antes os veículos apresentavam certas 
dificuldades quanto à mecânica e à própria conservação da frota, 
atualmente os investimentos em compras de novos veículos automáticos e 
com ar condicionado reconfiguraram as ruas e transformaram o transito. 
“Eu imaginava que carro [ônibus] automático com motor traseiro e ar 
condicionado era utopia, eu vivi a época em que isso era só um sonho, hoje 
é realidade e veio de uma forma muito rápida, que não podíamos nem 
sequer imaginar”. Sérgio Antônio Vieira, ex funcionário da Carris, 
presidente da Associação Única dos Rodoviários Aposentados, 
entrevistado no programa de história oral da Carris. 

Para o recolhimento dos depoimentos dos atuais colaboradores 
trabalhamos em duas frentes. A Carris é divida em três grandes grupos: 
administrativo, operação e manutenção. É possível identificar a área de um 
funcionário pelas roupas que esse veste. Para o administrativo não há 
uniforme e eles se caracterizam por andarem “à paisana”. Os 
colaboradores da manutenção usam uniformes (azul claro) e trabalham 
direto com os passageiros, são os motoristas e cobradores da empresa. 
Quanto à manutenção, também trabalham uniformizados, nas 
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dependências da empresa. O primeiro e terceiro grupo permanece na 
empresa na maior parte do tempo. Visando abarcar o maior contingente 
possível de depoentes, em eventos (dia das mães, dia da mulher, dia do 
mecânico etc) costumamos chamar os interessados em depor para 
apresentaram-se e registrarem suas experiências. Além disso, nas terças-
feiras costumamos marcar entrevistas com aqueles que desejam registrar 
suas vivências na Carris. O público que mais atingimos termina por ser os 
que têm mais anos de empresa, os que ali já construíram trajetória e para 
quem a companhia é muito mais do que o local onde trabalham, sendo 
também parte de suas vidas. No entanto, visamos também os jovens 
funcionários, no intuito de acompanhar e compreender a visão do usuário 
que se transforma em colaborador. Entretanto, o trabalho realizado na 
Carris abarca, como mostramos, principalmente, o administrativo e a 
manutenção, sendo que a operação corresponde a uma parte pequena do 
contingente de pessoas que transita na empresa durante o dia.  

Dessa forma, organizamos visitas periódicas aos terminais, como 
são chamados os finais de linhas, onde os funcionários descansam, 
alimentam-se e fazem o intervalo. A Carris tem 27 linhas, 361 veículos, 12 
terminais e mais de 1000 funcionários. Na operação as linhas são dividas 
em quatro unidades que abarcam zonas da Capital gaúcha.  Cada terminal 
recebe uma visita, na quinta feira. Nesse dia, avisados antecipadamente, 
os funcionários podem trazer fotos e objetos que, de uma forma ou outra, 
demonstrem a relação estabelecida e mantida com a empresa. Durante 
um dia inteiro são colhidas entrevistas e os mais diferentes relatos sobre 
trajetória de vida, lutas diárias, dificuldades no transito e o trabalho como 
motorista e cobrador. Como afirmamos em momento anterior, muitas 
vezes as entrevistas são transformadas em momentos de desabafo ou de 
reflexão. Assim, ouvimos relatos entusiasmados sobre a oportunidade que 
a Carris lhes ofereceu, críticas à direção da Carris (o presidente da Carris é 
indicado pelo prefeito) e relatos sobre o trânsito, passageiros e relação 
com os colegas. Se para alguns a relação com a empresa é espinhosa e 
difícil, para outros ela é a concretização de um sonho de infância relatado 
com voz embargada e lágrimas.  “Na Carris concretizei o sonho que tenho 
desde criança, de ser motorista de uma família que tem um brasão: levo o 
brasão da família Carris por onde ando”. Nei Fernando de Oliveira, 
motorista da linha T2, entrevistado no Programa de História Oral. 

O último grupo que desejamos alcançar são os usuários, antigos e 
atuais, do transporte coletivo. Por sua característica, esse é o maior 
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contingente, até porque todos somos, de uma forma ou outra, usuários do 
transporte. Para permitir o depoimento desses, organizamos eventos 
chamados de “Rodas de Memória” no Mercado Público6. Nesses, aqueles 
que desejarem registrar seus depoimentos podem fazê-lo por meio de 
agendamento ou da gravação no dia, em uma sala do local. Além disso, 
pessoas que mantém um relacionamento com a Memória Carris7 são 
constantemente chamadas para gravarem seus depoimentos. Nesses 
momentos recebemos doações de fotos e objetos de bondes e ônibus que 
marcaram a história não só da Carris e da cidade, mas individual de cada 
sujeito. 

Principalmente para os antigos usuários (que também são atuais), 
Carris é mais que uma empresa, é o símbolo de uma época, de sua 
adolescência, de sua infância, de sua descoberta da cidade e do mundo. Os 
bondes são constantemente lembrados como marcas do cotidiano, 
veículos que carregaram lembranças, sonhos e desejos. Mais que um meio 
de locomoção, os elétricos são para esses outro modo de vida. “Quem 
nasceu aqui, antes de sessenta e cinco, com certeza andou no bonde. Eu 
adorava. Ia até o centro sozinho, sem a menor preocupação dos meus pais. 
O bonde foi uma das minhas glórias de infância”. Júlio Valim,  Professor, 58 
anos, Entrevistado no Programa de História Oral. 

2. Com uma história centenária que até hoje se estende, é 
difícil delimitar as linhas finais de nosso trabalho. Nosso objetivo é o 
registro de memórias coletivas, de representações sobre o urbano, a busca 
de entender a identidade dos rodoviários no intuito de valorizá-los como 
parte da cidade, indispensável para que ela funcione. Sabemos que em 
nosso trabalho de pesquisa não usaremos todos os depoimentos colhidos, 
mas visamos também às novas gerações de estudiosos e amantes do 
transporte coletivo. As fontes que hoje construímos servirão também 
como representações de nosso cotidiano, da cidade e de nosso próprio 
                                                             
6 O Mercado Público é um dos locais mais emblemáticos da Capital gaúcha. 
Construída em 1869, o prédio guarda muitas memórias de Porto Alegre. Por ali 
circulam diariamente centenas de pessoas da cidade e região metropolitana. 
7 Trabalhamos inicialmente através de um setor que não existia institucionalmente 
chamado Memória Carris.  No dia 14 de abril de 2011 fomos institucionalizados e 
transformados na Unidade de Documentação e Memória ligada diretamente à 
presidência da Carris. Temos perfis em todas as redes sociais (facebook, twiter e 
Orkut) e dessa forma mantemos um constante relacionamento com os 
interessados pela história do transporte. 
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trabalho como pesquisadoras. Da mesma forma que os bondes são mais 
que caixas metálicas, conforme a citação colocada no início, os 
depoimentos são mais que vozes gravadas, são representações do urbano, 
do imaginário e memória coletiva, nas quais podemos nos incluir. 
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ESEF 70 Anos: o processo de federalização sob o olhar 
discente 

Johanna Coelho von Mühlen1  
André Luis dos Santos Silva2 

 

A Escola Superior de Educação Física do Estado do Rio Grande do 
Sul (ESEF), completou, no ano de 2010, setenta anos de existência. 
Pioneira na formação superior dos educadores físicos no Estado, a ESEF, ao 
longo de sua trajetória, possui passagens diversas e interessantes, como 
suas reivindicações por instalações próprias e adequadas (MAZO, 2005), o 
afastamento do diretor da Escola por oposição do Diretório Acadêmico 
(KAMINSKI e GOELLNER, 2010), os momentos sobre tutela do Estado e o 
processo de federalização (NUNES e MOLINA NETO, 2005). Ao longo 
desses setenta anos as histórias da ESEF multiplicam-se e as possibilidades 
de contá-las, são muitas.  

Fundamentada no aporte teórico-metodológico da História Cultural 
e História Oral esta pesquisa tematiza o processo de federalização da ESEF 
sob o olhar dos discentes que se graduaram em cerimônia no dia 22 de 
dezembro de 1970.  O critério para a escolha desta turma específica 
justifica-se por ser a primeira a concluir a graduação com a Escola já 
federalizada. Ou seja, seus integrantes vivenciaram de modo particular as 
alterações que aconteceram no seu cotidiano em função dessa importante 
alteração na sua administração. 

Para tanto, recorremos a fontes de diferente natureza tais como 
atas e documentos oficiais da Escola, reportagens publicadas em jornais 
locais, artigos já produzidos sobre a ESEF e, fundamentalmente, entrevista 
com seis ex-alunos dessa turma3 além de outras entrevistas realizadas 

                                                             
1 PPG em Ciências do Movimento Humano/ESEF/UFRGS, Doutoranda, CAPES. 
2 Universidade FEEVALE e PPG em Ciências do Movimento Humano/ESEF/UFRGS, 
Doutorando. 
3 É importante registrar que os alunos e alunas integrantes dessa turma realizam  
encontros periódicos nos quais se reúnem para manter vínculos e rememorar sua 
passagem pela ESEF. No ano de 2010, celebraram seus 40 anos de formatura  e, 
dentre as atividades desenvolvidas, realizaram uma visita a Escola contando, 
inclusive, com a presença de três de seus professores. Ocasião na qual foi possível 
realizar um primeiro contato com os entrevistados  bem como solicitar a doação, 
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anteriormente e que compõem o acervo documental do Centro de 
Memória do Esporte da ESEF/UFRGS4 (CEME). A concepção de história que 
orienta essa pesquisa (FALCON, 2002; PESAVENTO, 2003) parte do 
entendimento de que os depoimentos desses ex-alunos não representam a 
verdade, mas o modo como perceberam o processo de federalização da 
ESEF, o que constitui uma possível versão daquela história. Suas falas, 
reticências, e silêncios gravados e transcritos no processo de tessitura 
desse texto, traduzem uma possível versão, uma das muitas possibilidades 
de se constituir a narrativa daqueles acontecimentos. Nas trilhas da 
história Oral, entendemos que o depoimento sobre o passado é permeado 
por outras lembranças, esquecimentos, é atravessado pelo tempo 
presente. Acessar as memórias, sentimentos e significados do que foi o 
processo de federalização da ESEF, diz respeito à “presença do passado no 
presente imediato das pessoas” (MEIHY, 1998, p.13), portanto, impossível 
de ser contada como de fato aconteceu. 

Assim como a entrevista está intimamente relacionada à memória, 
seu processamento articula, simultaneamente, pesquisa e documentação 
visto que possibilita, também, a produção de um documento histórico5. Daí 
sua riqueza, pois, “a evidência oral, transformando os “objetos” de estudo 
em “sujeitos”, contribui para uma história que não só é mais rica, mais viva 
e mais comovente, mas também mais verdadeira” (THOMPSON, 1992, p. 
136). Não no sentido de que o que está sendo relatado efetivamente 
aconteceu, mas de que há ali uma vida a ser exposta a partir de quem a 
viveu. Do diálogo das entrevistas com as outras fontes documentais foi 
possível construir as análises que se seguem que podem ser condensadas 
em dois grandes temas: a des(politização) discente e sua percepção diante 
da nova ESEF que emergia frente a federalização. 

                                                                                                                                 
ao Centro de Memória do Esporte, de materiais diversos objetivando  compor o 
acervo relativo à  própria ESEF.  
4 O CEME desenvolve, desde 2002, o projeto Garimpando Memórias cujo foco está 
direcionado para a realização de entrevistas e seu processamento de modo a 
constituírem como fontes de pesquisa. As entrevistas referidas encontram-se no 
acervo Memórias da ESEF e podem ser consultadas, na integra, em 
http://www.esef.ufrgs.br/ceme/projetos/garimpando/entrevistas/esef/esef.html. 
5 Os procedimentos metodológicos adotados estão ancorados no projeto 
“Garimpando Memórias: esporte, lazer, dança e educação física”.  A pesquisa em 
tela integra esse projeto e foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRGS através 
parecer de número 2007710.  
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A Escola Superior de Educação Física no contexto da federalização 

O ano de 1940 marca a data de criação da ESEF. Naquele momento, 
a Educação Física era valorizada como meio de formar cidadãos brasileiros 
e solidificar a campanha em prol do nacionalismo. A constituição brasileira 
de 1937 estabelecia a obrigatoriedade da Educação Física nas escolas 
primárias, secundárias e normais, o que demandava maior número de 
profissionais qualificados. Para além disso o decreto 1.212 de 1939 exigia 
formação específica para professor de Educação Física, técnico esportivo e 
Médico especializado em Educação Física e Esportes (NEGRINI, 1996). A 
Educação Física por volta da década de 1930 fazia parte de um projeto 
nacionalista, de construção identitária nacional apregoada pelo Estado 
Novo (CASTELLANI FILHO, 1988; FERREIRA NETO, 1999; MAZO, 2005) 

A ESEF surge, em meio a uma agitação política que identificava a 
Educação Física como capaz de conferir educação moral e física aos 
brasileiros. Sua criação ficou a cargo do Departamento de Educação Física 
do Estado do Rio Grande do Sul (DEEF), órgão técnico subordinado à 
Secretaria de Educação do Estado, fundando em 1939 com o objetivo 
atender as exigências de formação especializada em Educação Física.  Suas 
atividades iniciaram através de parcerias com diversos clubes e associações 
da cidade de Porto Alegre visto que, nesse momento, a ESEF ainda não 
possuía instalações próprias para o seu pleno funcionamento (GUTIERREZ, 
1971). Além disso, o Estado, seu provedor, tinha dificuldades em fornecer 
as condições materiais objetivas necessárias ao seu pleno funcionamento, 
o que representava um “peso” para o orçamento do governo (NUNES e 
MOLINA NETO, 2005). Tão somente na década de 1960 a ESEF recebeu um 
terreno no qual poderia centralizar suas ações. Por meio de algumas 
mobilizações discentes, a sua sede, antes localizada na Associação Cristã 
de Moços (ACM), foi transferida, entretanto, naquele novo espaço não 
havia instalações apropriadas e a parceria com entidades esportivas ainda 
se fazia necessária (CARVALHO, 2010).  

Somente em 16 de setembro de 1970, que foram assinados os atos 
formais do processo de federalização, conforme o relato a seguir:  

[...] a federalização vem a surgir pelo Decreto n° 997, de 21 de outubro de 
1969, assinado pelos três Ministros Militares no exercício da Presidência, 
sendo Ministro da Educação o Deputado Tarso Dutra. Em 16 de setembro de 
1970, em emocionante histórica cerimônia no Ginásio de Esporte, com a 
presença do Ministro de Educação – Prof. Cel. Jarbas Passarinho, do 
governador do Estado – Cel. Walter Perachi de Barcelos, do Secretário da 
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Educação e Cultura – Dr. Luiz Lesseigneur de Farias, do Magnífico Reitor da 
UFRGS – Prof. Eduardo Z. Faraco e de outras altas autoridades, foram 
assinados os atos finais da passagem da ESEF do âmbito Estadual para o 
Federal (GUTIERREZ, 1971, p. 2). 

Diante do contexto histórico vivido no país, no qual há a ascensão 
do fenômeno esportivo6, a ESEF começa a construir sua estrutura para dar 
condições à formação dos professores de Educação Física e suprir as 
demandas exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961, que fixa a 
obrigatoriedade da Educação Física nos ensinos primário e secundário, e 
da Reforma Universitária de 1968, que torna obrigatória a prática da 
Educação Física, também, no ensino superior (NUNES E MOLINA NETO, 
2005). Tais iniciativas governamentais, ao mesmo tempo que 
impulsionaram a ESEF como instituição de ensino possibilitaram, também, 
tensões a partir de diferentes entendimentos dos sujeitos que constituem 
sua comunidade: militares, médicos, professores, estudantes e servidores, 
inclusive no que respeita a sua federalização.  A turma graduada em 1970 é 
aqui tomada como uma das múltiplas formas de entender esse processo 
pois a viveu de perto o que não significa que dele tenha participado 
efetivamente.  

 

A (des)politização de quem viveu a federalização por dentro 

[...] naquela época, quem era atinado, estava fazendo um movimento 
político. Quem não era, estava fazendo o seu curso lá bem desligado do 
mundo. [...] Algumas pessoas individualmente eram mais antenadas e 
sabiam o que estava acontecendo, o que estava passando. (OLIVEIRA, 
FERREIRA E KROEFF, 2010, p. 21). 

O Diretório Acadêmico dos Estudantes de Educação Física foi 
organizado no ano de 1941, um ano após a criação da ESEF. Essa entidade 
representativa foi reorganizada em 1957, momento em que os estudantes 
receberam um espaço para sediar a entidade. Com reuniões regulares, um 
novo estatuto e circulação do “Olímpico”, jornal organizado e publicado 
por iniciativa do Diretório Acadêmico, a representação discente vivia uma 
nova fase, mais fortalecida e organizada.  

                                                             
6 Neste mesmo período há um incentivo às práticas esportivas ligadas à Educação 
Física, por parte do governo federal. Neste sentido podemos destacar os Jogos 
Universitários Brasileiros e os Jogos Escolares Brasileiros (OLIVEIRA, 2003). 
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Alguns anos mais tarde o contexto político brasileiro dá sinais de 
crise em decorrência da política econômica adotada pelo governo João 
Goulart. O resultado foi uma forte pressão por parte de vários setores 
sociais que resultou no golpe de Estado que deu origem a Ditadura Militar, 
em 1964. Durante o período regido pela Ditadura Militar houve um 
enfraquecimento da ação estudantil em virtude do rigor e da repressão. 
Isso se verifica tanto no âmbito local da ESEF quanto nacional (KAMINSKI E 
GOELLNER, 2010). É justamente nesse contexto que a ESEF foi 
federalizada. 

A tensão quanto à possibilidade de não federalizar estava posta 
naquele momento, talvez, por tentativas anteriores frustradas. Em meio a 
esse contexto turbulento, o processo de federalização da ESEF se depara 
com vias de novas investidas, o que exigiria bastante cuidado por parte dos 
diferentes segmentos da ESEF, em especial, aqueles envolvidos com o 
processo. 

Eu nunca me esqueço que assim que eu assumi [o Diretório Acadêmico] o 
diretor me chamou no gabinete dele: “Olha, tu cuida porque vai agora dar a 
Federalização. Tu cuida o que tu falas, o que fazes, tu cuida para que lado tu 
tende, porque disso depende a federalização. Se sair por aí dizendo que tu 
és de esquerda, fechou. Não tem mais a Federalização, porque os caras não 
vão federalizar uma Escola no qual o Diretório Acadêmico é da esquerda”. 
Ele era muito preocupado com isso. [...]. De repente, assim como eles 
assinaram para federalizar, eles poderiam cancelar a assinatura e dizer que 
não ia mais federalizar e pronto. Nós tínhamos essa preocupação. 
(BEMVENUTI, 2010, p. 16) 

O professor Fredolino Adalberto Ricardo Taube assumiu a direção 
da ESEF no ano de 1970, em substituição ao diretor Hélio Ferreira que se 
afastou antes de serem realizadas novas eleições para o cargo. Neste 
momento, o decreto 997 de 21 de outubro de 1969 já havia sido assinado 
e a ESEF já havia sido incorporada à UFRGS (NEGRINI, 1996), entretanto, 
como um decreto que poderia ser revogado7. A oficialização do processo 
ainda não havia se estabelecido. Ainda havia coisas a fazer, ainda era 
necessário cautela. Segundo Fredolino Taube, então diretor da ESEF, ela é 

                                                             
7 Esse decreto beneficiou não só a ESEF, mas também a Escola de Educação Física 
de Minas Gerais e a Escola de Serviço Social de Natal. Assim essas instituições de 
ensino superior foram federalizadas nesse mesmo período (Mazo, 2005). No diz 
respeito à incorporação das escolas de Educação Física, é importante salientar que 
havia grande interesse do Governo Federal em capacitar maior número de 
professores para suprir suas exigências ideológicas (Nunes e  Molina Neto, 2005). 
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considerada um “peso” para o Estado do Rio Grande do Sul que tinha 
dificuldades em dar-lhe suporte. Neste sentido, havia um grande interesse 
também por parte dos órgãos estatais em concluir o processo de 
federalização8 e o fato de Taube ser nomeado como diretor indica que 
suas posições políticas auxiliariam para que a incorporação da ESEF à 
UFRGS se concretizasse. 

Ao longo do depoimento de Bemvenuti é possível identificar alguns 
detalhes sobre o processo da federalização, pois, em função de liderança 
no Diretório Acadêmico, circulava de modo frequente na Reitoria e em 
outros espaços de decisão política. O entrevistado narra que ao assumir a 
direção do DCE, percebeu o quanto essa atitude poderia repercutir no 
processo da federalização. Orientado pelos professores da ESEF, havia o 
interesse que se afastasse do cargo para não evidenciar alguma tendência 
política por parte da Escola. Ele continua dizendo: “Fizemos essa 
articulação para dar garantia, porque, realmente, a coisa não foi assim 
decisiva. Estava sendo estudada e aprovaram. Depois, em meados de 
1970, é que a coisa se oficializou” (BEMVENUTI, 2010, p. 14).  

O envolvimento de Bemvenuti e sua percepção sobre o processo de 
federalização representa um olhar específico sobre ele, decorrente, 
fundamentalmente, de seu envolvimento com o Diretório Acadêmico. Essa 
percepção, no entanto, não figura de modo claro em muitos dos discentes 
da turma de 1970. Muitos deles sequer percebiam a importância do 
movimento que circulava no seu entorno.   

[...] naquela época, quem era atinado, estava fazendo um movimento 
político. Quem não era, estava fazendo o seu curso lá bem desligado do 
mundo. E aqui, na Educação Física, as pessoas, enquanto grupo, eram 
alienados. Algumas pessoas individualmente eram mais antenadas e sabiam 
o que estava acontecendo, o que estava passando. Então, essa alienação 
nos fazia a falta de informação. Não tínhamos acesso. Chegou um dia e 
alguém disse: “Olha, a ESEF vai ser da Universidade”. Então, éramos 
comunicados. Sabemos que teve alguma coisa nesse momento (OLIVEIRA, 
FERREIRA E KROEFF, 2010, p. 21). 

                                                             
8 Havia uma série de exigências para que a federalização se efetivasse e o estado 
do Rio Grande do Sul se empenhava para se provê-las. Muitas dessas exigências 
dizia respeito a condições materiais. Segundo Carmo, citada por Nunes e Molina 
Neto (2005, p.181): “[...] a UFRGS não queria só as pessoas, tinha que ter um bem 
comum, que eles pudessem ter segurança”. 
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Depoimentos como esses indicam que aqueles que tinham maior 
conhecimento do processo da federalização ou dele tomavam parte eram 
aqueles alunos e professores que, de certo modo, possuíam vivência ou 
consciência política do que acontecia em um país sob a égide do regime 
militar. Ou seja, de um modo geral, a percepção sobre o processo político 
da federalização da ESEF e sua conexão com o governo militar passou ao 
largo do sentimento e do pensamento da maioria daqueles que viveram 
esse processo por dentro, a maioria dos discentes não a perceberam, nem 
no plano político, nem nas alterações decorrentes da sua concretização. 

 

A nova ESEF aos olhares discentes 

Sob a perspectiva dos estudantes do período, o processo de 
federalização, em pouco se fez presente, ou ainda, pouco representou 
mudanças na estrutura, tanto física quanto organizacional e administrativa 
da Escola. Talvez isso tenha acontecido em função do pouco tempo que 
usufruíram da nova ESEF, depois de federalizada. Afinal, concluíram a sua 
graduação concomitantemente ao referido processo. Nunes e Molina Neto 
(2005, p. 6) apontam que as mudanças curriculares, como a matrícula por 
meio de créditos, e não mais seriada, começou a ser utilizada somente 
para as turmas com ingresso em 1971-1972. Se essa mudança não foi 
vivenciada pela turma formada em 1970, algumas outras, foram relatadas. 
Uma delas foi a alteração no modo através do qual os estudantes 
ingressavam na ESEF. Vejamos:  

[...] antes da federalização era dividido em duas partes: uma teórica, eu 
tenho até o boletim, com provas de física, química, matemática, etc... E 
provas práticas dentro da ESEF. Então o vestibular era especificamente 
dentro da faculdade não se concorria com ninguém a não ser os próprios 
inscritos daquele vestibular. [...] e essa foi uma das mudanças sentidas pelos 
alunos com a Federalização, pois após 1970, o vestibular passou a ser 
“unificado onde todo mundo concorria com todas as faculdades de acordo 
com a sua opção” (MARCZWSKi, 2011, p.1). 

A novidade dos testes práticos para o ingresso no curso 
demonstrava o novo perfil que estava em construção e que primava pela 
preocupação com a aptidão física, foco esse que privilegiaria o esporte 
como seu principal conteúdo. Os testes físicos, portanto, legitimavam um 
perfil profissional de professor de educação física dotado de aptidões 
esportivas.  
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O que os alunos da turma de 70 registram como significativo após a 
federalização foi a alteração que se deu na cerimônia de formatura que foi 
realizada, pela primeira vez, do Salão de Atos da Universidade e seguindo o 
protocolo exigido pela UFRGS (OLIVEIRA,  FERREIRA E KROEFF, 2010; 
BEMVENUTI, 2010; MARCZWSKI, 2011). A oficialização da cerimônia de 
formatura como pertencente à UFRGS gerou nos alunos grande satisfação. 
Em depoimento, o professor Fredolino Taube rememora a visita do Reitor 
Eduardo Zaccaro Faraco (1968-1972) às dependências da ESEF e a 
comunicação que fez aos alunos sobre o ato solene: “[...] o pessoal dava 
vaia nele antigamente, mas ali, ele entrou e a turma deu uma salva de 
palmas pra ele e ele ficou abobado com a recepção que ele recebeu dos 
alunos, a ordem que tinha, aquela coisa lá, todo mundo uniformizado” 
(TAUBE, 2004, p. 3). 

Os alunos formados em 1970 pouco usufruíram dos benefícios da 
federalização da Escola. Do pouco tempo que eles foram alunos da ESEF, 
incorporada a Universidade Federal, as mudanças na cerimônia de colação 
de grau foram as que eles tiveram tempo hábil de vivenciar. Nos 
depoimentos produzidos para essa pesquisa apontaram que os benefícios 
advindos com a federalização foram percebidos e usufruídos apenas pelas 
turmas que ingressaram na Escola a partir de 1970. No entanto, o 
sentimento de pertencimento à Universidade emergia como algo que lhes 
conferia status e dignidade:  

Agora, para nós, na época, enquanto sentimentos, eu acho que foi 
importante o pertencimento à Universidade, porque isso era um “status”. 
Isso foi o sentimento que nós tivemos: “Bom, agora nós somos da 
Universidade! (OLIVEIRA, FERREIRA E KROEFF, 2010, p. 21). 

A turma formada em 1970, por mais que não tenha vivenciado 
muitas das mudanças decorrentes do processo de federalização, era a 
turma que estava presente nas dependências da ESEF de então o que, em 
tese, poderia supor seu maior envolvimento ou mesmo conhecimento 
sobre esse processo. No entanto, parece não ter sido bem assim.  
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Considerações finais 

No ano de 1969 o Instituto de Pesquisas Econômicas e Avançadas 
(IPEA) encomendou um documento que fundamentou muitas das ações 
que foram desenvolvidas nas décadas seguintes. Intitulado “Diagnóstico de 
Educação Física e Desportos no Brasil”, este estudo apresentava uma 
análise quantitativa com ênfase nas condições do desenvolvimento dessas 
áreas bem como “[...] no planejamento, na otimização de recursos, na 
eficácia e no controle dos resultados, todos aspectos bem afeitos à 
tecnocracia” (OLIVEIRA, 2003, p. 109).  

Dentre as inúmeras ações dele decorrentes e, mesmo, 
antecedentes a sua elaboração, o investimento na formação de 
profissionais de Educação Física foi uma delas. A federalização de algumas 
Escolas de Educação Física fez parte desse processo uma vez que, a partir 
de 1964, o sistema de ensino brasileiro passou por uma série de 
transformações. Um de seus objetivos estava direcionado para a formação 
de mão de obra qualificada para suprir o processo de industrialização em 
andamento com fortes influências do capital estrangeiro. A Reforma 
Universitária foi promulgada atendendo, também a esse fim (MOLINA 
NETO e NUNES, 2005). Baseada no modelo universitário americano, visava 
o aumento da eficiência e da produtividade das Universidades, tendo como 
um dos objetivos, segundo Freitag apud Betti (1991), “[...] atender a 
demanda de um mercado de trabalho sofisticado, como decorrência do 
modelo econômico adotado pós-64” (p. 101).  

No contexto do Brasil Grande, protagonizado pelos militares, a 
Educação Física passou a ser reconhecida como uma área relevante pois 
mantinha estreita ligação com o  desenvolvimento da aptidão física e do 
esporte. A primeira, porque era considerada importante para a capacidade 
produtiva da nação (da classe trabalhadora) e o segundo, “pela 
contribuição que traria para afirmar o país no concerto das nações 
desenvolvidas (Brasil potência) e pela sua contribuição para a primeira, ou 
seja, para a aptidão física da população” (BRACHT, 1999, p. 87). 

A federalização da ESEF fez parte dessa política sendo vivenciada de 
modo distinto pelos integrantes de sua comunidade. Enquanto alguns 
defendiam sua concretização e agiam em sua defesa, para muitos nem 
sequer era visibilisada. A turma de 1970, aqui eleita para protagonizar a 
cena sobre a percepção de como se deu o processo de federalização da 
Escola, é exemplar para essa afirmação. Os alunos envolvidos com o 
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Diretório Acadêmico estavam cientes e envolvidos nesse processo. Fazia 
parte da pauta de suas reivindicações políticas. Mas a grande maioria, em 
sua letargia política, sequer supunha o que acontecia na Escola e, talvez, 
fora dela.  

A nova ESEF que se erguia diante de seus olhos em consequências 
da federalização foi vivenciada de modo muito peculiar pelos integrantes 
da turma graduada em 1970: por dentro do processo, mas, em certa 
medida, muito afastada dele. 
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O POVO LAKLÃNÕ XOKLENG: A CONSTRUÇÃO DE OUTRAS 
NARRATIVAS REGIONAIS A PARTIR DAS VOZES DE SEUS 

SUJEITOS 
WARTHA, Rodrigo1 

OLIVEIRA, Lílian Blanck de2 
 

PALAVRAS INICIAIS  

Cada agrupamento humano se organiza e se entende enquanto 
grupo distinto de modo muito peculiar. As diversas formas de se organizar 
em sociedade e a maneira como cada cultura construiu a sua cosmovisão 
foram criadas ao longo dos milênios com as experiências de gerações 
passadas e trocas interculturais.  

Ao longo do século XIX a lógica da Revolução Industrial se 
consolidava em praticamente todo o continente europeu e as antigas 
estruturas feudais foram suplantadas pela economia de mercado. As 
alterações promovidas em torno deste novo cotidiano levaram milhares de 
cidadãos a migrarem para a América. O fluxo migratório para o Brasil 
voltou-se para a Região Sul, notadamente os Vales do Rio dos Sinos e do 
Itajaí. No entanto, a Região do Vale do Itajaí, hoje conhecida como Vale 
Europeu já era habitada. A região possuía um agrupamento humano com 
uma cultura e história milenar: o Povo Laklãnõ Xokleng (WITTMANN, 
2007). 

O Povo Laklãnõ Xokleng constituía um dos três grandes grupos 
indígenas que compunham a formação étnica do Sul do Brasil antes da 
ocupação portuguesa: Kaingang, Xokleng e Guarani. Os Xokleng ficaram 
caracterizados pela sua mobilidade (SANTOS, 1973). Esta etnia se 
deslocava por boa parte do Sul do país e estes deslocamentos eram 
ordenados pela sazonalidade. Eram as estações do ano que determinavam 
a sua circulação e interação com o meio. 

                                                             
1 FURB, Graduado em História, Especialista em Educação, Diversidade e Cultura 
Indígena (EST/RS), PIPE Art. 170. 
2 FURB – Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR, 
Doutora em Teologia: Área – Educação e Religião, PIPE Art. 170.  
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O choque entre estas culturas distintas levou ambas a 
reorganizarem o seu cotidiano. A medida em que novos desafios surgiam, 
também novas alternativas eram criadas como respostas e/ou adequação. 
E, à medida que respostas de adaptação à nova realidade, denominadas 
por muitos de arranjos (MÜLLER 1987), foram sendo colocadas em prática, 
estas por sua vez, também foram alterando concepções de e do Povo 
Indígena.  

A denominação Laklanõ Xokleng traz significados importantes para 
este povo. O termo Xokleng, na língua do grupo designa “a aranha que vive 
nas taipas de pedra” e foi popularizado pelo trabalho do antropólogo Sílvio 
Coelho dos Santos (1978). O nome foi incorporado pelo grupo enquanto 
denominador de uma identidade externa e usada em suas lutas  
pol í t i cas.  No e n t a n t o , o grupo se autodenomina “Laklanõ”, isto é, “o 
Povo do Sol” (PEREIRA, 1998). Este termo vem ganhando espaço político 
através de um forte movimento de afirmação da identidade do grupo, com 
estudos e revitalização de sua língua, mitos, artefatos, medicina e território 
tradicional. 

O presente texto socializa alguns registros e reflexões sobre a 
temática buscando sinalizar caminhos para a construção de outras 
cartografias sociais e culturais na região do Vale do Itajaí. 

 

1 – DIVERSIDADE CULTURAL NO VALE EUROPEU CATARINENSE: 
ENCONTROS E DESENCONTROS  

A riqueza que o ser humano manifesta, compartilha e usufrui na 
diversidade de culturas está muito presente no Brasil - um país de várias 
etnias, cores, cheiros e sabores, que agrega culturas oriundas de várias 
partes do mundo.  A diversidade essencialmente marcada pela diferença 
carrega em seu bojo o desafio da convivência e desenvolvimento social, 
político, econômico, cultural e religioso em alteridade, o que demanda 
exercícios de acolhida, conhecimento, respeito e valorização da cultura, ser 
e fazer do outro (LEVINÁS, 2005). 

Existem muitas divergências de leituras e olhares sociais e culturais 
no Brasil, muitas delas originadas por construções históricas relacionadas 
ao estabelecimento de grupos étnicos em território brasileiro, em 
detrimento de territórios e territorialidades nativos minimizados e 
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invizibilizados, quando não perseguidos, agredidos e subjugados 
radicalmente. (RAMPINELLI, 1999).  

Dentre as muitas agressões cometidas para com os povos indígenas, 
entre elas encontramos as múltiplas imagens construídas nos diferentes 
processos de colonização - imagens que denigrem, oprimem e vituperam 
historicamente povos e culturas milenares. 

A região do Vale do Itajaí (Santa Catarina), alcunhada de Vale 
Europeu, bem como toda a Região Sul do Brasil, era muito conhecida tanto 
pela coroa espanhola como pela coroa portuguesa em meados do século 
XIX, data da fundação da colônia Blumenau (1850). Com a atração de 
imigrantes o Império Luso-brasileiro objetivava o branqueamento3 da 
população brasileira, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho 
assalariado, e definições de fronteiras com a coroa espanhola. Em função 
deste contexto a ocupação do território por imigrantes foi a alternativa 
escolhida (SANTOS, 1978; RIBEIRO 1977).   

Com a chegada de europeus na colonização sistemática do Vale do 
Itajaí (1850) o Povo Laklãnõ Xokleng gradativamente foi sendo premido 
pela civilização onde o sedentarismo mostrava-se como uma fuga diante 
das limitações, pois não era mais possível a mobilidade que outrora os 
caracterizava. 

Até o século XVIII, os Xokleng ocupavam uma ampla faixa territorial que 
abarcava os três estados sulinos. Com a abertura da estrada de tropas, em 
1728, ligação terrestre entre as então províncias do Rio Grande do Sul e de 
São Paulo, aconteceram às primeiras investidas sistemáticas de 
contingentes não-índios em espaço territorial nativo. Em continuidade a 
esse processo de conquista e ocupação do território, a instalação de 
fazendas de criação nos campos de Lages, Guarapuava e Curitiba, acabou 
afetando as costumeiras incursões que os indígenas realizavam aos 
pinheirais do planalto. Anos mais tarde, em 1771, é instalada a vila de Lages, 
com o objetivo explícito de afugentar os Xokleng dessa importante área de 
passagem em direção ao Paraná e São Paulo (PEREIRA, 1998. p. 10-1). 

                                                             
3 O termo branquear se refere à política imperialista brasileira que pretendia atrair 
europeus para o país com o intuito de estimular a miscigenação entre europeus e 
afros, pois a escravidão estava em vias de desaparecimento. Fazia-se necessária a 
implantação do trabalho assalariado. Outro elemento importante para pensarmos 
a atração de imigrantes foi o medo, pois a concentração de “ex-escravos” e suas 
possíveis revoltas representavam perigo para o Império (SCHRÖDER, 2003). 
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Nesta perspectiva, o Laudo Antropológico4 registra que já no século 
XVIII a região que antes era de conhecimento dos Laklãnõ Xokleng, por 
vezes objeto de lutas com outros Povos Indígenas, passou a dar lugar a 
estradas, campos de criação de gado e instalação de vilas. 

A forma de vida Laklãnõ Xokleng – coleta de alimentos e caça, 
concepção de sagrado, estrutura familiar - sua organização social, passou a 
sofrer alterações em função dos contatos com os europeus. Com a redução 
do espaço ficou reduzida também a possibilidade de caça e coleta, suas 
principais fontes de alimentação. As alterações começaram a ocorrer 
paulatinamente, “Os Xokleng, por sua vez, passaram a sentir de forma 
gradual os efeitos das mudanças. Até então, tinham quase completo 
usufruto da região, da qual eram exímios conhecedores” (WITTMANN, 
2007. p. 29). 

Desde então, a história do Povo Laklãnõ Xokleng é a história das 
alterações sofridas por ele. A nova realidade exigia novas posturas e este 
Povo agiu, criou e (re)significou muitas situações como afirma Luiza T. 
Wittmann:  “Diante da nova realidade, os índios agiram, alteraram a 
cosmologia, transformaram a si mesmos. Se por um lado, não foram 
vítimas passivas, por outro, não permaneceram intactos no contato com o 
outro” (2007. p. 216). 

As mudanças ocorreram principalmente após a pacificação5 (1914) e 
posterior confinamento do Povo Laklãnõ Xokleng em uma reserva6, onde o 
objetivo era transformá-los em agricultores sedentários, e as mudanças 
extrapolaram o cunho econômico, abrangendo sua forma de vida.  

As mudanças que ocorriam não se restringiam somente ao sistema 
econômico, mas atingiam um conjunto de aspectos da cultura tradicional. 

                                                             
4 O Laudo Antropológico de identificação e delimitação de terra de ocupação 
tradicional Laklãnõ Xokleng, realizado sob a supervisão da FUNAI entre novembro 
de 1997 e agosto de 1998, é uma pesquisa etnográfica, histórica e cartográfica, que 
busca apresentar elementos de prova para servir de embasamento a restituição 
dos direitos territoriais indígenas (PEREIRA, 1998). 
5 A pacificação foi um projeto criado através do SPILTN (Serviço de Proteção ao 
Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais) com filosofia positivista, que 
visava a integração pacífica de indígenas a sociedade nacional. A pacificação do 
Povo Laklãnõ Xokleng ocorreu em 22 de setembro de 1914, através de Eduardo de 
Lima e Silva Hoerhann.    
6 Atualmente denominada Terra Indígena (TI) Laklãnõ Xokleng. 
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Os valores, costumes, crenças e tecnologia do grupo eram afetados. Mesmo 
assim, os Xokleng nunca deixaram totalmente suas incursões às florestas e 
aos pinheirais que ainda existiam para coleta do pinhão ou para caçadas. 
Nas entresafras, os grupos se preparavam para fazer seus tradicionais 
acampamentos (PEREIRA, 1998. p. 118).  

O processo de contato entre Laklãnõ Xoklengs e europeus no Vale 
do Itajaí - um processo de dependência que culminou com a criação de 
arranjos7, não somente em termos materiais de existência, mas 
principalmente em sua própria definição de concepção de povo – ao se 
reconstruir nas necessidades se reconstruiu também enquanto formação 
identitária. Povo novo, não mais o Povo Xokleng encontrado por europeus 
em 1914, mas o Povo Laklãnõ Xokleng, que apesar de tantos (re)arranjos, 
resiste com sua história, cultura e valores ante uma pretensa uniformidade 
global e  neoliberal em processos e lógicas materialistas.   

Neste sentido, o desejo em continuar a existir enquanto um povo 
singular, com seu idioma, história e percepção de mundo está presente em 
cada homem e mulher integrante do Povo Laklãnõ Xokleng. Apesar das 
alterações ocorridas buscam e vislumbram um futuro onde possam 
conceber o mundo a partir da ótica indígena, tenham uma forma de vida 
autônoma e livre. 

 

2 – VOZES E SUJEITOS – O POVO LAKLÃNÕ XOKLENG: BUSCANDO A 
CONSTRUÇÃO DE OUTRAS NARRATIVAS REGIONAIS  

As vozes e discursos de homens e mulheres (jovens, adultos e 
ancestrais) Laklãnõ Xokleng, que contribuíram na realização deste 
trabalho, resultam de questões geradoras norteadoras do processo – 
espaços/lugares abertos a outras perguntas, comentários e 
questionamentos por parte dos diferentes interlocutores. 

Jovens, adultos e ancestrais apontaram impasses e também 
possíveis soluções para a complexa situação em que se encontra o Povo 
Laklãnõ Xokleng. Trouxeram em suas falas reivindicações e angústias do 
seu povo. Os discursos revelaram muito mais do que simples falas - 

                                                             
7 O termo arranjos se refere à expressão utilizada por Eduardo de Lima e Silva 
Hoerhann para o processo de ressignificação de práticas culturais e adaptações as 
alterações promovidas após o processo de pacificação. Este termo é amplamente 
discutido por Sálvio Alexandre Müller em sua obra: Opressão e depredação (1986).   
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olhares, gestos, posturas e silêncios - por vezes, disseram muito mais que 
as palavras.     

Não houve unanimidade nas respostas e as interpretações foram 
subjetivas, pois as formas de conceber o passado bem como as relações 
deste com o presente são passíveis de alterações, como nos disse Marc 
Bloch (2001, p. 75), “o passado é, por definição, um dado que nada mais 
modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, 
que incessantemente se transforma e aperfeiçoa”.  Portanto, a forma de 
ver e se relacionar com este passado é que se altera em busca de respostas 
ou atos que justificam reivindicações dentro da subjetividade de cada 
pessoa.  

Os jovens e adultos apontaram para o fato de conheceram a 
história de seu povo a partir da convivência com os mais idosos, no 
entanto, nem sempre a forma de transmitir e conceber o passado por 
esses foram iguais. Desta forma, uma questão pode ter várias 
interpretações e respostas. Umas das questões, indagava sobre como a 
história da colonização fora contada para eles.  

Quarenta por cento responderam que entendem que a 
aproximação com o homem branco, evento este que para a sociedade 
envolvente seria conhecido posteriormente como pacificação, foi um ato 
de estratégia indígena. Este ato ocorreu no ano de 1914, mas como 
afirmado anteriormente, o cotidiano do Povo Laklãnõ Xokleng já estava 
sendo alterado muito tempo antes em função de todas as mudanças 
provocadas pela invasão do homem branco. Com o passar das décadas a 
colonização exigia mais terras e a expansão em sentido Oeste era a única 
saída, portanto, os contatos entre europeus e o Povo Laklãnõ Xokleng se 
tornavam cada vez mais frequentes, o que em muitos casos gerou embates 
com mortes, “o espaço territorial deles foi ficando cada vez mais pequeno 
[...] ficaram aglomerados aqui pra dentro desse Vale do Itajaí” (IC n.8 5). 
Desta forma, o processo de contato se deu como uma estratégia para 
apaziguar e acabar com os conflitos, ou pelo menos, gerar uma trégua. 

Um certo dia, lá quase na cabeceira desse rio (Hercílio) aqui, acho que fica lá 
pro município de Itaiópolis, por ali, naquela região, eles tinham um 
acampamento, um lugar onde eles paravam mais tempo. Então ali um dia de 
noite eles se reuniram [...] eram bastante índios [...] e resolveram então ir 
conversar e dizer: Olha, vamos descer, vamos ver se nós encontramos 

                                                             
8 IC n. – Interlocutor Colaborador número  
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aqueles brancos que botam as coisas prá nós. Vamos ver quem que é. Quem 
sabe são gente boa (IC n. 5). 

Os embates, os conflitos, as inúmeras mortes de indígenas ao longo 
de décadas levaram a uma estratégia de diálogo, uma vez que já havia 
também por parte da sociedade envolvente através do SPILTN (Serviço de 
Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais) um esforço 
para um contato pacífico. Desta forma teria ocorrido o contato. 

Outros quarenta por cento compreendem os primeiros contatos 
como um ato extremamente negativo imposto pela sociedade envolvente, 
resposta sintetizada na fala enfática de um indígena: “Os primeiros 
contatos que as pessoas contam não foi muito bem não” (IC n. 2).  

Outra questão perguntava como eles percebiam a sociedade do Vale 
do Itajaí e sua relação com o Povo Laklanõ Xokleng? Nesta questão, 
quarenta por cento apontaram que a relação com os habitantes dos quatro 
municípios a que pertence a TI é muitas vezes difícil e sem diálogo. As 
respostas apontam distanciamentos que existem principalmente entre os 
habitantes dos municípios em que se localiza a área da TI e os indígenas, 
uma clara alusão aos embates e conflitos vividos ao longo das décadas que 
ecoam ainda hoje nas histórias particulares. 

Outros quarenta por cento argumentam que as relações com as 
pessoas da comunidade envolvente vêm piorando a partir do final dos 
anos noventa. Para justificar tal alteração em uma data tão específica 
apontam para a realização do Laudo Antropológico. Este estudo 
comprovou a presença histórica do Povo Laklãnõ Xokleng em uma vasta 
área atualmente ocupada por agricultores, área esta, motivo de conflitos e 
controvérsias. A conclusão de tal estudo é que a área ocupada pela TI deve 
sofrer um aumento através de uma demarcação. Hoje a área ocupa um 
espaço de 14 mil hectares quando deveria ocupar mais de 37 mil. 

Em termos conclusivos podemos afirmar que os levantamentos periciais 
históricos e antropológicos efetuados demonstraram que os Xokleng 
ocupavam tradicionalmente as terras situadas no Bom Sucesso, Barra da 
Prata, Serra da Abelha, Varaneira e Palmeirinha. A reivindicação indígena 
abarca tais áreas de terras, as quais abrangem um território de 37.108, 3568 
hectares, com um perímetro de 109.775, 32 M. (PEREIRA, 1998, p. 162). 

O documento oficial que comprova e dá legalidade às reivindicações 
do Povo Laklãnõ Xokleng se tornou, entre outros pontos, um instrumento a 
fomentar sentimentos de conflito entre índios e sociedade envolvente.  
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[...] isso aqui começou em 1997 [...] começou a buscar na FUNAI um grupo 
de trabalho pra fazer um levantamento antropológico, eles vieram em 98. 
[...] antes disso o pessoal [...] era muito assim, discriminado, mas não era 
tanto [...]. É que hoje a nossa área está dentro de quatro municípios: Vitor 
Meireles [...] José Boiteux, Doutor Pedrinho e Itaiópolis (IC n. 3). 

As conclusões do Laudo Antropológico são entendidas como uma 
reconquista para o Povo o Laklãnõ Xokleng onde as relações entre 
sociedade envolvente e indígenas passam por uma questão básica: a terra. 

Quais as possíveis causas de discriminação, violências e a própria 
falta de entendimento entre índios e não índios? O que poderia contribuir 
para reverter esta situação? Indagava outra questão no decurso das 
conversas empreendidas. 

Oitenta por cento das colocações trouxeram que as possíveis causas 
de discriminações, violências e ações preconceituosas que ocorrem nesta 
relação têm como a propriedade da terra o seu centro. O fato de possuir, 
reivindicar ou crescer em uma família com históricos de conflitos por e 
pela terra é o fator de maior relevância para responder ao fenômeno de 
toda a secular falta de entendimento entre índios e não-índios. “Então não 
é de agora. E agora por causa da nossa reivindicação de demarcação de 
terra, piorou de uma vez”, relata IC n. 3, ainda se referindo as 
reivindicações embasadas pelo Laudo Antropológico. Por tanto, a terra 
demonstrou ser então o fator que define outras questões, inclusive 
identitárias, capaz de criar antagonismos que separam e distanciam índios 
e não-índios.  

Um dos integrantes do Povo Laklãnõ Xokleng apontou ainda outro 
fator como sendo um possível responsável por discriminações e violências, 
ou seja, a falta de informação e comunicação internas, externas e entre 
ambos os grupos envolvidos.  Nesta direção, uma das questões indagava se 
eles acreditavam que uma versão da história da colonização contada a 
partir da visão indígena poderia alterar concepções, que se tem de um 
passado ainda presente no cotidiano das relações entre índios e não-índios 
na região. 

Oitenta por cento das respostas registraram que uma narrativa dos 
fatos históricos, a partir da visão indígena, poderia contribuir para 
construir outra percepção do passado. Esta seria importante para a 
formação identitária do Povo Laklãnõ Xokleng e também poderia 
contribuir para a construção de outros diálogos na desgastada relação 
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entre indígenas e sociedade envolvente. Nesta perspectiva, um dos 
ancestrais apontou para o fato de que o conhecimento histórico não é 
único, portanto, pode haver várias interpretações, em uma clara referência 
ou saber. Segundo ele, “[...] cada um conta a sua versão. [...]. Um conta a 
sua versão o outro conta a outra. Agora juntamos as duas e então vamos 
ver qual é a que é a correta (IC n. 5). 

Verifica-se a possibilidade de pensar uma versão dos fatos 
históricos a partir da cultura indígena e também um descontentamento 
com a história oficial monocultural transmitida por décadas em diferentes 
espaços e lugares. Este ponto de vista pode ser percebido em outra fala: 
“O meu sonho é muito grande. Por que o meu sonho é o próprio índio 
escrevendo a cultura dele” (IC n.2).  

A relação com o passado, a possibilidade da escrita de uma história 
a partir da ótica Laklãnõ Xokleng, é vista como um fator extremamente 
fundamental para todo o processo de diálogo intercultural. Também é nas 
referências do passado que existem apontamentos para uma ligação entre 
as gerações mais novas com a cultura contribuindo para a sua formação 
identitária: “Mas eu digo assim [...] nós tínhamos que ter [...] alguma coisa 
do passado para que se pudessem espelhar no dia de hoje - os nossos 
filhos, nossos netos [...] ” (IC n. 5).  

Outro interlocutor interpreta a situação apontando a emergência de 
dinâmicas e práticas para os problemas existentes no presente - possíveis 
soluções para e no cotidiano. Contudo, não desvaloriza o impacto de uma 
versão Laklãnõ Xokleng na construção de outras relações para o presente e 
futuro. 

 

PALAVRAS FINAIS 

Este artigo buscou identificar nas vozes do Povo Laklãnõ Xokleng 
alguns elementos e ênfases a integrar, organizar e constituir narrativas dos 
primeiros contatos com os europeus, vivências posteriores, desafios e 
perspectivas para o futuro.  

Os resultados não repousam na segurança de respostas antagônicas 
e previamente estabelecidas como o certo e o errado ou o culpado e o 
inocente, o que apenas reforçaria papéis já estabelecidos criando 
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acirramentos, desentendimentos e distanciamentos entre indígenas e 
sociedade envolvente.  

Na atualidade, narrativas monoculturais e colonialistas ainda 
permeiam em maior ou menor grau práticas e discursos sociais, obras de 
cunho educacional, literatura e currículos escolares, que tendem a 
reproduzir e reforçar vivências e condutas incapazes de dialogar com a 
diferença e a alteridade (WARTHA, KREUZ, OLIVEIRA, 2010). 

A resistência, a sabedoria e a esperança existem em várias esferas e 
nos indicam que no diálogo intercultural e elaboração/socialização de 
outras narrativas pode estar uma rica contribuição para seculares 
problemas entre índios e não índios na busca por vivências respeitosas e 
dignas para todos. A alteridade e a dignidade humana são valores que 
transcendem as fronteiras das etnias e culturas e precisam ser construídas 
e cultivadas. 
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Leitores da revista “O Pequeno Luterano” – história oral e 
identidade entre comunidades religiosas luteranas1 

WEIDUSCHADT, Patrícia. 
FISCHER, Beatriz T. Daudt 

 

Introdução  

Esta comunicação constitui-se como recorte de pesquisa mais 
ampla em curso, que analisa o periódico “O Pequeno Luterano”, 
comumente utilizado nas escolas paroquiais ligadas a instituição luterana 
do Sínodo de Missouri na região meridional do RS (1930-1960).  

Esta revista era direcionada a crianças e produzida pelo Sínodo de 
Missouri,  instituição religiosa luterana originária dos Estados Unidos, que 
se instalou no Brasil em 1900, atualmente é denominada Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil. 

A educação e as relações do Sínodo de Missouri no contexto 
pomerano foram discutidas anteriormente em dissertação de mestrado2, 
com recorte temporal diferente, abordando, em especial, os primórdios da 
fundação do Sínodo. Neste estudo é feito o recorte de um dos meios 
educativos utilizados pelo Sínodo: a revista “O  Pequeno Luterano”.  

Editada em 1931 em alemão gótico, denominada Kinderblatt. Em  
1939, com a nacionalização do ensino passou a ser editada em português 
até 1966. 

Ao longo do tempo demonstrou um crescimento considerável, não 
só em quantidade, como o aumento do número de páginas, como em 
qualidade. A  apresentação gráfica e editorial apresentava um cuidado 
maior no aspecto estético. Havia troca dos editores responsáveis, mas 
todos eles com o mesmo perfil profissional e religioso: foram pastores e 
professores, formados pela Igreja do Sínodo de Missouri. 

                                                             
1 WEIDUSCHADT, Patrícia. Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). Doutoranda.  
FISCHER, Beatriz T. Daudt. Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). Doutora. 
Orientadora.  
2 Dissertação defendida em maio de 2007, na Universidade Federal de Educação no 
Programa de Pós-graduação em Educação com o título O Sínodo de Missouri e a 
educação pomerana em Pelotas e São Lourenço do Sul nas primeiras décadas do 
século XX l- identidade e cultura escolar. 
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Ao apresentar uma breve contextualização da circulação e edição 
da revista, queremos ressaltar que o foco desta comunicação trata da 
relevância da história oral para o desenvolvimento do estudo, enfocando 
categorias conceituais, como identidade e memória (Bosi, 1987; Felix, 
1998; Fischer, 2005; Halbwachs, 1990; Pesavento, 2004; Portelli, 1996; 
Radley,1994). Apresenta discussão a partir do depoimento de 
alunos/leitores sob a perspectiva de Roger Chartier (2002;2000; 1996). 
Estes depoentes não foram escolhidos aleatoriamente: são sujeitos que na 
infância, além de terem sido alunos das escolas paroquiais e leitores da 
revista “O Pequeno Luterano”, mantinham interlocução com o periódico 
através de correspondências. A partir das memórias, é possível 
contextualizar elementos de sua educação escolar, bem como do currículo 
das escolas paroquiais.  

 

Categoria conceitual: memória e identidade 

A memória é coletiva e parte de um processo, e neste processo o 
grupo para dar um sentido de pertencimento nas relações sociais acaba 
formando uma incessante construção na realidade em que se viveu, 
especialmente em se tratando de investigações em História da Educação. 

A memória é coletiva porque as recordações do grupo se marcam 
na lembrança do indivíduo pelo outro, é necessário ter o outro para 
reforçar e lembrar a recordação ou as práticas que os grupos tentam 
conservar. 

Por isso, nas pesquisas em história da educação que se conta com a 
análise da escolarização de sujeitos ou de investigação em instituições 
escolares é necessário levar em conta que as lembranças e as imagens dos 
depoentes estão configuradas de uma forma que estão relacionadas com o 
grupo social a que pertencem. A lembrança de qualquer pessoa vai estar 
ligada à construção histórica e a identificação com o grupo que a 
constituiu, pois as relações sociais e culturais dos grupos são marcantes na 
formação destas memórias coletivas, e se a memória é um processo, 
também é importante perceber as formas do grupo se relacionar e se 
identificar, em especial, nos processos históricos educativos.  

Então, é relevante pensar a história oral como uma metodologia 
que analisa os relatos dos depoentes, e ao mesmo tempo, leva em 
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consideração as lembranças dos sujeitos pertencentes a um grupo social e 
que eles se constituem com influências e marcas de sua pertença. 

Assim, há muitas discussões em torno da dicotomia entre memória 
coletiva e individual, ou seja, a última sendo apontada como se os 
indivíduos por si só tivessem uma capacidade nata de possuir esta 
memória, mas acreditamos que ela não está desvinculada da memória 
coletiva, como nos coloca Halbwachs (1990): 

[...] que a memória individual, enquanto se opõe à memória coletiva, é uma 
condição necessária e suficiente do ato de lembrar e do reconhecimento de 
lembranças? De modo algum. Porque, se essa primeira lembrança foi 
suprimida, se não nos é possível encontrá-la, é porque, desde muito tempo, 
não fazíamos mais parte do grupo em cuja memória ela se conservava [...] 
(Halbwachs, 1990, p 34) 

A memória individual se assenta na memória coletiva, porque as 
lembranças e recordações do grupo são construídas em uma base de 
memória coletiva. Para analisar o processo histórico de escolarização é 
preciso ter esta assertiva que a memória coletiva é fundamental para a 
constituição das relações sociais. O que entendemos como evocação da 
lembrança individual é muito tênue  poderíamos entender que cada 
indivíduo tem um singularidade de si, mas esta singularidade é construída 
socialmente. 

Poderíamos pensar que a memória relembrada coletivamente pelos 
depoentes no tempo presente  se baseia num tempo vivido no passado, 
mas sempre reconstituído e ressignificado. O tempo da rememoração no 
presente, assentado no passado não é um tempo mensurável, os tempos 
do passado e do presente andam juntos através dos significados e das 
representações, e precisam ser vistos como um tempo vivido.  

Muitas vezes, os depoentes rememoram os fatos e os constroem de 
forma ucrônica, ou seja, os fatos não são totalmente verdadeiros, são 
contraditórios, mas o que interessa na pesquisa são as crenças e os 
símbolos criados e fortalecidos pelo grupo para entender as memórias 
subterrâneas permeadas no contexto Em relação ao conceito da ucronia 
Alessandro Portelli ao pesquisar sobre a militância do Partido Comunista  
na Itália em tempos atrás, visualiza os discursos contraditórios, mas 
eivados de desejos. Para muitos depoentes a sua história de vida tem 
relação íntima com as suas aspirações  e eles criam sonhos que acabam 
representando parte de suas experiências. Assim o autor conclui: 
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 [...] A ucronia, assim, resguarda a preciosa consciência da injustiça do 
mundo existente, mas fornece os meios de resignação e reconciliação. Na 
medida em que aviva as chamas do descontentamento ao revelar a 
contradição entre realidade e desejo, faz com que esta contradição não 
ecloda em conflito aberto. (Portelli, 1996, p. 58) 

Na verdade, muitos depoimentos da história oral  não guarda uma 
verdade, mas uma representação, fica esta tensão entre o que aconteceu e 
o que o depoente desejaria que tivesse acontecido ou o que ele representa 
como acontecido. Estes aspectos são necessários para abordar a história 
de vida dos depoentes quando não interessa a busca da verdade absoluta 
numa perspectiva da história positivista, não podemos levar somente em 
consideração os acontecimentos que podem ser provados com evidências 
incontestáveis. Sempre quando se trabalha com história oral é preciso 
contrapor a realidade vivida e as representações destes sujeitos.  

Ecléa Bosi em Memória e Sociedade lembrança de velhos reforça 
que as lembranças evocadas será aquilo que o depoente vivenciou no  
meio social, ou seja, nas relações com o seu grupo. “A memória do 
indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe 
social, a com a escola, com a Igreja, enfim com os grupos de convívio e os 
grupos de referencia a este indivíduo”. (Bosi, 1987, p. 17) 

Daí a necessidade de entendermos os depoimentos nesta 
perspectiva, como se processou a memória escolar dos indivíduos, 
especialmente a relação da escolarização com a religiosidade.  

Assim, corroborando com os estudos de Loiva Otero Felix a 
memória se produz no presente com representações do passado, sendo 
seletivas. “As lembranças, constituídas nas relações sociais, são mantidas 
nos diversos grupos de referência e também nos espaços sociais da família, 
do trabalho, do lazer, da religiosidade, ancoradas no vivido, na experiência 
histórica.” (Felix, 1998, p. 42) 

Entendo a memória como uma construção social, necessitando de 
grupos e comunidades para se constituir. O espaço escolar demarca esta 
construção, através dos discursos, das práticas e da materialidade como os 
objetos e artefatos.  

Notamos que há uma variedade polifônica de discursos e não 
podem ser a partir de um ser essencial. Mesmo que a pesquisa contar com 
um único depoente, o seu discurso estará atravessado por outros discursos 
que o constituíram e construiu a sua narrativa. Beatriz Fischer (1997) ao 
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abordar a questão discursiva alinhada com as histórias de vida propõe 
problematizando: 

O discurso de um sujeito singular pode ser captado como um discurso que 
envolve instâncias verbalizantes diversas. Há que se estar atento para os eus 
travestidos de nós e vice-versa. Como decorrência, parece ficar evidente que 
a unidade de investigação não se limitará a uma biografia. Que tal estudar as 
várias histórias de vida entrelaçadas, identificando-as como constitutivas de 
posições diversas nos múltiplos itinerários do grupo escolhido para 
investigar? (Fischer, 1997, p 19, grifos do autor)  

Os discursos produzidos através da rememoração de depoentes 
estão imbricados por diferentes narrativas no seu entorno e das falas 
polifônicas constituídas do grupo de pertença. Como a autora menciona o 
individual (eus) está circunscrito e costurado com o social (nós). Assim, 
será profícuo ampliar a rede de depoentes buscando entrelaçar diferentes 
tipos de história de vida para capturar discursos que darão sentido as 
representações sociais dos fenômenos educativos. 

Allan Radley (1992) acredita que a memória além de ser um 
produto do discurso  ela também está presente nos objetos, nos artefatos, 
na cultura material, sendo possível recordar fazendo relações com os 
objetos produzidos e preservados pelos grupos. No espaço escolar em 
pesquisas da história da educação a relevância dos objetos materiais 
evocados nas memórias ou a materialidade dos artefatos escolares e 
religiosos, como cartilhas, livros, periódicos, boletins, medalhas, flâmulas, 
entre outros,  valorizados pelos depoentes são de extrema importância.  A 
memória encontra nos signos e nas representações através dos objetos e 
dos artefatos definidos pelo autor citado acima, como evocadores das 
recordações, mas ao mesmo tempo compartilhados pelo grupo: 

[...] Los objetos, aparentemente, se presentan a sí mesmos de modo 
inesperado y ‘evocan recuerdos’ pero tambien son parte de un mundo 
material ordenado de forma que mantenga ciertos mitos e ideologias acerca 
de la  gente como indivíduos y de ciertas culturas concretas. [...] Estes es el 
sino de algunos artefactos que pertenecen a cada época; sobrevivir a los 
peligros hasta llegar a un período em el que su desplazamiento se percibe 
como significativo, y al ser entónces deliberadamente apartados convertirse 
em indícios del passado, em objetos ‘para recordar’. (Radley, 1994, p. 68)  

Nos estudos em história da educação a memória compartilhada 
pelos artefatos e pelos discursos não são neutros,  mas estão imbricados 
na pertença de uma determinada realidade educacional em que se quer 
conservar e manter.  
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Assim, será profícuo ampliar a rede de depoentes buscando 
entrelaçar diferentes tipos de história de vida para capturar discursos que 
darão sentido as representações sociais dos fenômenos educativos. 

 

Narradores leitores/alunos 

As imbricações teóricas do uso de impressos e leituras buscamos 
como aporte teórico os estudos de Roger  Chartier. Este autor levanta 
diversas categorias  como se constituem as práticas e os modos de leitura, 
a importância da apropriação pelos leitores, o modo da produção, 
circulação e controle  de determinadas leituras. 

Nesta direção, amplia-se a análise dos estudos do impresso. 
Tomando como exemplo as comunidades pomeranas, relacionadas ao 
Sínodo de Missouri, muitas vezes as práticas de leituras direcionadas para 
crianças, jovens e adultos, influenciadas pela igreja, foram organizadas 
dentro de um projeto educativo e doutrinário. Nestes casos, aconteceram 
a assinatura de revistas e estímulo de literatura religiosa, mas, nem 
sempre, os leitores correspondem à apropriação que a instituição 
pretende. Os objetos, textos e impressos não são neutros, eles refletem 
uma intencionalidade e uma apropriação que em muitos casos podem 
escapar à análise e às motivações iniciais. Entretanto, de certo modo são 
(ou não) apropriados pelos leitores, obedecendo (ou não) à pertença social 
e, neste caso, pertença étnica e religiosa. 

Assim,  a leitura representada nos textos faz parte de práticas 
culturais construídas socialmente. Neste sentido os estudos de Roger 
Chartier ajudam a entender a leitura como uma prática a ser inscrita na 
vida social, revelando não somente da intencionalidade editorial ou 
institucional da construção do texto a ser lido, mas também das formas 
como os leitores se apropriam desses textos, como este texto foi editado e 
as suas condições de sua produção. À luz do referido autor é possível 
compreender que os impressos e livros destinados às escolas étnicas 
religiosas estavam circunscritos por determinadas condições históricas e 
sociais. A elaboração dos mesmos decorre de um processo que de modo 
nenhum é neutro e aleatório, mas é legitimado dentro de um contexto 
específico, apresentando descontinuidades e sendo adaptada muitas vezes 
a quem se destina o material de leitura. Compreende-se também que a 
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apropriação feita pelos leitores não se dá de forma universal, ela apresenta 
peculiaridades e singularidades no uso dos livros e impressos.  

É fundamental entender as práticas da leitura através do que ela 
representa para os leitores, estando atento à forma da leitura, na direção 
que ela impõe determinadas práticas gestuais, no controle, do ato na 
orientação institucional, no ato em si. A leitura não pode ser apreendida 
como uma prática abstrata e desconexa da realidade representada, ela 
forma e molda as pessoas, é apropriada e é moldada também pelos 
leitores. Assim, se reforça que nem todos lêem da mesma maneira, porque 
dependendo do grupo social e econômico e religioso, cada grupo terá uma 
prática diferenciada de leitura.  

Se debe señalar también que la lectura es siempre uma práctica encarnada 
em gestos, espacios, costumbres. A distancia de una fenomenologia de la 
lectura que borra todas las modalidades concretas del acto de leer y lo 
caracteriza por sus efectos, postulados como universales, una historia de las 
formas de leer debe identificar las disposiciones específicas que distinguen 
las comunidades de lectores y las tradiciones de lectura (Chartier,  1996, p. 
51).  

Chartier chama atenção para esta problemática porque, na maioria 
dos casos, a leitura tem sido tratada como uma habilidade universal, até 
essencial, como se todos os leitores lessem da mesma forma, tendo a 
mesma apreensão, ou seja, uma apreensão estipulada com determinado 
padrão do que seria ser ou não alfabetizado. Sendo desta forma, a leitura 
estaria destituída de práticas, ela estaria num nível de abstração. Novos 
estudos, entretanto, chamam atenção para uma leitura engendrada de 
gestos, significados e circunscrição social: “A leitura não é somente uma 
operação abstrata de intelecção; ela é engajamento do corpo, inscrição 
num espaço, relação consigo e com os outros [...]” (Chartier, 1994, p. 16). 
Estas formas corporais e gestuais implicam em perceber diferenças e 
nuances que determinados grupos possuem. A leitura, por isso, constitui-
se de algumas especificidades de acordo com as apropriações e práticas 
das comunidades de leitores. 

Tendo como apoio estas perspectivas da leitura,e para entender a 
produção do impresso e a apropriação dos leitores no cotidiano escolar da 
revista “O Pequeno Luterano” , entendemos relevante usar de narradores 
que fizeram parte deste processo, no intuito de mapear a memória 
coletiva escolar/religiosa deste grupo e como os objetos impressos podem 
ser importantes na rememoração das experiências de vida. 
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Os narradores não foram escolhidos aleatoriamente: são sujeitos 
que na infância, além de terem sido alunos das escolas paroquiais e 
leitores da revista “O Pequeno Luterano”, mantinham interlocução com o 
periódico através de correspondências. São depoentes da região sul, 
recorte do trabalho. No momento foram cinco entrevistados: dois homens 
e três mulheres. 

Tabela dos entrevistados 

Nome Apresentação  do 
leitor 

Período de 
correspondência 

Motivo de correspondência 

Helga Aluna Setembro de 1944 Citada na carta de  sua 
escola 

Arnaldo Aluno Julho de 1954 Envio de redação 

Alda Aluno Agosto de 1960 Vontade de  se 
corresponder com ras 

outras crianças 

Frederico Aluno Julho de 1961 Envio de histórias 

Neusa Professora de 
escola dominical 

Março de 1965 Relato das escolas 
dominicais 

De forma sucinta apresentamos os narradores, com nomes fictícios, 
a condição de leitor ao se dirigir ao impresso, sendo a maioria alunos, 
tendo apenas uma professora, apontamos o período de correspondência, 
entre as décadas de 1940-1960. E por fim, o motivo da correspondência, 
como aluno de escola, como redator de histórias, como envio de cartas e 
endereços para fim de correspondências.  

A partir dos dados da tabela percebemos que estes entrevistados 
mantinham contato e interlocução com a revista, enviavam cartas e 
correspondências a edição da revista, em geral, na condição de alunos, 
relatando as práticas escolares e o cotidiano escolar, ou enviando história 
e redações, estas práticas estimuladas pelo editorial do impresso.  

Todos os depoentes são pertencentes a igreja do Sínodo de 
Missouri até hoje e leitores assíduos, atualmente, da literatura da 
instituição. Interessante notar que a  depoente mais antiga mantém mais 
lembranças da infância e da revista, relatando práticas de uso do impresso 
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como apoio didático escolar pelo professor. Os demais, com exceção da 
professora, lembram de forma mais marcante das outras revistas lidas na 
juventude. Acreditamos ser relevante o depoimento da professora de 
escola dominical3 relatar esta prática, já que era um meio profícuo de 
educar e doutrinar as crianças. 

A  revista era usada como instrumento didático, como meio de 
legitimar a importância de ser leitor e orienta condutas e modos de 
comportamento das crianças dentro da instituição luterana. 

 

Encaminhamentos 

A memória pode nos apresentar como individual, na sua 
singularidade, mas sem perder de vista, que ela se assenta numa base 
social, então, quando analisamos grupos sociais, ainda mais os processos 
de escolarização de grupos imigratórios, precisamos levar em consideração 
os aspectos de construção social nas narrativas destes depoentes. 

Ainda foi interessante abordar que as lembranças são reavivadas e 
evocadas a partir do que é ressignificado pelos sujeitos, não importa 
compreender se as narrativas correspondem o real, o verdadeiro 
acontecido, mas o que é significativo e o que corresponde aos seus desejos 
e aspirações. Para pensar estas questões foi importante cercar o conceito 
da ucronia, que não trabalha com verdades, mas com desejos e sonhos. 

Apesar dos dados orais estarem em fase de construção podemos 
apontar a necessidade da complementaridade entre fonte impressa e 
fonte oral, constituindo-se fundamental para entender as representações 
dos leitores e a importância da educação religiosa e escolar nestas 
comunidades.  

 

 

                                                             
3 As escolas dominicais foram e são praticas que foram e são usadas nas 
comunidades, denominam-se deste modo, porque durante os cultos aos domingos, 
as crianças teriam outro espaço de formação didática apropriada para a sua idade 
com histórias bíblicas, cantos, e orientações doutrinárias. De acordo com os nossos 
estudos elas se fortaleceram no Sínodo de Missouri, no Brasil, a partir da década de 
1960, com o declínio das escolas paroquiais. 
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“OS MAIS NOVOS NÃO SABEM POR CAUSA DA TELEVISÃO”?: 
CIRCUITOS DA MEMÓRIA DA ESCRAVIDÃO ENTRE 

DESCENDENTES. OSÓRIO, SÉCULO XX.  
Rodrigo de Azevedo Weimer1 

 

Introdução 

Ao realizar entrevistas com descendentes de de escravos da fazenda 
do Morro Alto, litoral norte do Rio Grande do Sul, percebi que a memória 
da escravidão encontra-se bastante presente na segunda geração nascida 
após a Abolição, mas não entre seus filhos. Eles tem a ciência de que seus 
ancestrais foram escravos, porém guardam uma memória difusa e 
inespecífica da realidade do cativeiro, não sabendo nomear seus bisavós 
ou exemplificar experiências por que passaram. As representações da 
escravidão frequentemente são inspiradas por telenovelas, como “Sinhá 
Moça”, reprisada na ocasião em que estive em campo. Os últimos, além 
disso, não se sentiam informantes autorizados a falar a respeito, 
remetendo a seus pais e tios. 

Inicialmente, atribuí tal lapso à sociedade industrial, à urbanização, 
à proletarização e ao advento da televisão como fonte de informações, ao 
contrário dos relatos dos idosos. No entanto, a análise das entrevistas 
levou-me a concluir que esta explicação, se não é falsa, é insuficiente e 
superficial. Efetivamente, mesmo aqueles bisnetos que conviveram com 
seus avós, nascidos no imediato pós-Abolição, e tiveram oportunidade de 
ouvir suas histórias, relatam que eles não lhes contavam narrativas do 
cativeiro. 

Seus pais, por seu turno, sabem muitas histórias da escravidão, mas 
as ouviram de seus avós, que vivenciaram tal realidade diretamente, e não 
de seus pais. Apresento a hipótese de que o circuito da memória do 
cativeiro foi avô-neto, e não pai-filho, na medida em que os idosos 
cuidavam das crianças enquanto os pais trabalhavam. Os avós escravos 
contaram histórias sobre o tempo da escravidão para seus netos, enquanto 
aqueles nascidos no imediato pós-abolição (ou durante a vigência da lei do 

                                                             
1 Doutorando – Universidade Federal Fluminense. Esta pesquisa conta com o apoio 
do CNPq – Brasil.  
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ventre livre) procuraram se desvencilhar deste passado doloroso e 
incômodo, nada tendo revelado para seus netos. 

Entende-se aqui, com Portelli (1997, p. 16), a memória como um 
processo, e não como um depósito de dados. Segundo Catroga (2001, p. 
20) “ela não é um armazém que, por acumulação, recolha todos os 
acontecimentos vividos por cada indivíduo, um mero registo; mas é 
retenção afectiva e “quente” do passado feita dentro da tensão 
tridimensional do tempo”.  Trata-se de analisar a memória não apenas 
como fonte de conhecimento histórico da qual se extrai informações sobre 
fatos e processos históricos pretéritos, mas ela mesma como objeto de 
reflexão. Em outros termos, se busca inscrever esses processos de 
memória em sua historicidade e dinâmicas específicas. No caso da 
presente pesquisa, “analisar como a memória histórica de um grupo se 
constitui e se transmite, como ela ajuda a reforçar sua identidade e a 
assegurar sua permanência” (RAPHAËL, 1980, p. 127). Assim sendo, 
discutirei de que maneira as experiências narradas por avós fazem ou 
fizeram sentido para que seus netos interpretassem as realidades por eles 
vividas. 

 

Os mais novos não sabem tanto por causa da televisão. 

Em uma visita à prima de dona Eva, Aurora Inácia Marques da Silva, 
neta da escrava Felisberta, procurei obter com ela novas indicações de 
familiares com quem eu pudesse conversar e gravar entrevistas. Ela 
procurou me demover de dar continuidade à pesquisa, afinal, eu já havia 
entrevistado todos os velhos, e os mais novos “não sabem tanto”2. 
Percebe-se neste fato uma pressuposição de quais histórias me 
interessavam e de quem seriam os capacitados para reproduzi-las. De 
qualquer forma, atribuía à televisão o fato de se terem perdido os 
referenciais de uma memória familiar que se reproduziria entre gerações.  

Segundo Aurora, quando não existia televisão, os jovens sentavam-
se ao redor de uma fogueira no interior da casa, para conversar com os 
mais velhos, que lhe contavam quem eram seus avós, seus bisavós, o que 
faziam e de onde vinham. Com o advento da televisão, tal canal de 

                                                             
2 Diário de campo de Rodrigo de Azevedo Weimer. 19 de novembro de 2010. Visita 
à casa de Dona Aurora Inácia Marques da Silva. 
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comunicação entre jovens e velhos se perdeu, pois as pessoas só querem 
saber de assistir seus programas prediletos. Não há dúvidas de que o 
advento da televisão como fonte de informações, ao contrário dos relatos 
dos idosos, teve um impacto fundamental e decisivo sobre as formas de 
recordar e legar a novas gerações as recordações que se tem.  

No entanto, mesmo Arli Marques Correia, 64 anos em 2010, que 
não se criou sob influência da televisão e muito conviveu com a avó 
materna, denota uma lacuna nos seus relatos no que toca à memória da 
escravidão. A explicação que atribui à televisão a interrupção dos circuitos 
de memória do cativeiro pode ser suficiente e válida para Dona Aurora, 
mas para fins desta pesquisa, merece ser um pouco mais esmiuçada e 
questionada. Entende-se aqui que, para além de fatores externos ao 
processo de recordar, cabe buscar nas próprias dinâmicas da memória 
uma explicação para os lapsos e diferenças geracionais do que se recorda e 
do que se esquece. Para isso, veremos os circuitos da memória da 
escravidão entre escravos, seus filhos, netos e bisnetos. 

 

Memórias da escravidão atravessando gerações.  

Catroga (2001, p. 27) assinala que a memória do indivíduo é, em 
primeira instância, uma memória familiar. É no ambiente doméstico que 
“melhor se poderá surpreender os laços que existem entre identificação, 
distinção, transmissão e a sua interiorização como norma”, possibilitando a 
reprodução do “espírito de família” e do sentimento de pertencimento a 
ela através de narrativas e outros referenciais simbólicos ou materiais: 

“os complexos, as reminiscências comuns e as repetições rituais (festas 
familiares), a conservação de saberes e símbolos (fotografias e respectivos 
álbuns, a casa dos pais ou dos avós, as campas e mausoléus, os marcos de 
propriedade, os papéis de família, os odores, as canções, as receitas de 
cozinha, a patronímia, os nomes), a par da responsabilidade da transmissão 
do conteúdo das heranças (espirituais e materiais), são condições 
necessárias para a criação de um sentimento de pertença em que os 
indivíduos se reconheçam dentro de totalidades genealógicas que, vindas do 
passado, pretendem, sem solução de continuidade, projectar-se no futuro” 
(CATROGA, 2001, p.27). 

A geração hoje octagenária sabe histórias do tempo do cativeiro 
através de relatos dos avós. Trata-se de um conhecimento 
sistematicamente “transmitido” no circuito avô-neto. Seus filhos, por sua 
vez, sabem de histórias do tempo do cativeiro através de seus pais e tios, e 
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não através dos avós. Há uma diferença fundamental, porém. Eva, Aurora 
e sua irmã Diva sabem, ou julgam saber por lhe ter sido contado por seus 
avós. Trata-se de um saber sistemático e diante do qual apresentam 
certeza. Arli, Maria (filhos de Eva), Cleci (filha de Diva) e Terezinha 
(sobrinha de Diva e Aurora) associam às mães e tias o pouco que sabem, se 
recusando a dar maiores depoimentos, diante dos quais a geração anterior 
seria a mais autorizada. Seu saber apresenta-se residual. Inclusive, na 
entrevista realizada com Arli e Maria, dona Eva encontrava-se presente e 
diante do desconhecimento alegado pelos filhos, tomou a iniciativa de 
relatar histórias que o avô lhe contava, que eram, assim, descobertas para 
o pesquisador mas também para os filhos da narradora durante o processo 
de entrevista. 

É recorrente em entrevistas o relato de crianças criadas pelos avós – 
e que cuidavam dos mais velhos – enquanto seus pais trabalhavam, tanto 
no caso de pessoas nascidas na segunda, quanto na terceira geração após 
o cativeiro. Assim, os idosos participavam ativamente da educação das 
crianças, e isso era uma realidade não apenas no meio rural, como 
também no urbano. Já migrados para Osório, na família de Aurora e Diva, a 
avó Clara cuidou de seus netos Cláudio e Cleci, e criou Terezinha e irmãos, 
que perderam sua mãe muito cedo. A prioridade de tios e avós como pais 
de criação de crianças sem pais é analisada pela antropóloga Daisy 
Barcellos (2004 p. 218-219). Os aprendizados tidos com os avós eram 
formativos para a criança e internalizados como válidos. Isso se dava de tal 
forma que a alegação “meu avô me contava” é suficiente para conferir 
veracidade a um relato. 

No caso, aquilo que os avós escravos de Eva, Aurora e Diva 
relataram a respeito do cativeiro pôde ser acionado pelos seus netos em 
diversos momentos de suas vidas, fazendo parte de um repertório de 
experiências a partir do qual avaliaram suas próprias experiências de 
inserção no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, quando indagados 
sobre histórias do tempo do cativeiro, Arli, Maria, Cleci e Terezinha 
puderam alegar que seus avós não lhe falavam. As histórias de tios e pais 
foram ouvidas de forma eventual, quando já adultos, e não como parte do 
processo educacional e formativo verificado entre avós e netos.  

O fato é que as avós Mercedes (mãe de Eva) e Clara (mãe de Aurora 
e Diva) (Arli, Maria, Cleci e Terezinha não conviveram com os avôs Bento e 
Manoel Inácio) foram apontadas pelos entrevistados, uma vez instados por 
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mim, como pessoas que sabiam histórias do tempo dos escravos mas não 
queriam contar. 

Rodrigo – E me diz uma coisa, ela [Mercedes] contava história do tempo da 
escravidão? 
Eva – Não, a minha mãe não foi escrava. 
Rodrigo – Ela não sabia de história que falava? 
Eva – Ela sabia, mas ela não contava. Ela sabia, porque a mãe dela foi 
escrava, né. E o sogro também.3 

Cleci, no caso de sua avó Clara, esboça uma possível explicação do 
motivo para saber e não contar. Trata-se de um desejo por não falar de 
coisas ruins, dolorosas. 

Rodrigo – E me diz uma coisa. Tu acha que esse bloqueio assim, pra saber 
dessas histórias é só teu, assim, de acreditar que isso foi real, se é tão 
horrível, ou tu acha que tem um bloqueio delas também pra contar?  
Cleci – Olha, é aquela história, tu gosta de lembrar de coisa ruim?  
Rodrigo – Uh-hum. 
Cleci – Pra que falar as coisas, sabe.4 

Também sua prima Terezinha Marques da Rocha atribui à dor 
latente nessas memórias uma explicação para a resistência, não de suas 
avós, mas de suas tias, para relatar tais histórias. Não se trata de 
“lembrança boa” e, portanto, “não se faz questão de lembrar”5. Ainda 
assim, o pouco que sabe, sabe através das tias, e não da avó. Os processos 
de silenciamento de aspectos proibidos, indizíveis ou vergonhosos da 
memória foram esmiuçados por Pollak (1989, p. 6-8), que argumentou, 
contudo, que não se trata de esquecimento, mas de aspectos dificilmente 
verbalizáveis, quer pela intensa carga de sofrimento a eles vinculados, pela 
ausência de uma escuta, ou mesmo pela pretensão de poupar 
descendentes de crescer na lembrança daquelas feridas. 

Percebe-se uma interrupção nos circuitos de memória do cativeiro 
na primeira geração nascida após o cativeiro, o que irá repercutir entre 
seus netos. Acredito que a explicação encontrada por Terezinha e Cleci 
para o silêncio de suas avós e para a economia de palavras de suas tias, 
isto é, a dimensão dolorosa presente nas memórias do cativeiro, deveria se 

                                                             
3 Entrevista com Arli Marques Correia e Maria Marques Correia Mendes no dia 19 
de novembro de 2010 no Caconde. 
4 Entrevista com Cleci Terra da Silva no dia 21 de novembro de 2010 em Osório. 
5 Entrevista com Terezinha Marques da Rocha no dia 15 de outubro de 2010 em 
Osório. 
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amplificar nos últimos anos do século XIX, quando o que estava em jogo 
era a afirmação de uma ideia de cidadania contrastiva ao cativeiro e às 
marcas por ele impostas aos sujeitos sociais em questão.  

Mattos (1998, 2000, 2005) assinala que vigorou, no século XIX, em 
momentos de igualdade formal, uma ética de silêncio quanto à cor e à 
experiência escrava pretérita. A abolição da distinção entre homens livres 
e escravos coroa o processo verificado pela autora ao longo do século XIX. 
Cria-se, assim, terreno fértil para o silenciamento de memórias do 
cativeiro, especialmente entre nascidos durante a vigência da lei do 
ventre-livre e nas primeiras décadas após o fim do cativeiro, já que 
queriam afirmar-se como livres. Segundo Pollak (1989, p. 7), determinadas 
experiências podem ser dificilmente dizíveis quando contrapostas a uma 
narrativa socialmente hegemônica. No contexto da República Velha, de 
construção de uma ideia de cidadania contrastiva ao cativeiro, este não 
convinha ser lembrado. 

 

O tipo dos escravos 

Venho afirmando que as narrativas sobre o cativeiro de avós 
escravos encontraram repercussão entre seus netos, hoje octagenários, 
por sua inserção no mercado de trabalho, ainda sem acesso a direitos 
trabalhistas. Muito embora as primeiras leis trabalhistas remetam à 
década de 1930, tudo indica para sua lenta difusão para áreas mais 
interiorizadas do país, como é o caso do município de Osório: os 
entrevistados, ao menos, não os acessaram de imediato. Mesmo ao 
dirigirem-se ao meio urbano, na década de 1940, as narradoras lembram 
dos direitos trabalhistas como algo que conseguiram acessar bastante após 
o processo migratório. Se a historiografia mais contemporânea tem 
criticado a ideia de que os direitos trabalhistas e o impacto do governo 
varguista foram inócuos no meio rural (RIBEIRO, 2009, DEZEMONE, 2004, 
2009), deve-se considerar, ainda assim, que seu impacto fora de áreas 
urbanas foi, se significativo, indireto e informal.   

Curiosamente, Dona Aurora credita a Getúlio Vargas, de forma 
integral, a responsabilidade por leis trabalhistas a que teve acesso apenas 
anos após trabalhar no meio urbano. Dito em outros termos, os muitos 
anos de governo Vargas em que existia carteira de trabalho e a ela não 
tinha acesso, restam esquecidos. O período anterior ao acesso ao 
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documento não é lembrado como governo varguista. O momento em que 
Dona Aurora a ele obteve acesso é identificado como aquele em que o 
governante o concedeu. O mais importante, na organização deste processo 
em sua memória é a associação da figura de Getúlio Vargas como 
instituinte da passagem de um momento de não-direito para outro de 
acesso às leis trabalhistas. Tal momento é representado a partir da 
imagem mítica de Getúlio concedendo liberdade e direitos a escravos que 
viviam em sua fazenda. 

Aurora – Ele tinha uma fazenda que era só escravo.  
Rodrigo – Ele tinha? 
Aurora – Uhum. O Getúlio. 
Rodrigo – Que que aconteceu com esses escravos do Getúlio? 
Aurora – Ah, ele libertou, ele ajudava, ele fazia tudo que era bom. 
Eva – Eu acho que sim6.  

Dona Aurora e Dona Eva sabem muito bem que o regime escravista 
se extinguiu em 1888, e certamente esses “escravos” de Getúlio denotam 
trabalhadores sem acesso a direitos sociais, como, de resto, os demais – 
brancos ou negros – de seu período. Trata-se de uma comparação para dar 
conta da situação daqueles que trabalharam tipo dos escravos. Inclusive 
Dona Aurora interpreta os atos da Princesa Isabel e de Getúlio Vargas 
como dois momentos distintos de um mesmo processo de emancipação. A 
libertação dos escravos pela princesa teria sido um ato de inspiração 
divina, uma graça, enquanto a ação de Getúlio, algo pertencente à esfera e 
à caridade humana; a primeira teria deixado os escravos “por conta deles”, 
enquanto a segunda, os instituído como indivíduos verdadeiramente livres 
por serem portadores de direitos7.  

Se a escravidão é tida como tempo, por excelência, de ausência de 
direitos (BARCELLOS et al., 2004 p. 259-379, CHAGAS, 2005 p. 171-180), os 
governos trabalhistas, mais do que a princesa Isabel, são concebidos como 
os extintores do regime escravista (MATTOS, 2005 p. 54-55, GOMES e 
MATTOS, s/d, DEZEMONE, 2004 p. 125-135). Mais do que isso, Aurora 
percebe a si mesma como alguém que, por não ter usufruído de carteira de 
trabalho e por não ter tido horas de descanso e regulamentação da 
jornada de trabalho, se não foi escrava, trabalhou tipo dos escravos, 
                                                             
6 Entrevista com Dona Aurora Inácia Marques da Silva e Eva Inácia Marques no dia 
9 de janeiro de 2010 em Osório. 
7 Entrevista com Dona Aurora Inácia Marques da Silva no dia 13 de março de 2010 
em Osório. 
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traçando um paralelo entre o regime laboral vivido por seus avós e por ela 
mesma.  

Aurora – Os direitos, assinar carteira, a... respeitar as horas de serviço, então 
mudou. Porque é, quando eu comecei a trabalhar que eu tinha 14 anos, não 
tinha domingo, não tinha dia santo, não tinha feriado, não tinha nada.  
Rodrigo – Não tinha nada. 
Aurora – Não tinha nada. Era... Era tipo dos escravos. 
Rodrigo – Era tipo dos escravos? 
Aurora – [enfática] Era o tipo dos escravos. Eu trabalhei no tipo, ainda, ainda 
peguei um pedaço no tipo dos escravos.8 

Ora, tendo vivido condições de trabalho consideradas similares às 
do cativeiro, as memórias “transmitidas” por seus avós encontravam um 
terreno fértil para serem assimiladas, reinterpretadas, rememoradas e 
reproduzidas – e mais: chave explicativa para a própria situação por ela 
vivida. É algo muito distinto da geração de seus sobrinhos, que passaram a 
participar do mercado de trabalho após os direitos trabalhistas estarem 
consolidados (inclusive fora do meio urbano – Arli goza de aposentadoria 
rural), para os quais as narrativas sobre o passado escravo, se são sempre 
presentes e configuram uma identidade que não se esquece, restam, 
todavia, alheias às suas próprias experiências de trabalho, ao contrário de 
seus pais.  

 

Conclusão 

Se há “transmissão”9 da memória, é necessário existir também 
condições adequadas de locução, por parte do polo “transmitente”, e de 
assimilação, reinterpretação, rememoração e reprodução por parte do 

                                                             
8 Entrevista com Dona Aurora Inácia Marques da Silva no dia 13 de março de 2010 
em Osório 
9 Sempre entre aspas, afinal, como veremos, a passagem inter-geracional da 
memória da escravidão obedeceu a critérios mais complexos do que a mera 
reprodução daquilo que os avós lhes contavam; foi processada e decodificada 
conforme critérios contemporâneos de avaliação. Janotti e Rosa (1994) abordam a 
transmissão da memória sobre a escravidão, sem aspas. Embora as autoras tenham 
claro que o relato de vida não é esclarecedor de fatos passados, e sim uma 
interpretação atual a respeito dos mesmos e, ainda, que a memória trata de uma 
reconstrução dinâmica em parâmetros sociais, elas remetem-se aos “primeiros 
narradores” e aos “depositários” de sua narrativa, sem problematizar os processos 
de “narração”, sua “transmissão” e as mediações implicadas. 
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polo “receptor”. Infelizmente, os dados de que disponho não permitem 
uma avaliação mais precisa a respeito dos motivos para a locução sobre 
tais memórias por parte da geração de escravos. Uma coisa é certa: 
Merêncio e Felisberta contaram para seus netos narrativas sobre o 
cativeiro, tão certo quanto Mercedes e Clara não o fizeram. Afinal, Eva, 
Aurora e Diva lembram do que “seus avós lhes contavam”. Resta por 
responder uma questão da qual não consegui dar conta neste trabalho. Se, 
nos anos iniciais do século XX, como já foi dito, estava em jogo a afirmação 
de uma cidadania contrastiva com a lembrança e a identificação com a 
experiência escrava, por qual razão esses dois ex-cativos julgaram 
importante manter essas vivências presentes entre seus netos? Dito em 
outros termos, porque o “silenciamento” a respeito das memórias do 
cativeiro parece ter atingido filhos de escravos muito mais do que os 
propriamente ditos? 

Há que se considerar que tanto Merêncio quanto Felisberta eram 
legatários do testamento dirigido pela senhora escravista Rosa Osório 
Marques para seus cativos e descendentes. Talvez tenha havido uma 
positivação da experiência cativa através do testamento. Ser descendente 
de escravos representava um legado de sofrimentos e de recordações 
ruins, mas também uma expectativa de direitos. Não é pouco significativo 
que, quando perguntei quem eram os antigos escravos do Morro Alto, os 
entrevistados só souberam falar de famílias aparentadas aos arrolados no 
dito testamento.  

Talvez a aposta pela obtenção dos terrenos não fosse tão relevante 
para a geração posterior. Manoel Inácio Filho, filho de Felisberta e marido 
de Clara, e Mercedes, nora de Merêncio pertenciam a famílias que, bem ou 
mal, lograram estabelecer-se como camponeses independentes no 
Espraiado e no Faxinal do Morro Alto. É possível que a “geração de 
camponeses” se sentisse menos seduzida pela possibilidade de uma 
herança em terras da longínqua senhora de seus pais, se sentisse contente 
com as terras ocupadas e se aferrasse à construção de uma cidadania sem 
enfatizar os vínculos com o cativeiro. Na geração seguinte, porém, de Eva, 
Aurora, e Diva, os conflitos fundiários na região do Morro Alto se 
exacerbaram e o testamento de Rosa Marques foi uma importante peça 
em batalhas simbólicas e judiciais (BARCELLOS et al., 2004, CHAGAS, 2005). 

Isso leva, também, a uma reflexão a respeito do processo de 
pesquisa, já que o investigador involuntariamente converte-se em 



VI Encontro Regional Sul de História Oral: Narrativas, Fronteiras e Identidades 

 
991                                                                                      [anais] 

partícipe e mediador de um diálogo inter-geracional. Já relatei a ocasião 
em que, diante do não-saber dos filhos (real ou pressuposto), dona Eva 
demonstrou o seu saber, socializando não apenas com o pesquisador, mas 
também com seus rebentos, seus conhecimentos a respeito do que se 
estava demandando, isto é, o passado familiar. Poderia lembrar ainda da 
ocasião em que exibi, para dona Aurora, um DVD em que gravei uma 
entrevista com ela registrada em meio audiovisual, e que foi assistida 
também por sua sobrinha Terezinha, atenta, interessada e jocosa. Aquilo 
que é uma descoberta para o investigador, também o é para a nova 
geração, e esse processo é fomentado pelo processo de pesquisa.  
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Adultos em miniatura: a representação da infância 
nos relatos orais (Diário de campo) 

Susan Lauren Zille Machado10 

Introdução: 

Segundo dados fornecidos pelos últimos censos realizados nos anos 
de 2000 e 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
faixa etária da população do país vem aumentando significativamente. 
Fato que exprime a existência de um maior número de idosos, com 
destaque para o Estado do Rio Grande do Sul, que possui os maiores 
índices.  

Para os estudiosos e pesquisadores das áreas das ciências humanas 
e afins, em especial para os historiadores, estas informações representam 
muito mais do que meramente estatísticas. O aumento da expectativa de 
vida simboliza a possibilidade de se alcançar conhecimentos, até então 
somente registrados na memória.  

A utilização de metodologia adequada, a exemplo da História Oral, 
permite a preservação e a perpetuação destes saberes, aparentemente 
inalcançáveis. A fonte oral pode acrescentar uma dimensão viva, trazendo 
novas perspectivas à historiografia, pois o historiador, muitas vezes, 
necessita de documentos variados, não apenas os escritos. Os 
historiadores devem levar em conta que a história oral utiliza como fonte a 
memória de testemunho oral, para a compreensão de uma sociedade, a 
qual dá à história um campo de pesquisa considerável.  

A fonte oral impõe-se como primordial, pois só através dela é que 
podemos conhecer os sonhos, anseios, crenças e lembranças do passado 
de pessoas anônimas, simples sem nenhum status político ou econômico, 
mas que viveram os acontecimentos de sua época. Para Verena Alberti, a 
memória que se reconstrói a partir dos relatos orais, está atrelada à 
construção das identidades, tanto pessoais quanto coletivas. Como 
procedimento metodológico, a história oral busca registrar, e, portanto, 
perpetuar registros, impressões, vivências, lembranças daqueles indivíduos 
que se dispõe a compartilhar sua memória com a coletividade e dessa 

                                                             
10 Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Mestranda em História.  
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forma permitir um conhecimento do vivido muito mais rico, dinâmico e 
colorido de situações que, de outra forma, não conheceríamos. 

A versão moderna da História Oral surgiu quando da invenção do 
gravador a fita nos Estados Unidos no ano de 1948, tendo em vista que 
desde a Antiguidade os historiadores já se utilizavam destes 
procedimentos para “escrever sobre acontecimentos de sua época”. É 
somente em 1975, que esta modalidade chega ao Brasil. Contudo, apesar 
desta “nova dimensão investigativa” que proporciona aos pesquisadores, 
sua prática ainda encontra muitos obstáculos. Entre eles podemos citar:  

a) a parcialidade das informações fornecidas pelos depoentes, já que 
a memória que se designa pela presença do passado a partir de 
uma construção psíquica e intelectual, é incapaz de abranger a 
totalidade dos fatos e experiências vividas; 

b) as interferências coletivas que imperam nas lembranças 
individuais, tendo em vista que não vivemos isolados e sim em 
sociedade; 

c) a possibilidade de seleção, por parte do depoente, do que deve ou 
não ser gravado e posteriormente registrado; 

d) a intersecção por vezes existente entre memória e imaginação, já 
que possuem a mesma origem e por conseguinte guardam certa 
ligação. 

Em função disto, esse diário aborda as etapas, as dificuldades e as 
impressões de uma graduada no curso de história, que se voltou ao público 
da terceira idade, buscando reconstruir informações específicas de vidas, e 
que se valeu de uma abordagem metodológica de cunho oral. 

  

O Projeto: 

 “Adultos em miniatura: a representação da infância nos relatos 
orais” foi um projeto de autoria da professora Adriana Kivanski de Senna e 
meu, financiado pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, e com 
duração de um ano (de outubro de 2009 a outubro de 2010). Sua proposta 
principal era a de abordar questões referentes à infância, por nós 
identificada como uma etapa fundamental do desenvolvimento físico e 
intelectual do ser humano e que sem uma análise crítica mais apurada, nos 
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parecia sempre ter possuído a mesma relevância em todos os momentos 
históricos e a todos os sujeitos. Assim, por se tratar de um tema pessoal e 
subjetivo, buscamos reconstruir aspectos da população local, no caso do 
município do Rio Grande, através das lembranças de infância no período 
de 1935/50. Entre os objetivos específicos elencamos a recuperação da 
memória local; o estabelecimento de parâmetros de comparação entre as 
entrevistas realizadas; e a identificação de normas comportamentais 
relacionadas à infância. 

De modo que, resgatar as lembranças, memórias individuais e 
coletivas de múltiplas infâncias vividas, foi o principal intento deste 
trabalho que se utilizou dos recursos da oralidade como uma 
potencialidade para o registro do vivido. Assim, a metodologia utilizada foi 
aquela que norteia os passos em uma pesquisa oral:  

a) seleção e fichamento de fontes básicas e secundárias sobre o 
tema;  

b) seleção dos entrevistados, levando em conta a saúde física e 
psicológica dos mesmos e ainda o fato de terem namorado e/ou casado no 
período de 1935/45;  

c) conversa informal com o entrevistado;  

d) coleta do relato, que será gravado e realizado sobre a forma 
temática; 

e) aplicação de um roteiro misto (perguntas abertas e fechadas) 
dirigido [segue anexo]; 

f) transcrição das fitas gravadas e arquivamento das mesmas. 

A partir da definição da problemática e da metodologia, partimos 
para a delimitação espacial, pois havia a necessidade de selecionar “onde” 
seria mais viável de se acessar o público alvo a sofrer as entrevistas. Após 
muitas reflexões, chegamos ao denominador comum, de recorrer aos 
“lares de idosos”, especificados geralmente como asilos e pensionatos. A 
intenção primordial ao optar por tais lugares foi a de contribuir para a 
melhor efetivação da proposta, pois além de concentrar maiores números 
de possíveis entrevistados, não implicava em grandes locomoções, nem 
incômodos ou constrangimentos em adentrar em seus hábitos familiares. 
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Cinco destes “lares” foram selecionados, considerando sua 
localização no perímetro central da cidade o que por consequência lhes 
confere grande visibilidade e por isso, são muito procurados pelas famílias 
para “hospedar” seus parentes. Destes, quatro eram pensionatos e o 
outro, o Asilo de Pobres do município. 

Para melhor compreensão do exposto, os “lares” serão designados 
da seguinte maneira: 

Lar A: Recebe não somente idosos, mas também pessoas com 
qualquer tipo de deficiência física e mental, pois age administrativamente 
em conjunto com um hospital da cidade disponibilizando médicos e 
enfermeiros diariamente. Total de moradores: oitenta e quatro (84); 

Lar B: Trata especificamente de idosos, segundo a responsável, 
todos apresentam alguma deficiência. Total de moradores: não divulgado; 

Lar C: Somente de idosos. Apesar de possuir localização em uma 
área de muito movimento, pouco se tem conhecimento sobre o 
funcionamento do local. Há rumores entre a vizinhança da ocorrência de 
possíveis denúncias efetuadas junto à polícia militar, acerca de maus 
tratos. Total de moradores: não divulgado;  

Lar D: Casa com enfermeira permanente onde residem atualmente 
somente senhoras, sendo uma delas a própria dona do local. Total de 
moradores: cinco (05); 

Asilo de Pobres. Total de moradores: não divulgado. 

Práticas: 

As entrevistas conseguidas foram muito poucas para uma 
efetivação que se possa concluir satisfatória, acerca da construção de uma 
identidade infantil na cidade do Rio Grande, entre os anos de 1935/50. De 
todos os “lares” solicitados somando o asilo, somente o Lar A e o Lar D me 
permitiram o acesso.  

No Lar A do total dos moradores (84), consegui entrevistar apenas 
seis (06) residentes, que se disponibilizaram a participar do projeto, e se 
encontravam em bom estado de saúde. Minha estada na casa foi muito 
restrita, pois só podia entrar em contato com as pessoas quando estas 
resolvessem passar pela sala, uma espécie de “hall” de entrada, caso 
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contrário não me era permitido adentrar em nenhum dos dormitórios, que 
são individuais. 

No Lar B, fui atendida na porta por uma mulher que logo 
imediatamente a minha apresentação, foi muito grosseira e fez questão de 
ressaltar que em função de suas deficiências tanto físicas, quanto mentais, 
“nenhum dos seus, serviria para mim, já que são surdos, mudos, paralíticos 
e com Alzheimer”. 

O Lar C, apesar de minhas insistentes tentativas de ao menos ser 
atendida por alguém, já que ouvia ruídos advindos do lado de dentro do 
prédio, não obtive contato com ninguém, muito menos o responsável pelo 
lugar. 

Já o Lar D, me recebeu muito bem, me permitindo a visita as 
instalações. Todas as moradoras mostraram interesse em contribuir com a 
proposta, porém somente uma senhora era originalmente de Rio Grande. 
Levando em conta a preservação do funcionamento habitual do lar, 
marquei a entrevista para a semana seguinte. Infelizmente na data 
combinada, descobri que minha depoente havia sofrido um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), já fazia dois dias, o que impossibilitou o meu 
trabalho ali. 

Por fim, o Asilo de Pobres por determinação de seu diretor, não 
estava mais habilitado a receber nenhuma espécie de visita, que não fosse 
a de familiares ou conhecidos dos moradores. Inclusive o próprio trabalho 
voluntário que lá era executado estava suspenso. Nenhuma perspectiva de 
retorno as visitas me foram repassadas, juntamente com as causas desta 
resolução. 

 

Resultados: 

O que mais me chamou a atenção durante a análise das entrevistas 
que consegui realizar, foi à falta ou pouca escolaridade destas pessoas na 
fase infantil, pois desde cedo já eram preparadas e/ou iniciadas em um 
ofício de forma a ajudar os pais ou responsáveis, por quem tinham muito 
respeito e guardam boas lembranças.  

Aspectos que também merecem destaque, é que a maioria dos 
entrevistados não residiam na área urbana de Rio Grande e relataram, 
quando questionados sobre seus medos infantis, que não temiam coisa 
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alguma. As brincadeiras que eram realizadas nas ruas com outras crianças, 
também é outro ponto em comum verificado. 

Em função disto, pude inferir que apesar dos poucos 
conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, o fato de possuírem 
em casa “professores de ofícios” aproximava muito mais pais e filhos, 
proporcionando certa segurança em relação aos eventos vindouros. Assim, 
a razão de não “temerem nada”, pode ser contraposto a confiança que 
tinham no amparo de seus responsáveis em circunstâncias diversas. 

 

Considerações Finais: 

A maior dificuldade encontrada na execução da proposta, 
certamente foi à falta de acesso aos “lares” que abrigam idosos 
(pensionatos e asilos). A principal justificativa para a falta de acesso e 
contato, segundo os responsáveis pelas casas, é o temor de que os idosos 
sofram algum abalo psicológico e emocional em função do reavivamento 
de suas memórias, estas nem sempre de cunho positivo e/ou saudável. 
Outra preocupação, é no que se refere a objeção das famílias, já que a 
hospedagem de seus parentes são financiadas por elas, e dependendo do 
tema a ser abordado na entrevista, pode causar certo tipo de 
constrangimento. 

Interessante, que durante as minhas idas ao Lar A, que 
ultrapassaram muito mais do que o número de entrevistas concedidas, 
muito pouco se fizeram presentes os filhos, netos, irmãos e irmãs da 
grande maioria dos idosos. Realidade esta, que a própria responsável pelo 
lugar me confessou e afirmou se reproduzir em outros “lares”. 

Compreendo que nestes locais exista a necessidade de zelar pela 
integridade física, moral e psicológica de seus moradores, porém deixo 
uma alerta para a separação existente entre zelo e abandono. Com este 
intuito, faço minhas algumas palavras que compõe o Estatuto do Idoso, Lei 
Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003: 

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para a preservação de sua saúde física e mental e seu 
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aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. (VADE MECUM, 2008, p.1217) 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. (Idem, ibidem) 

Assim, o que mais me marcou durante a execução deste trabalho e 
creio na obrigação de repassar aos demais, é que temos muito a aprender 
com a terceira idade, mas também temos o dever de lhe oferecer uma 
melhor qualidade de vida, buscando inseri-la novamente no convívio 
social, ouvindo suas histórias e a tratando com o devido respeito. 
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Anexo: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 Nome: 

 Idade:  

 Profissão: 

 Quais as lembranças que vem a sua mente quando lhe pergunto 
sobre a sua infância? 

 Quais eram as suas brincadeiras favoritas? 

 Seus amigos daquele tempo, o que você lembra sobre eles? Hoje 
em dia, vocês ainda mantém contato? 

 Quando você era criança, com o que sonhava em ser no futuro? 
Desse sonhos infantis, você crê ter alcançado algum depois de 
adulto? Qual? 

 O que seus pais (ou responsáveis) representavam para você? 

 Qual a visão que você tinha dos demais adultos que o cercavam? 

 Como era a sua relação com os estudos? Você chegou a trabalhar? 
Em que? 

 Quais eram os seus maiores medos? 

 O que você menos gostava de fazer ou que os outros fizessem 
com/para você, durante a infância? 

 Qual lugar da cidade no qual ao passar atualmente, o reporta à 
sua infância? E, qual a sua explicação para a ocorrência desse 
processo? 
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